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Abstract 
 
Waste is high up on the list when evaluations been done over the seriousness, size and 
trend of environmental aspects in the municipality of Östersund, Sweden. Environmental 
inspections are of need to reduce waste and reach a higher extent of waste separation. The 
board of environment and society have given the inspection authority the assignment to 
carry out a waste treatment project to evaluate if food operations fulfill the legislation 
demands on how to handle their waste in purpose of improving waste separation and 
reducing food waste. The environmental legislation in Sweden obliges everyone to 
prevent that people’s health and the environment gets negatively affected by the activities 
done. The legislation also obliges everyone to decrease, reuse and recycle waste. 29 food 
operations, who had the highest amount of registered food containers, have been 
inspected and interviewed with a questioning form and brochures with information and 
suggestions on how to separate waste and decrease food waste have been given out. Only 
two operations deviated from the legislation. There were ten operations that hade a 
complete separation of waste. 21 operations believed that the waste handling could 
improve and 13 operations where already working with reducing the amount of waste. All 
operations were working with reducing food waste and wanted to be able to minimize it 
even more. The outcome was positive with willingness to improve. But the awareness of 
legislation was low and the knowledge of why work is needed for the environment must 
get higher.  
 
Keywords: Waste treatment, Waste project, Waste in food operations, Food waste, 
Separating waste  
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1 Inledning 

Globalt finns 17 mål i syfte att nå en hållbar utveckling till år 2030 vilka har framtagits av 
FN:s 193 medlemsländer. Dessa mål antogs av världens ledare genom Agenda 2030 och 
förbinder alla världens länder att ansvara för utförandet och genomförande för att nå en 
avsevärd minskning av extrem fattigdom och ojämlikheter, lösning på klimatkrisen samt 
fred och rättvisa (UNDP 2018). Målen är bland andra att nå ett hållbart produktions- och 
konsumtionsmönster, att bekämpa klimatförändringen, nå hållbara ekosystem, samt att 
uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning (UNDP 2018). Inom EU, för att arbeta i enlighet 
med den globala hållbarhetsstrategin, förs de globala hållbarhetsmålen in som en del av 
EU:s politik och i alla EU-initiativ (Europeiska kommissionen 2018). En del av arbetet för 
att uppnå dessa mål är EU:s krav på att medlemsländerna ska ta fram avfallsplaner och 
program för förebyggande av avfall för att nå en mer resurseffektiv och giftfri 
avfallshantering (Naturvårdsverket 2018 a).  
 
Sveriges avfallsplan syftar till att nå en cirkulär ekonomi där avfall inte uppstår och där 
resurser cirkulerar i samhället eller återförs till naturens kretslopp. Alla produkter ska 
vara möjliga att återanvända och materialåtervinnas och farliga ämnen ska helt fasas ut 
ur systemet (Naturvårdsverket 2018 b). Att följa avfallsplanen skulle motverka spridning 
av svårnedbrytbara och toxiska material som riskerar att hamna ute i naturen och 
förorena luft, mark och vatten. Det kan bland annat vara mikroplaster, farligt avfall, 
deponiavfall och kemikalier som ska slussas ut ur systemet eller som kräver specifik 
omhändertagning och behandling.  
 
Medlemsländerna i EU har även antagit målet att halvera mängden livsmedelsavfall per 
capita och minska mängden matsvinn (fullt ätbar mat som slängs och därför har 
producerats i onödan) (Europeiska kommissionen 2016). En tredjedel av den totala 
globala producerade maten blir inte uppäten vilket motsvarar ungefär 1,3 miljarder ton 
matavfall varje år (Gustavsson et.al 2011). I Sverige uppstod år 2014 sammanlagt 1,3 
miljoner ton matavfall, vilket motsvarar 134 kg per person (Elander et al. 2016). 
Tillverkning av livsmedel står för över 20 % av landets totala klimatpåverkan i form av 
utsläpp av växthusgaser. Livsmedelstillverkning bidrar även till ungefär hälften av den 
totala övergödningen i Sverige (Elander et al. 2016).  
 
