
Goda exempel på 
avfallsförebyggande 

i energi- och klimatomställningen 
Inspiration på avfallsförebyggande åtgärder i kommunala verksamheter 

och tillsynsutövning. 



LEKS, Länsstyrelsernas
energi- och
klimatsamordning

LEKS arbetar för att stödja länsstyrelsernas arbete 

med att genomföra energiomställningen i länen. LEKS 

bildades 1 juli 2013 som en följd av pilotlänssatsningen 

för grön utveckling. Inom LEKS bedrivs ett antal 

utvecklingsprojekt. Dessa syftar till att lyfta 

länsstyrelsernas energi- och klimatstrategiska arbete 

inom områden såsom miljöprövning, miljötillsyn, fysisk 

planering, landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling 

och övergripande styrning och samverkan. Detta 

material är en del av ett av dessa utvecklingsprojekt.



Avfallsförebyggande

Att förebygga avfall är det viktigaste steget i avfallshierarkin 

för att minska vår miljöpåverkan. Avfallshierarkin är en EU-

lagstadgad ordning för hur avfall ska hanteras och målet är 

att befinna sig så högt upp på avfallstrappan som möjligt. Ju 

högre upp i avfallstrappan vi befinner oss desto mindre blir 

påverkan på miljön. Det beror på att den största 

miljöpåverkan i en produkts livscykel sker vid utvinningen av 

råvaror samt vid tillverkning. För att tillverka en produkt 

behövs energi, kemikalier och råvaror. För exempelvis 

matavfall är det tio gånger bättre för miljön att förebygga 

svinnet än att röta matavfallet till biogas (Jordbruksverket). 

Förebyggande av avfall bidrar även till ekonomiska vinster, 

det är ofta billigare och mer lönsamt att undvika avfall. 

Inköpskostnaderna minskar om bara det allra nödvändigaste 

inhandlas. Proportionerlig mängd varor sparar även plats i 

lokalerna och är ett steg i att effektivisera lagring och 

hantering av varor.

https://www.jordbruksverket.se/download/18.465e4964142dbfe44708b4a/1389945618443/Låt+matavfall+bli+smart+avfall.pdf


Avfallsförebyggande 
inspiration 

I detta material samlas goda exempel på avfalls-

förebyggande åtgärder. Materialet riktas brett till:

• Länsstyrelsetjänstemän & Kommuntjänstemän 

• Miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt 

livsmedelsinspektörer

• Strateger för miljö och energi- och klimat.

• Personal på vård- och äldreboenden

• Personal på förskolor och skolor 

• Personal på upphandlingsenheter 

• Personal på kontor 

Varje exempel är kort beskrivet med en hänvisning till 

originalkällan. Majoriteten av bilderna i materialet är hämtade 

från Pixabay samt från de goda exemplen som presenteras.   



Avfall Sveriges metod för att 
förebygga avfall 

Avfall Sverige har tagit fram en metod för förebyggande av 

avfall i kommunala verksamheter. Metoden består av sex 

steg: 

• Rama in och koppla upp

• Välj en produkt 

• Beskriv verkligheten

• Fråga varför och var

• Gör en handlingsplan

• Skapa framgång 

Stegen kan ses som ett smörgåsbord. Det går bra att plocka 

de steg som passar er verksamhet. Läs mer om metoden 

via länken nedanför: 

Förebygga avfall i kommunen – metod och inspiration

https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/article/handbok-i-att-forebygga-avfall-i-kommunen-metod-och-inspiration/


Metoden har bidragit till 
goda resultat

I projektet Översta steget har metoden testats på fyra 

kommunala verksamheter: En IT-avdelning, en förskola, ett 

ålderdomshem och ett skolkök. Översta steget drevs av 

Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Hållbar Utveckling 

Skåne och kommunerna. 

Projektet resulterade i minskad miljöpåverkan genom energi-

och materialeffektivisering, ekonomiska vinster, bättre 

arbetsmiljö för anställda och högre kvalitet på kommunens 

tjänster. 

