Minska avfallet, återanvänd mer och
förbättra sorteringen
Hur hanterar du ditt avfall?
Alla företag och verksamheter har ett ansvar för att minska sitt avfall och bör vara förebilder för
invånarna. Kommunens renhållare (VMAB) har ansvar och monopol på att omhänderta
hushållsavfall medan verksamhetsavfall kan lämnas till valfri mottagare. Med ett hushållsavfall
menar man sådant avfall som till sin karaktär liknar det avfall som uppkommer i ett privat hushåll.
I verksamheter kommer detta avfall från bland annat kök, fikarum, personalmatsalar,
omklädningsrum och toaletter. Fett från fettavskiljare och frityrolja ingår i begreppet
hushållsavfall.

Ta ett kliv upp i trappan
Avfallshierarkin, eller avfallstrappan, är ett EU-direktiv som antagits i den svenska
miljölagstiftningen och berättar om hur vi ska hantera avfall i Sverige. Ju högre upp i avfallstrappan
vi kommer desto mindre påverkas miljön.

Alla vinner när avfallet försvinner
1. Förebyggande – förebygga att avfall uppkommer. På så sätt kan vi minska användningen av
jordens resurser och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är att minimera mängden farligt avfall.
2. Återanvända – det avfall som ändå uppstår ska återanvändas i så stor utsträckning som möjligt
t.ex. laga, skänka eller sälja det vi inte har behov av längre.
3. Materialåtervinna – material ska därefter återvinnas t.ex. genom att samla in förpackningar
och därefter skapa nya produkter av det eller kompostering.
4. Energiåtervinna – om avfallet inte kan återvinnas på något annat sätt är det bästa att återvinna
enegi i restavfallet genom förbränning.
5. Deponering – det sista steget är att deponera det som inte kan användas på något annat sätt
t.ex. gips och klinkers. Detta ska i så stor utsträckning som möjligt undvikas då det försämrar
både miljö och klimat.

Små tips som gör stor nytta
Börja med att sortera det avfall som uppkommer i olika fraktioner i så stor utsträckning som
möjligt, då finns det förutsättning för att materialåtervinna mer avfall.

Fundera på hur er verksamhet hanterar avfall idag och
vad som kan göras för att ni ska ta er upp i avfallstrappan



















Använd flergångsmuggar, tallrikar och bestick – undvik plast och engångsmaterial.
Minska antalet utskrifter genom att göra det obligatoriskt med personlig bekräftelse vid
skrivarna före utskrift.
Gör det lättare att ta med egen matlåda med rester till jobbet, t.ex. genom att ha tillräckligt
med microvågsugnar.
Begränsa antalet inköpsbehöriga personer.
Välj rätt handtorkningssystem.
Gör en bedömning om produkter verkligen behövs. Kolla igenom lager och förråd innan
inhandling.
Kontrollera om flera verksamheter kan dela på samma produkt.
Köp produkter i returemballage så som returglas, returlådor och returpallar.
Köp produkter i återfyllbara behållare t.ex. skrivartoner och tvål.
Informera om hur produkten ska hanteras så håller den längre.
Drick kranvatten istället för buteljerat vatten.
Undvik små engångsförpackningar med smör, mjölk, kryddor och liknande.
Redovisa mätresultat för mängden matsvinn.
Fixa ett bytesrum, byteshylla eller bytestavla där boendes saker kan byta ägare istället för att
slängas.
Minska svinn och spill vid om- och nybyggen.
Informera hyresgäster/boende om avfallskostnader och vad man kan spara om man tänker på
avfallstrappan.
Planera menyn så att samma råvara kan användas i flera rätter.
Erbjud doggybag till matgästerna.

Kom ihåg att det bästa avfallet är det som inte uppstår!

Varför?
För miljöns skull
Den största miljöbelastningen i en produkts liv sker i de allra flesta fallen vid tillverkningen och
utvinning av råvaror. Att förebygga avfall är att minska mängden avfall och avfallets farlighet. Det är
något man gör innan en produkt blir avfall.
För att få tid och pengar över till annat
Genom att förebygga avfall kan både inköpskostnader och avfallsavgifter sänkas. Det går åt mindre
tid att hantera produkter och avfall. Mer tid kan läggas på kärnverksamheten. Arbetsmiljön kan
förbättras och lokaler utnyttjas effektivare när behov av avfallsutrymme minskar. Osorterat avfall är
oftast dyrare att hantera än ett sorterat avfall.
För att nå mål och följa lagen
Genom att förebygga avfall följer vi lagstiftningen och bidrar till att uppfylla nationella och lokala
miljömål. När avfallet minskar, minskar också påverkan på miljön och klimatet.

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta
Miljöförbundet Blekinge Väst
Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg
0456-81 60 00
miljokontoret@miljovast.se
www.miljovast.se