Minskning av avfall och matsvinn leder till lägre belastning på uttag av naturresurser och 
ett minskat utsläpp av växthusgaser som ger klimatförändringar (Gustavsson et al. 2011). 
Inte nog med att det förebygger hälso- och miljöproblem så är också alla inom EU 
skyldiga att följa EU:s avfallshierarki. Den går ut på att först och främst minska på 
avfallsmängderna, återanvända det som går, återvinna det som inte går att återanvända, 
förbränna till energi det som inte går att återvinna, och deponera det som inte ska 
förbrännas och slussas ut ur samhällets kretslopp (Naturvårdsverket 2018 b).  
 
När det kommer till Östersund ska kommunens Miljö- och samhällsnämnds 
tillsynsarbete bedrivas på ett sådant vis att de lokala frågor som visar ha störst påverkan 
på människors hälsa och miljö prioriteras (Östersunds kommun 2015). När viktning 
gjorts över miljöaspekters allvarlighet, storlek, trend och utveckling samt möjlighet till att 
kunna påverka genom tillsyn får avfall höga poäng i kommunen. Man anser att tillsynen 
är viktig framförallt när det kommer till att nå en högre grad av källnära sortering av 
matavfall och förpackningar (Östersunds kommun 2018 b).   
 
Östersunds kommunfullmäktiges långsiktiga mål är ett ekologiskt hållbart Östersund där 
livsmiljön är hållbar, trygg, säker och främjar biologiskt mångfald (Östersunds Kommun 
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2015). Med detta långsiktiga mål som grund beslutade miljö- och samhällsnämnden år 
2015 att ett avfallsprojekt inom livsmedelsföretag skulle genomföras. Detta för att 
förebygga matsvinn och minska avfallsmängderna hos de största lämnarna av matavfall. 
Det var livsmedelsgruppen på Miljö och hälsa i Östersunds kommun som fick i uppdrag 
att samordna och utföra projektet. Det föll sig då rimligt att projektet utgick från 
livsmedelslagstiftningen. Avfall finns dock inte reglerat i livsmedelslagstiftningen och 
projektplanen hade då blivit begränsad till att livsmedelsinspektörerna endast kunnat gå 
ut med information, tips och råd kring avfallsminskning och matsvinn. För att vidga 
projektet genomfördes det därför utifrån miljöbalkens bestämmelser. I miljöbalken finns 
nämligen avfall reglerat och så även matsvinn vilket innebar att krav kan ställas på 
verksamheternas avfallshantering. 
 

1.1 Syfte 
Syftet är att ta reda på hur livsmedelsföretagarna i Östersunds kommun sorterar och 
hanterar sitt avfall och arbetar med matsvinn. Detta för att ge tillsynsmyndigheten 
underlag för hur kommunen vidare kan öka medvetenheten och kunskapen inom 
avfallshantering. Syftet är också att gå ut med information och att företagens 
avfallshantering ska förbättras och matsvinnet ska minskas. 
 

1.2 Frågeställningar 
• Vilka bestämmelser ligger som bedömningsgrund för företagarens avfallshantering? 

• Finns det lagstiftningar som strider mot varandra? 

• Hur fungerar avfallshanteringen hos företagarna? 

• Arbetar företagen aktivt med att minska på matsvinn? 

• Har andra svenska kommuner utfört tillsyn och/eller projekt ute hos 
livsmedelsföretag gällande avfallshantering och matsvinn? 
 

1.3 Avgränsningar 
För att projektet skulle vara genomförbart inom en kortare tidsperiod och hanterbart i 
datamängd har de 30 stycken livsmedelsföretag som har flest registrerade kompostkärl 
valts ut. Detta med kännedom om att antalet kan vara missvisande då alla kompostkärl 
eventuellt inte används, men det ger en generell bild över vilka livsmedelsverksamheter 
som ger upphov till stora mängder avfall.  
 