Förskolan lyckades under projektet minska sitt matsvinn med 

32 procent. Ett kilo matsvinn motsvarar cirka 1,6 kilo koldioxid. 

Läs mer om projektet via länkarna nedanför: 

Översta steget  

Utvärdering av projektet 

https://www.hutskane.nu/projekt/oversta-steget-resurseffektivitet-genom-forebyggande-av-avfall/
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8943654&fileOId=8945127


Metoden har bidragit till 
goda resultat

Ett annat inspirerande exempel på där Avfall Sveriges metod 

bidragit till framgång är på ett äldreboende i Hässleholm. 

Genom anpassade lösningar för inkontinensskydd i form av 

ett personligt blöjkort lyckades äldreboendet minska sitt 

blöjavfall och på så sätt minska kostnader för inköp och 

avfallshantering med 25 % på två år.  

Blöjkorten togs fram genom att mäta och väga mängden urin 

i skyddet under två dygn. Resultatet användes för att hitta rätt 

val av skydd och uppsugningsförmåga samt för att identifiera 

lämpliga tider för byten och toalettassistans. Informationen 

sammanfattas på blöjkortet.

Läs och lär mer om projektet via länkarna nedanför: 

Goda exempel på avfallsförebyggande

Blöjavfallet final

https://www.avfallsverige.se/fileadmin/user_upload/Publikationer/2015-03.pdf
https://vimeo.com/117377097


Göteborgs avfallsförebyggande
program 

Göteborg Stad har arbetat framgångsrikt med att minska 

avfallet i sina verksamheter. Staden har tagit fram ett flertal 

vägledningar, checklistor och filmer med praktiska tips och 

goda exempel på hur olika förvaltningar och bolag kan 

minska sitt avfall. År 2019 vann Göteborgs stad 

miljömålspriset i kategorin Uthållighet och långsiktighet för 

sitt gedigna arbete. 

Vägledningar och checklistor finns för bland annat kontor, 

äldreboende, förskola och skola, inköp och upphandling, 

konferenser och kafé, It-avfall och flerbostadshus. 

Nedan följer ett axplock på exempel från materialet.

Allt materialet finns via länken nedanför: 

Förebygg avfall Göteborg

https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/forvaltningen-kretslopp-och-vatten/vara-verksamheter/forebygg-avfall-i-goteborgs-stad/!ut/p/z1/hY6xDoIwGISfhrX_T0XaunXRgCQ6mIBdDJJaSCglpUri04ujicbbLvdd7kBBBWqoH52pQ-eGul_8WaWXhO4wzpN4j-y4RXmSPDskBWbIoPwHqCXGH5IIOajuasncWIKE0jXjlAvBWcJFKth7Xw7XFTegvL5prz25--VWG8I4bSKMcJ5nYpwzvSaNsxF-q7RuClB9kjDa6lnoUr4A3PGCMQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Göteborgsmodellen för 
mindre matsvinn 

Göteborg har tagit fram en modell för att minska matsvinnet. 

På bara två år lyckades Göteborgs stad att halvera mängden 

slängd mat i sina verksamheter med hjälp av modellen. 

Livsmedelsverket kommer att ta fram en Sverigemodell utifrån 

Göteborgs modell.   

Modellen presenterar åtgärder och rutiner rörande bland 

annat menyplanering, inköp och servering. Modellen kan 

användas av kockar, köksmästare, måltidsbiträden och 

enhetschefer och kan användas i såväl tillagningskök som 

mottagningskök och serveringskök. 

Varje kilo matsvinn ger upphov till klimatpåverkande utsläpp 

motsvarande 1,6 koldioxid och råvarorna i ett kilo matsvinn 

kostar cirka 30 kronor.

