
De som besökts är anmälningspliktiga C verksamheter : 
• Plast, gummi & metallindustrier
• Asfaltsverk
• Entreprenadverksamhet

• Totalt 14 genomförda besök hittills

Tillsyn projekt avfallsförebyggande



Pågående pandemi har påverkat upplägget. 
• 3 st. platsbesök 
• 6 st. digitala tillsyner på Skype
• 5 st. tillsyner per telefon. 

Tillsyn på Skype är att föredra! Bra material att 
köra digitalt.  

Tillsyn på plats, digitalt eller per telefon



Bokning av tillsyn via e-post där följande bifogas: 
• Checklista MÖTA
• Powerpoint projekt
• Inspirationsmaterial Miljösamverkan Skåne
• Information avfallstrappan 

De har fått fylla i checklistan och skicka tillbaka innan 
tillsyn. 

Upplägg



1. Gick igenom powerpoint och checklista så mycket vi 
kunde vid besök. 

2. Mycket fria diskussioner.
3. Skrivit inspektionsrapport utan avvikelser men med 

tips och råd till verksamheten hur de kan arbeta vidare 
med avfallsförebyggande. Visa exempel. 

Tillsynsbesök



1. Återanvändning av wellpappkartonger från leveranser av 
material – klistrar på sin egen logotyp. 

2. Återanvändning av materialspill till produktionen. 
3. Bättre kontroll av material förebygger avfall. 
4. Minimera antalet kassaktioner och restordrar. 
5. Mimimera antal renkörning av maskiner genom att köra 

lika kulörer och material efter varandra. 

Goda exempel på avfallsförebyggande



1. Det är svårt att veta hur underleverantörer, exempelvis från Kina, 
hanterar sitt avfall. Många produkter skickas till olika kunder 
utomlands och som delar i andra komponenter. - svårt att få hela
LCA-perspektivet.

2. Formaten på materialen som köps in inte alltid passar enligt mallen
3. Svårt att förutspå kommande beställningar. Alla beställningar är 

olika. 
4. Ovilja från personal eller kunder till att ha återvunnet material

Svårigheter med att förebygga avfall



• Uppföljning av hur verksamheterna jobbat med avfallsförebyggande 
kommer göras vid nästa tillsyn, dvs under 2021.  

• Tillsynen har varit uppskattad av verksamhetsutövarna och de har 
tyckt att materialet som skickats ut varit bra. 

• Viktigt tillsynsområde som är aktuellt. 
• Likt energitillsyn kan detta ge både miljömässig samt ekonomisk 

vinning för verksamhetsutövarna. 

Uppföljning och slutsatser



Tack! 

Frågor?
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