En annan avgränsning är att inte hantera animaliska biprodukter (ej bearbetade eller 
obehandlade material från djur så som döda djur och rester från slaktade djur som inte är 
livsmedel, Jordbruksverket 2017) vid tillsynsbesöken för att begränsa mängden 
kontrollområden och informationspunkter.  
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2 Material och metod 

2.1 Frågeformulär 
Denna studie är utförd med en kvantitativ undersökningsmetod i form av ett 
frågeformulär som grund som fyllts i av projektutföraren (bilaga 1). Formuläret syftade 
dels till att vara ett underlagsstöd vid de fysiska besöken ute i livsmedelsföretagen, dels 
för att få en liknande datainsamling från samtliga besökta företag, och dels för att 
samtalen ska följa en röd tråd och täcka det som är relevant ur lagstiftningssynpunkt. 
Formuläret har även fungerat som rapportmall i det ärendehanteringssystem som 
används vid inrapportering av inspektioner och diarieföring som sedan skickats ut till de 
besökta livsmedelsföretagen. 
 
Datat från kryssfrågorna i formulären har sammanställts i tabeller och stapeldiagram i 
Excel. Detta för att tydliggöra hur många av de besökta livsmedelsverksamheterna som 
sorterar enligt gällande bestämmelser, om de arbetar aktivt med att minska sina 
avfallsmängder och anser att det finns utrymme för förbättring. De frågor som varit 
öppna och givit olika typer av svar har listats upp och delats in för vilken typ av 
livsmedelsverksamhet som svaren kommit ifrån. Jämförelser har sedan gjorts mellan 
svaren för att se hur likt eller olikt verksamheterna arbetar med samma typ av frågor.  

2.2 Information 
Information har delats ut och samlats in via samtal under bokade möten med personer 
som företräder livsmedelsföretagen. För att samla information att ta med ut till 
företagarna har samtal med miljöchef, livsmedelsinspektörer och miljöinspektörer hållits, 
samt möte med Avfall återvinning Östersund kring vad som anses vara viktigt att föra 
fram under projektets gång för att nå en förbättrad avfallshantering hos företagarna.   
 
Informationsbroschyrer har tagits fram med hjälp av Miljö och hälsas kommunikatör. 
Broschyrerna innehöll en kort information om matsvinn och tips på hur det kan minskas, 
anpassade efter olika typer av livsmedelsföretag. Dessa har lämnats ut i samband med 
besöken (bilaga 2). Informationsblad om avfall framtaget av Avfall återvinning Östersund 
lämnades även det ut i samband med besöken (bilaga 3).  
 
Inläsning har gjorts på relevant lagstiftning i miljöbalken (SFS 1998:808) och i 
Östersunds renhållningsordning (Östersunds kommun 2011), Östersunds kommuns 
hemsida (Östersunds kommun 2018 a), Livsmedelsverkets hemsida (Livsmedelsverket 
2018 a) (Livsmedelsverket 2018 b), Miljö och hälsas projektrapport (bilaga 2) och 
Naturvårdsverkets vägledning till definitionen av hushållsavfall (Naturvårdsverket 2008 
a). Detta har använts som förberedelse inför den kunskapsprövning som väntats vid 
samtal med företagarna samt för att kunna göra en korrekt bedömning av lagefterlevnad.  
 
Information från andra kommuner om deras arbete kring avfall och matsvinn i 
livsmedelsverksamheter har samlats in främst via mailkontakt och två stycken 
telefonsamtal. 18 slumpmässigt utvalda kommuner kontaktades via mail till 
kommunernas kundservice som sedan vidarebefordrades till olika enheter och 
arbetsgrupper inom kommunerna. Vilka kommuner som givit respons eller inte har 
listats i en tabell i Excel och datat från dessa har sammanställts i text, kommun för 
kommun.  
 