Läs mer om modellen via länken nedanför : 

Göteborgsmodellen för mindre matsvinn 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/68eb3c1f-062d-49be-a38e-9b75bf6937ea/Göteborgsmodellen+för+mindre+matsvinn.pdf?MOD=AJPERES


Äldreboendet

I vägledningen för äldreomsorgen finns åtgärder kopplade 

till matsvinn, inkontinensskydd och engångsprodukter. 

I en kommun i Göteborg har bland annat fler toalettbesök 

bidragit till att restavfallet har minskat med 10 %. Mindre 

portioner med näringsrik mat bidrog bland annat till att 

matsvinnet minskat med 23 %. 

Detta ledde i sin tur till att kostnader för inköp minskade med 

140 000 kronor per år och kostnad för avfallshantering 

minskade 3200 kronor per år.  

En stor del av avfallet på äldre boenden är jämförbart med 

hushållsavfall. För varje kilo hushållsavfall som förebyggs 

minskar  klimatpåverkan med i genomsnitt 3 kilo koldioxid. 

Läs mer via länken nedanför: 

Förebygg Avfall på Äldreboendet. 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e3d90162-ebd3-4858-afc5-438e7290b04d/Förebygg+avfall+på+äldreboendet+vägledning_190225.pdf?MOD=AJPERES


Kontoret

I vägledningen för kontor finns åtgärder kopplade till bland 

annat pappersförbrukning och IT-utrustning.

Samordnad utskrifthantering har i Göteborg på 350 

arbetsplatser beräknats bidra till en besparingen på ca 13,6 

miljoner kronor under en sexårsperiod. Besparingen inkluderar 

utskriftskostnader och kostnader för toner och skrivarsupport. 

Det bidrar i sin tur till att pappersförbrukningen minskar med 

cirka 3,6 miljoner kronor vilket minskar klimatpåverkan med 45 

ton koldioxid under sexårsperioden. 

Ett kontor med 100 medarbetare, som ökar datorernas livslängd 

från tre till fyra år minskar sina inköpskostnader för nya datorer 

med cirka 100 000 kronor per år. Samtidigt minskar 

klimatpåverkan med cirka 2,3 ton koldioxid per år. 

Läs och lär mer via länkarna nedanför:

Förebygga Avfall kontoret 

Förebygg IT-avfall 

Förläng livslängden på IT-utrustning 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/2a8df754-e5ff-4213-91c1-8721f3f2c2de/Förebygg+avfall+på+kontoret+vägledning_II.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e32c3441-68ac-4856-8a8e-248e0043990f/Förebygg+IT-avfall+-+användarråd.pdf?MOD=AJPERES
http://services.goteborg.se/ElearningITutrustning/presentation_html5.html


Förskola

I vägledningen för förskolor- och skolor finns åtgärder 

kopplade till bland annat mat, engångsprodukter, 

förpackningsavfall, pappersavfall samt möbler och prylar.

En förskola i Göteborg lyckades under enbart nio månader 

minska sitt restavfall med 50 % och matavfallet med 20 % 

per barn. Åtgärder som bidrog till minskningen av matavfall 

var bland annat förbättrad närvarorapportering, rätt 

beställning av mat samt rätt mängd mat vid servering. 

Förskolans årliga klimatpåverkan minskade med drygt sju 

ton koldioxid per år.  Kostnader för inköp och 

avfallshantering minskade med 34000 kronor. 

Tidig potträning samt undvika slentrianmässigt blöjbyte är 

två exempel på åtgärder som kan minskar mängden 

engångsprodukter.

Läs mer via länken nedanför: 

Förebygg avfall på förskolan 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/9adcc409-63ad-43af-9ff9-3e029a51f650/Förebygg+avfall+på+förskolan.pdf?MOD=AJPERES


Skola

I vägledningen för skolor finns åtgärder kopplade till 

bland annat mat, möbler och prylar och pappersavfall.

En skola i Göteborg installerade handtorkar på 

högstadiets elevtoaletter och minskade restavfallet 

med cirka 1400 kilo per läsår. Många tusenlappar per 

år beräknas sparas på sänkt kostnad för inköp och 

avfallshantering. 

Schemalagda luncher har på en skola minskat 

mängden matsvinn. Lektioner i direkt anslutning till 

lunchen är en förklaring som bidragit till att barnen äter 

upp istället för att lämna maten och skynda ut på rast. 

Läs mer via länken nedanför: 

Förebygg avfall i skolan 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e943262c-a582-4f7a-bce7-039c31c55e02/Förebygg+avfall+i+skolan+checklista.pdf?MOD=AJPERES


Konferenser, Hotell och 
vid Catering 

Ställ krav på leverantör och arrangörer att inga 

engångsprodukter ska finnas, att mat inte ska packas 

ner styckvis i onödig plast, att kranvatten serveras och 

att anteckningsblock inte delas ut då dessa ofta 

slängs. 

Läs mer via länken nedanför: 

Förebygg avfall på konferenser och hotell och vid 

catering

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/4e6f7376-ee3a-4579-b0f5-c2e8c8fce42e/Förebygg+avfall+på+konferenser,+hotell+och+vid+catering.pdf?MOD=AJPERES


Flerbostadshus

För flerbostadshus är åtgärder kopplade till bland 

annat att få boende att slänga mindre. Att fixa ett 

bytesrum och bytesbokhylla, sätt upp en Skänkes 

Sökes-tavla, inrätta en verkstad, låna ut verktyg samt 

minska spill vid ombyggnation och nybyggen är några 

exempel på åtgärder.   

Läs mer via länken nedanför:

Förebygg avfall i flerbostadshus 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/1977a505-504c-47eb-bdb1-27ff967943d3/Förebygg+avfall+i+flerbostadshus+checklista.pdf?MOD=AJPERES


Samverkan

Dala Avfall är ett exempel på samverkan mellan femton 

kommuner i Dalarna som arbetar med gemensamma 

avfallsprojekt. Bland annat har de tillsammans tagit fram en 

portal med kunskaps- och inspirationskälla för alla som är 

nyfikna. På portalen finns bland annat information om 

initiativet Dalarna minskar avfallet. 

Läs mer via länken nedanför:

Dala avfall 

https://avfallsplandalarna.se/


Dalarna minskar 
avfallet
Dalarna minskar avfallet är en regional kraftsamling 

startad av Dala Avfall, där samtliga kommuner har 

beslutat att  genomföra åtgärder som minskar avfallet. 

Exempelvis ska varje kommun utse ett pilotkontor som 

ska genomföra en nulägesanalys med handlingsplan i 

syfte att förebygga att avfall uppkommer och 

säkerställa en god källsortering. 

Målet är att minska verksamhetens klimatpåverkan 

genom att optimera användning av produkter och 

genom att ändra beteendemönster. Konceptet 

initierades under år 2018 för storkök, 

kontorsverksamheter och återvinningscentraler.

Läs mer via länken nedanför:

Dalarna minskar avfallet

https://avfallsplandalarna.se/dalarna-minskar-avfall/


Återbrukssajter 

Återbrukssajter som förmedlar produkter inom städer eller 

kommunen börjar bli allt mer vanligt. Anställda lägger upp saker 

på sajterna som de inte längre behöver i den egna verksamheten, 

men som kan användas i andra delar av kommunen eller staden. 

Genom förmedlingstjänsten kan pengar sparas samtidigt som en 

förlängd livstid av produkter bidrar till minskad miljöpåverkan.

Kopplat till sajterna kan det finnas en rad kringtjänster. 

Exempelvis kan arbetsmarknadsåtgärder i form av måleri, möbel-

tapetseri, snickeri, re-design och smide förädla och förlänga livet 

på de produkter som behöver repareras. Genom att förmedlingen 

sker helt inom en huvudman, berörs återanvändningen inte av 

upphandlingsregler utan kan ske helt fritt mellan verksamheterna.