Till rapporten har information hämtats via sökmotorn Google och filsamlingen i Umeå 
universitets kursprogram Cambro tillhörande kursen Livsmedelssäkerhet. Huvudsakliga 
sökord har varit: Matsvinn, avfallshantering, avfallsstatistik, och EU:s miljömål.  
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2.3 Tillsyn 
De fysiska besöken ute hos livsmedelsföretagen har utförts med en kvalitativ 
undersökningsmetodik för att få en djupare och mer beskrivande dialog och för att ha 
möjlighet att utveckla svar och frågor och göra en bedömning av lagefterlevnad.  
 
Okulär kontroll av företagens avfallshantering utfördes efter samtalen. Detta för att 
kontrollera mot och ge en ökad förståelse för den information som samlats under 
samtalet, samt för att ytterligare kontrollera lagefterlevnad och se olika lösningar på 
avfallshantering.  
 

3 Resultat 

3.1 Lagstiftning  
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel (SFS 1998:808) är man skyldig att 
vidta skyddsåtgärder och den försiktighet som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa och 
miljön. Bevisbördan ligger på den som bedriver verksamheten och det ska då visas att 
hänsynsreglerna följs genom bland annat en fungerande egenkontroll. Tillräcklig kunskap 
krävs av den som bedriver verksamheten om hur verksamheten kan påverka människors 
hälsa och miljön och hur det ska förebyggas och motverkas. Bästa möjliga, tillgängliga 
teknik ska användas och åtgärder ska vidtas för att förhindra och motverka eventuella 
störningar på människors hälsa och miljö, så fort risk föreligger att verksamheten skulle 
kunna ha en påverkan. Hushållning ska ske med råvaror och energi (så effektiv 
användning som möjligt), och möjligheterna att minska mängden avfall och skadliga 
ämnen, samt återvinning ska nyttjas. Skadliga kemiska produkter eller biotekniska 
organismer ska undvikas att användas och ersättas med mindre farliga produkter.  
 
Vidare anges i miljöbalken kapitel 15 (SFS 1998:808) skyldighet att följa avfallshierarkin 
och att det är den som innehar avfall som ska se till att det hanteras på ett godtagbart sätt 
ur hälso- och miljösynpunkt. Innehavare av avfall är också skyldig att sortera ut 
förpackningar och lämna dem till det insamlingssystem som (i detta fall) företagare får 
använda sig av i kommunen (SFS 2013:757). 
 
Östersunds lokala föreskrifter, Renhållningsordningen anger att alla som ger upphov till 
avfall är skyldig att sortera sitt avfall utefter vad som anges i föreskrifterna (för utförligare 
sorteringsbestämmelser se renhållningsordningen bilaga 2). I Östersunds kommun görs 
inte skillnad på verksamhetsavfall och hushållsavfall vad gäller matavfall. Allt 
förmultningsbart avfall från restauranger, storkök, livsmedelstillverkning och 
livsmedelsförsäljning räknas även det som hushållsavfall. Detta är av betydelse då 
kommunen har monopol på brännbart avfall samt matavfall som hör till hushållsavfall. 
Monopolet gör alla skyldiga att lämna sitt hushållsavfall till kommunen och så även 
livsmedelsverksamheter. 
 
Livsmedelslagstiftningen som gäller inom EU syftar att tillförsäkra konsumenterna säkra 
livsmedel. Den syftar även till att ge konsumenterna möjligheten att göra medvetna val 
via information om livsmedlet (Livsmedelsverket 2018 a). Miljölagstiftningen syftar till 
att främja en hållbar utveckling där verksamheter inte ska ge irreversibla påverkningar på 
hälsa och miljö. Detta innebär att åtgärder för att säkerställa säkra livsmedel kan vara 
sådana som inte främjar en hållbar utveckling och vice versa. Bestämmelserna blir 
därmed ibland motstridiga. T.ex. anger avfallshierarkin skyldighet att bland annat minska 
på mängden avfall och återanvända produkter som ur ett livsmedelssäkerhetsperspektiv 
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inte alltid går att genomföra. Som exempel kan återanvändning av mat som placerats ut i 
en självserveringsbuffé användas. Vid tillagning krävs hygienrutiner och egenkontroll av 
att maten uppnått de temperaturer som krävs så att tillväxt och spridning av bl.a. 
bakterier förebyggs. Under tiden maten ligger i buffén krävs även där kontroll av att 
varmhållningen och kylningen är tillräcklig. Dock är maten inte längre skyddad av kökets 
hygienzon och det går inte att försäkras om att maten som blir över inte blivit 
kontaminerad och kvalitetsförsämrad. Återanvändning är alltså i detta fall inte förenligt 
med livsmedelssäkerhet. Detsamma gäller återanvändning av förpackningar. Om 
återanvändning ska ske av t.ex. en plastbehållare av något slag, behöver det gå att visa att 
materialet är säkert att använda för just det livsmedlet som tänkts förvaras i behållaren.  
 
I en livsmedelsverksamhet behöver kraven på livsmedelssäkerhet alltså tas i beaktning 
när krav ställs på verksamhetens avfallshantering utefter miljöbalkens bestämmelser.  
 

3.2 Östersunds kommun 
30 tillsynsbesök inbokades varav 29 stycken besök kunde genomföras. Av dessa 29 
livsmedelsföretag var:  

 

• Två stycken mottagningskök. Denna typ av kök innebär att färdiglagad mat från 
tillagningskök eller produktionskök levereras till mottagningsköket som i sin tur 
varmhåller/kyler maten fram till och under servering. Ingen egen tillagning sker 
normalt i ett mottagningskök, dock skiljer det sig mellan olika mottagningskök där till 
exempel vissa ställer i ordning sallad, tillagar gröt, kokar pasta, ris och potatis. 
 

• Tre tillagningskök. Som namnet antyder, tillagas maten som ska serveras i anslutning 
till köket och kan även levereras till mottagningskök.  

 

• Sju produktionskök, vilket innebär ren produktion av mat, utan egen servering, som 
sedan levereras ut till diverse mottagningsplatser.  

 

• 12 livsmedelsbutiker med olika omfattning. Någon butik har endast försäljning av 
förpackade varor, andra har charkuteri, bageri eller endast ugnsbakning av fryst bröd 
(bake-off), salladsbuffé, försäljning av uppvärmda färdiglagade varor så som korv, och 
även egen tillagning av mat.  

 

• Fem restauranger av olika slag, från endast lunch bestående av antingen buffé eller 
tallriksservering, till full verksamhet (frukost-middag).  

 
Resultatet av hur sortering av avfall fungerade (tabell 1) i verksamheterna gav att 10 st 
sorterade ut allt som gick att sortera ut. Av dessa var tre butiker, tre restauranger, ett 
produktionskök, två tillagningskök, och ett mottagningskök. 
 
En butik lät matavfall gå till brännbart och resterande 28 verksamheter separerade 
matavfall och brännbart avfall. Samtliga uppfyllde skyldigheten att lämna avfallet till 
kommunens renhållning. Ingen av verksamheterna lämnade avfall själva utan hade 
hämtningsabonnemang.  
 
Pappersförpackningar sorterades ut av 15 st. Fem butiker hade återtag på vissa 
pappersförpackningar. Återtaget innebar att mejerierna som producerat varorna hämtade 
tillbaka de som ej blivit sålt. Av dessa fem verksamheter lät tre st resterande 
pappersförpackningar gå till brännbart och två st hade kärl för pappersförpackningar. 
Detta innebar att tre st butiker hade en utsortering till viss del. Av de resterande 11 som 
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inte sorterade ut pappersförpackningar saknade ett produktionskök vetskap om att 
materialet kunde sorteras ut. En butik angav att de fått ok att lägga de få 
pappersförpackningar som uppstod i pressen för wellpapp istället för att införskaffa ett 
separat kärl. De andra nio ansåg inte det vara nödvändigt att sortera ut 
pappersförpackningar på grund av att inga eller ytterst små mängder uppstod i 
verksamheten.  
 