Återbrukssajter 

I Malmö stad finns återbrukssajten Malvin som beskrivet i 

siffror visar en årlig minskning i Malmös inköpsbehov på 

fem miljoner kronor, motsvarande tio lärartjänster. Grova 

uträkningar av koldioxidutsläppen i kommunen visar en 

årlig minskning med 130 ton koldioxid, vilket nästintill 

motsvarar den mängd som 50 bilar släpper ut under ett års 

genomsnittlig körning.  

I Lerum kommun har återbrukssajten möbelrum bara på tre 

månader bidragit till återanvändning av möbler till ett värde 

av 25 000-60 000 kronor i månaden, vilket ska jämföras 

med att Lerums kommun totalt köper möbler för mer än 1 

miljon kronor i månaden till kontor, konferens och offentliga 

miljöer.

I Göteborg har återbrukssajten Tage minskat stadens 

koldioxidutsläpp med cirka 95 ton och inköpskostnaderna 

med cirka 28 miljoner kronor

Läs mer via denna länk: Malvin, Möbelrum, Tage

http://www.mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/malmoe-stad-aateranvaender-bra-foer-baade-miljoe-och-plaanbok-991394
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=7177442
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/b5bdfda8-3e67-4a8c-b833-e29a5bc6c08a/Använd+Tage+-+informationsfolder.pdf?MOD=AJPERES


Kretsloppsparker 

I Sverige finns det 583 återvinningscentraler och sammantaget 

får dessa 28 miljoner besökare varje år. Knappt 60% av landets 

ÅVC:er har en enklare mottagning av material för 

återanvändning (Svensk avfallshantering 2019).

Sveriges första kretsloppspark Alelyckan i Göteborg kom år 

2007. Alelyckan lyfts ofta fram som ett framgångs exempel när 

det kommer till kretsloppsparker. På Alelyckan får besökare åka 

genom en sorteringshall innan de kommer in på själva 

anläggningen. I sorteringshallen finns personal som samlar upp 

det som kunden godkänner kan återbrukas. Material som 

behöver lite extra omsorg repareras i kretsloppsparkens 

verkstad. Helt, rent och reparerade produkter och material säljs 

i butiker på parkområdet. Fikamöjligheter finns också! 

fotograf: Higab/Hans Wretling.



Kretsloppsparken 
Alelyckan

Under 2010 utvärderade Svenska Miljöinstitutet (IVL) hur 

mycket avfall Alelyckan förebyggde och vilken förändring i 

miljöpåverkan det innebar. Resultatet visade att 360 ton 

avfall gick till återanvändning istället för att slängas. Det 

motsvarar utsläpp av växthusgaser från 430 bilar som kör 

1500 mil vardera. Projektet visade att om alla Sveriges 

drygt 580 återvinningscentraler gjordes om till 

kretsloppsparker skulle omkring 80 000 ton avfall kunna 

förebyggas vilket motsvarar cirka 5 % av allt avfall som 

lämnas på en återvinningscentral. 

Läs mer via länken nedanför:
Alelyckan

IVLs rapport

fotograf: Higab/Hans Wretling.

https://goteborg.se/wps/portal/start/avfall-och-atervinning/har-lamnar-hushall-avfall/atervinningscentraler/hitta-atervinningscentraler/!ut/p/z1/hY-9boMwFIWfhqWD7zVGxulGqhIFp02qJCp4iQA5DhJgZNyg9OlLt1Zq1LOdn284oCAH1ZfXxpS-sX3Zzr5Q_LSj2ZtY0gS3q0WK64Pcpa9ysz3uEd7_G6i5xjtKEIqZj09RuEKaRVQKvowx2cgnxmX8_JIy2IMCNWp3bWrtb4OG4uFHcnQtFAsMIQPVVB2Z6o4g4TETEY25QAw5Z_z7RtJXTBhQTp-10458zGR-8X4YHwMMcJomYqw1rSa17QL8C7nY0UP-ewlDl38edCVurDVf1Pm6VA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b75e0/1463409433760/B1958.pdf


Avfallsförebyggande i tillsynen 

Kommunens tillsynsansvar kan generellt delas in inom 

områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel samt tobak, alkohol 

och lotteri. Inom miljöskydd ingår bland annat miljöfarlig 

verksamhet, förorenad mark och avlopp. Under hälsoskydd ingår 

kommunens alla offentliga verksamheter och lokaler. 

Livsmedelsinspektörerna har tillsyn över all livsmedelshantering 

på bland annat restauranger och storkök.  

Det finns stora potentialer att använda sig av kommunens 

tillsynskanaler för arbetet med att förebygga avfall inom en 

mängd olika sektorer i samhället. 

Frågor rörande återbruk och avfallsförebyggande kan lyftas vid 

tillsynsbesök även om det huvudsakliga syftet med besöket inte 

handlar om det. En informell dialog kan leda till insikter och även 

kostnadsbesparingar.



Avfallsförebyggande via 
tillsynsutövning 

Skåne har i ett projekt tagit fram metodstöd och 
inspirationsmaterial inom det avfallsförebyggande 
arbetet för inspektörer, prövningsfunktioner och 
verksamhetsutövare. 

Syftet med projektet är att öka kunskapen om 
förebyggande av avfall hos tillsynsmyndigheter, 
prövningsfunktioner och verksamhetsutövare och 
minska avfallsmängden. 

Projektet omfattar två delar:

• En tillsynskampanj inklusive material 

• Vägledning att använda i prövningsärenden



Avfallsförebyggande via 
tillsynsutövning 

I vägledning att använda i prövningsärenden beskrivs 

regelverket om förebyggande av avfall i samband med 

samråd, miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsprövning 

och bedömning av anmälan om ny eller ändrad miljöfarlig 

verksamhet. Vägledningen ger även stöd i hur tillstånds- och 

tillsynsmyndigheterna kan uppmärksamma avfallstrappan 

och lagens krav på resurshushållning och kravet att 

förebygga att avfall uppkommer. Vägledningen omfattar 

följande punkter: 

• När avfallsförebyggande kan lyftas.

• Generella krav om avfallsförebyggande och 

resurshushållning 

• Resursplaner och hur de kan användas 

• Utformning av tillstånd och villkor 

• Biprodukter 

• Avfall som upphör att vara avfall

Läs mer via länkarna här: Vägledning, Checklista, Övrigt material kring projektet

http://www.miljosamverkanskane.se/Sv/PublishingImages/Pages/Material-från-utbildningar/Vägledning.pdf
http://www.miljosamverkanskane.se/Sv/Pages/Material-från-utbildningar.aspx


Bygg och rivningsavfall 

Bygg och rivningssektorn är den sektor som genererar mest 

avfall efter gruvsektorn och står därför för en stor andel av 

våra utsläpp. Att förebygga eller återanvända en betongbalk 

på tre ton minskar koldioxidutsläppen med drygt 300 kilo.

Naturvårdsverket har tagit fram vägledning för hur tillsyn för 

bygg- och rivningsavfall av miljönämnd och byggnadsnämnd 

kan genomföras. 

Arbetet kan genomföras genom tillsynsbesök och 

granskning av handlingar. Vid granskning av handlingar och 

dokument kontrolleras att byggherrar och entreprenörer 

uppfyller kunskapskravet och det generella kravet på 

egenkontroll vid byggen och rivning. Dessa tillfällen är bra 

för att lyfta frågan om avfallsförebyggande. 



Bygg och rivningsavfall 

Miljönämnden och plan- och byggnämnden kan vägleda och 

ge information som underlättar för verksamheter/byggherrar 

att ta sitt ansvar i det avfallsförebyggande arbetet. Ett sätt 

att göra det är genom tillsynskampanjer eller i projektform. 