Tre butiker hade en sortering av plast till viss del där de lät färgad plast gå till brännbart 
och genomskinlig plast till återvinning. En restaurang och ett mottagningskök saknade 
kärl för plast och lät all plast gå till brännbart.  
 
En butik hade slutat sorterat ut metallförpackningar och lät dessa gå till brännbart på 
grund av att kommunen tagit bort kärlet för deponiavfall. Vetskap saknades om att 
metallförpackningar inte får slängas som deponi utan bör ha ett eget förpackningskärl 
som ska gå till återvinning.   
 
Av de 29 bedömda livsmedelsföretagen resulterade två stycken i bristande 
avfallshantering. Företagarna har då avvikit från hushållningsprincipen, kunskapskravet, 
kravet på förpackningssortering och sorterar inte utefter vad som anges i Östersunds 
lokala föreskrifter Renhållningsordningen.  
 
Tabell 1. Sammanställning av om 29 livsmedelsverksamheter i Östersunds kommun sorterar ut olika 
avfallstyper.  

Sortering avfall Ja Nej Ej 

aktuellt 

Matavfall 28 1 0 

Avfall till förbränning 29 0 0 

Matoljeavfall 23 0 6 

Deponirest 29 0 0 

Farligt avfall 29 0 0 

Pappersförp. 15 14 0 

Wellpapp 29 0 0 

Tidningar/kontorspapper 18 11 0 

Glas 29 0 0 

Plastförpackningar 24 5 0 

Metallförpackningar 28 1 0 

Trä 25 0 4 

Elektriska/elektroniska prod. 29 0 0 

Kasserade batterier 29 0 0 

 
Fyra butiker, ett produktionskök och tre tillagningskök ansågs ha en så pass fungerande 
avfallssortering att förbättring inte var möjlig. Samtliga restauranger och mottagningskök 
ansåg att det går att förbättra sorteringen av avfall (fig 1).  
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Figur 1. Antalet livsmedelsverksamheter i Östersunds kommun som anser att avfallssorteringen kan 
förbättras eller inte av totalt 29 verksamheter. 

Fem butiker, tre restauranger, tre produktionskök och två tillagningskök vidtog åtgärder 
för att minska uppkomsten av avfall (fig 2). De som bedömdes vidta åtgärder var de som 
kunde redogöra för konkreta åtgärder till syfte att minska uppkomsten av avfall bortsett 
från matavfall. Sätten att förebygga uppkomst var att:  

- Beställa varor förpackad på så vis att en större volym inte var fördelad på flera 
små förpackningar. 

- Framföra åsikter till leverantörer och inköpsansvariga samt välja bort varor som 
anses vara förpackad med onödigt mycket material eller engångsmaterial. 

- Använda papper flera gånger istället för att ta nytt skriv- och anteckningsmaterial 
- Använda avfallspåsar i nedbrytbart material 
- Fasa ut engångsartiklar 
- Införa en avfallsplan för att bli miljöcertifierade 
- Skänka förpackningar som är trasiga så som blöjor och tvättmedel istället för att 

kasta dessa 
- Införa e-kvitton 
- Efterfråga flergångsemballage vid leverans 
- Följa krav uppifrån gällande att få ner avfallsmängderna 

 

 
 
Figur 2. Antalet livsmedelsverksamheter i Östersunds kommun som vidtar åtgärder i syfte att minska 
uppkomsten avfall bortsett från matavfall och matsvinn av totalt 29 verksamheter. 
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Samtliga 29 livsmedelsverksamheter arbetade aktivt med att förebygga uppkomsten av 
matsvinn och hålla matsvinnsmängderna så låga som möjligt.  
 
Butiker arbetade med:  

- en konstant reglering av inköp utefter statistik och prognoser, 
- en noggrann inventering av varor för att förebygga felinköp, 
- utförsäljning av varor med korta datum,  
- larmsystem och förvaringsrutiner för att bibehålla hållbarheten, 
- återtag till producenterna av bröd och mejerivaror som inte blivit sålt och 
- skänkesavtal av frukt, grönt, bake-offbröd, kött och fisk. 