Dessa former av arbetssätt är kompetenshöjande både för 

tillsynspersonal och verksamhetsutövare. Arbetet kan 

resultera i exempelvis en checklista och kan innehålla råd 

om bland annat:

• Bygg hållbara och flexibla hus så behovet av 
ombyggnation minskar.  

• Upprätta loggbok vid nybyggnation för att bidra till 
spårbarhet av byggprodukter under hela byggnadens 
livslängd. 

• Eftersträva reparerbarhet och resurseffektiva material

• Rivning sker selektivt och det som går att återanvändas 
sorteras ut

Läs mer via länkarna här: Avfallsförebyggande program 
Bygg- och rivningsavfall 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Bygg--och-rivningsavfall/


Upphandling

Svenska myndigheter köper in varor och tjänster för 

omkring 600 miljarder kronor årligen vilket gör 

offentliga upphandlingar till ett viktigt verktyg och 

styrmedel för avfallsförebyggande och för att nå 

omställningen till ett cirkulärt samhälle. Att arbeta med 

avfallsförebyggande redan i inköpsprocessen är ett 

sätt som fångar såväl miljömässiga som ekonomiska 

möjligheter/vinster. Det är dock viktigt att vara 

medveten om vilka hinder som kan föreligga för att 

upphandlingar ska kunna nyttjas som mest effektivt. 



Offentlig upphandling 

Avfall Sverige publicerade år 2018 rapporten Förebygg 
avfall i offentlig upphandling. Rapporten baseras på 
erfarenheter från ett antal kommuners arbete med 
upphandlingar med fokus på att minska uppkomsten av 
avfall. Med dessa samlade erfarenheter ges förslag till 
arbetssätt för avfallsförebyggande vid upphandling. 
Exempel på övervägande som lyfts i rapporten:

• Är målet att minska eller undvika inköp av nya 
produkter?

• Finns det möjligheter att upphandla funktion eller 
leasa istället för att köpa en produkt?

• Upphandla rätt produkt i rätt mängd – analysera 
behovet

• Identifiera påverkansskeden och krav – var beredd på 
att det kan ta tid att lära känna produktionskedjan, 
identifiera marknadens mognad för era krav. 

Läs mer via länken här: Förebyggande av avfall i 
offentlig sektor.

https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&tx_news_pi1%5bnews%5d=1928&cHash=0ba397803cce86ff30d7d47fde7a92b7


Nationella 
upphandlingsstödet 

Sedan hösten år 2015 finns ett nationellt 

upphandlingsstöd på upphandlingsmyndighetens 

hemsida. Stödet är bland annat inriktat på att verka för 

ökad miljöhänsyn samt utveckla och förvalta kriterier 

för miljöhänsyn inom upphandling. Stöd finns bland 

annat inom områdena Hållbarhetskrav, Miljömål och 

miljöaspekter, Giftfri förskola samt Energi- och klimat. 

Läs mer via länken här: Upphandlingsmyndigheten



Jakten på plasten 

Kommuner i Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, och Linköping 

har startat projektet Jakten på plasten. Syftet med projektet är 

att minska kommunernas miljö- och klimatpåverkan från den 

fossila plasten genom bland annat att se över rutiner för 

upphandling. De största kommunerna i regionen Östra 

Mellansverige orsakar i dagsläget utsläpp av cirka 4 000 ton 

koldioxid per år genom sin användning av olika arbetsmaterial 

av fossil plast som till exempel skoskydd, handskar, förkläden, 

soppåsar, muggar och bestick. En stor del av dessa utsläpp 

kan minskas genom förändrade upphandlingskrav och 

ändrade arbetssätt.

I projektet görs även Klimat- och miljöbedömningar för att se 

vilka produkter som ger störst effekt att byta ut, exempelvis 

särskilda hälso- och miljöskadliga plaster. Bedömningarna är 

till stor hjälp när beslut fattas kring vilka upphandlingskrav 

som är möjliga att ställa. Se filmen om projektet via länken 

här: Om projektet 

http://www.jaktenpåplasten.se/om-projektet/


Jakten på plasten 

Kartläggningen har bidragit med att kommunerna har fått 

större koll på hur mycket koldioxidutsläpp vissa 

plastprodukter orsakar. Till exempel förorsakar Linköping och 

Norrköping inköp av förkläden och handskar i plast 827 ton

koldioxidutsläpp per år. 