 
Restauranger arbetade med: 

- tillagning eftersom istället för att tillaga allt på en gång för att förebygga 
överproducering, 

- minskade tallriksstorlekar och justering av portionsstorlekar, 
- återkommande flerveckorsmenyer vilket tillät återanvändning av överbliven mat,  
- färre rätter på menyn, 
- användning av hela råvaror och tillvaratagande av det som finns i förvaring innan 

ny beställning, 
- användning av livsmedel i egen produktion som kunden valt bort på grund av 

”skönhetsfel”, 
- vägning av matavfall och svinn, 
- försäljning av överbliven mat i matlådor till ett billigare pris, 
- att se till att kökets utrustning och förvaring var anpassad efter typen av 

restaurangverksamhet och dess omfattning och 
- tydliga rutiner för egenkontroll av tillagnings- och förvaringstemperaturer. 

 
Produktionskök, tillagningskök och mottagningskök arbetade med: 

- tillagning av mat eftersom, 
- borttagning av separata salladstallrikar för att ge mindre portionsstorlekar på 

ordinarie tallrikar, 
- mätning av mat som blev kvar efter utportionering följt av justering av volymer i 

recepten för att förebygga överproducering, 
- tydliga rutiner för egenkontroll av tillagnings- och förvaringstemperaturer, 
- kontinuerlig inventering av förvaring för att undvika fel- och överinköp, 
- användning av så mycket som det går av råvarorna, 
- kontinuerliga arbetsplatsträffar som gav möjlighet till informations- och 

erfarenhetsutbyten, 
- tydliga mål och direktiv uppifrån i syfte att minska matsvinnet, 
- vägning av svinn från produktion, tallrikar och buffé,  
- att ge ut information om uppmätta svinnmängder till matgästerna, 
- belöningssystem för att få matgästerna mer motiverad till att slänga mindre, 
- justering av ätschema och matsalsmiljö för att gästerna ska få matro, 
- återkommande matsedlar och ”frysrensmenyer”, 
- goda nedkylningsmöjligheter för senare användning, 
- att hålla ständig dialog mellan mottagningskök och produktionskök och 
- samarbete med närliggande kök. Vid kännedom om att livsmedel inte kommer 

hinna gå åt innan passerat datum togs kontakt med närliggande kök som gavs 
möjlighet att ta emot varorna.  
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Samtliga livsmedelsverksamheter ansåg även att matsvinnshanteringen kunde bli ännu 
bättre genom att: 

- föra en bättre dialog mellan köken om portionsmängder, storlekar, smak och 
konsistens 

- föra en bättre dialog med pedagoger om behovet av en ökad respekt och 
medvetenhet hos elever gentemot maten som serveras  

- börja mäta eller fortsätta mäta svinn och införa åtgärder om mätningarna inte är 
tillfredställande 

- införa ett elektroniskt tryckknappssystem för matgästerna som ger information 
om vad de tyckte om maten som serverats, 

- arbeta ytterligare med en förbättrad matsalsmiljö genom t.ex. justerade 
ätscheman och minskade köer 

- skänka mer eller börja skänka till behövande eller som djurfoder 
- köpa in och föda upp egna djur på eget uppkommet matavfall för att få ett 

cirkulerande och slutet system 
- öka kunskapen och medvetenheten både hos personal, kunder och gäster via t.ex. 

samarbete med kommunen 
- införa nya system och funktionaliteter via ombyggnation till syfte att förebygga 

svinn, t.ex. ny kärlförvaring i bättre anslutning till där avfall uppstår, bättre flöden 
för in och uttag i lokalen, och mer utrymme för olika sorteringskärl.  