Vidare ska kommunerna påbörja att miljö- och 

klimatbestämma ett antal produkter utifrån följande principer:

• Behövs produkten?

• Finns produkten i annat material än plast?

• Finns produkten i förnybar eller återvunnen plast?

• Finns produkten i mindre miljö- och klimatpåverkande 

plast?

Läs mer via länken: Jakten på plasten 

Kartläggning av plastprodukter i Linköping och Norrköping 

http://www.jaktenpåplasten.se/
http://www.jaktenpåplasten.se/wp-content/uploads/2018/10/Rapport_kartläggning_NoLi_180425.pdf


Inspiration näringslivet och 
allmänheten

De kommunala verksamheterna och näringslivet kan 

hämta inspiration och idéer från varandra. Exempelvis 

kan storköks restauranger ha lösningar som går att 

anpassa till storkök i skolor och på ålderdomshem för 

att minska matsvinn. Likaså kan olika former av 

delningstjänster utvecklas genom att se vilka behov 

som finns i regionen, inom de kommunala 

verksamheterna, hos allmänheten och företagen.



Mätmetod för matsvinn

Livsmedelsverket har tagit fram en metod i form av en mall för 

att mäta matsvinn, denna riktar sig både till den som ska 

mäta matsvinn i ett litet kök och till den som ansvarar för 

svinnmätning i en stor kommun eller ett landsting, med 

många olika typer av verksamheter och matgäster. Metoden 

är framtagen i samarbete med forskare vid Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU).

Mallen går att använda i såväl tillagningskök som 

mottagningskök och serveringskök. En gemensam mätmetod 

möjliggör också insamling av nationella matsvinndata. 

Livsmedelsverket planerar en första sådan insamling under 

2019.

Läs mer via länken nedanför: 

Matsvinnsmätning

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/matsvinnmatning-i-storkok


Lunchlåda för minskat 
matsvinn 
Det finns exempel på restauranger som minskar sitt 

matsvinn och samtidigt sparat in på ekonomiska utgifter 

genom att sälja rester som blivit över från dagens lunch för 

halva priset. Rester som kan användas i nya rätter 

omhändertas och övriga rester komponeras i lunchlådorna. 

En restaurangen som har jobbat på detta sätt i tre år är 

Karavan och försäljningen av lunchlådor ger en årlig vinst 

på 37 000 kronor. Samtidigt minskas matsvinnet, omkring 

3000 kilo matrester säljs årligen, i genomsnitt 30 till 35 lådor 

varje dag som annars hade slängts.

Det finns även applikationer som fördelar överbliven mat 

från restauranger, caféer och matbutiker till ett billigt pris. 

Läs mer via länkarna nedan: 

Matbutiken i Skåre 

Goda exempel avfallsförebyggande

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/matlador-istallet-for-matsvinn
https://www.avfallsverige.se/fileadmin/user_upload/Publikationer/2015-03.pdf


Pooler och 
delningsnätverk

Ofta är det funktionen hos en produkt vi är ute efter 

snarare än själva produkten och för saker vi använder 

sällan kan det vara både ekonomiskt och miljömässigt 

bättre att dela produkterna med andra. För att få upp 

en tavla på väggen måste man köpa spik – men måste 

man köpa en hammare? 

Av allt vi äger i samhället utnyttjas mindre än 5 %. 

Läs mer via länken nedanför: 

Delningsekonomi på användarnas villkor  

https://www.regeringen.se/495f62/contentassets/82aabf7f731c4e18aaee3b8dc3621063/delningsekonomi--pa-anvandarnas-villkor-sou-201726