- bättre framförhållning vid prisnedsättning av varor med korta datum 
- hålla sig mer uppdaterad om råd och tips kring matsvinnshantering i 

livsmedelsverksamheter via t.ex. kommunens hemsida och livsmedelsverket 
- bättre stöd, initiativ och rutiner uppifrån (t.ex. ledning, styrelse, måltidsservice) så 

att t.ex. mer tid och resurser fås och större möjlighet ges att laga mat från grunden 
och använda hela råvaror och som tydliggör verksamhetens plan, mål och möjliga 
åtgärder att tillgå.  
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3.3 Andra kommuner 
Andra kommuners arbete och erfarenhet kring livsmedelsverksamheters avfalls- och 
matsvinnshantering gav 14 svar av totalt 18 förfrågade (tabell 2).  
 
Tabell 2. 18 kommuner i Sverige och deras respons vid förfrågan om de utför eller har utfört arbeten gällande 
livsmedelsverksamheters avfalls- och matsvinnshantering.  

Kommun Respons 

Arjeplog Ja 

Bollnäs Ja 

Dorotea Ja 

Eskilstuna Nej 

Falun Ja 

Göteborg Ja 

Härjedalen Ja 

Jönköping Nej 

Kalmar Ja 

Karlstad Ja 

Kiruna Ja 

Linköping Ja 

Luleå Ja 

Malmö Ja 

Mora Nej 

Skövde Nej 

Storuman Ja 

Sundsvall Ja 

 
10 av kommunerna hade inte utfört något liknande projekt eller arbetat med avfall och 
matsvinn ute i livsmedelsverksamheter. Däremot arbetade de flesta kommuner med 
matsvinn i kommunala verksamheter så som förskolor och skolor. Där vägdes olika typer 
av svinn, matsalsmiljöerna sågs över med fokus på matro, och kostvetare utredde hur 
maten skulle vara så näringsriktig och god som möjligt för att mindre skulle slängas.  
 
Karlstad lade fokus på mindre restaurangverksamheter som gjorde sig av med sitt avfall 
på fel vis. Livsmedelsinspektörerna hade då tagit fram ett informationsblad som skulle tas 
med ut vid tillsyn i förhoppning att kunna stävja nedskräpning på återvinningstationer 
och få dem att anlita entreprenörer för hämtning av förpackningsmaterial. En 
matbankverksamhet skulle även startas med handlare och frivilligorganisationer där 
livsmedelsverksamheter då fick skänka livsmedel med korta datum till en utdelningsplats 
som är öppen för behövande eller direkt till organisationer som delar ut maten. I detta fall 
var det då Karlstads kommun som är samordnare och initiativtagare till en matbank.  
 
I Linköping hade det efter en undersökning av hur livsmedelsbutiker egentligen hanterar 
sitt avfall givit tillsynsmyndigheten kännedom om att endast hälften av butikerna följde 
kraven på utsortering och återvinning. För första gången hade därför ett avfallsprojekt 
genomförts i syfte att informera butiker om dess skyldigheter samt för att förbättra 
avfallshanteringen. Resultatet av projektet gav en förbättring och projektet visade på att 
bristerna inte berodde på okunskap utan snarare bristen på utrymme i lokalerna och brist 
på krav utifrån.  
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I Luleå kommun bedrivs tillsyn av avfallshanteringen utefter miljöbalken på liknande vis 
som skett under detta projekt.  
 
I Göteborg ska alla förvaltningar och bolag minska sitt avfall. Vägledningar och 
checklistor har tagits fram som stöd och stadens miljöprogram säger att alla ska sortera ut 
allt mat- och förpackningsavfall.   
 

4 Diskussion 

Miljöbalkens bestämmelser kopplat till avfallshantering i livsmedelsverksamheter 
innebär en specificitet där den som ger upphov till avfall ska följa avfallshierarkin och 
sortera sitt avfall efter vad som anges. Bestämmelserna innebär också en flexibilitet i den 
meningen att lösningarna för att nå lagefterlevnad är upp till verksamhetsutövaren. Så 
länge lösningarna förebygger att hälsa och miljö inte påverkas negativt av verksamhetens 
avfallshantering. Lagefterlevnad innebär dels att arbetsmiljön och allmänheten inte ska 
påverkas av oreda, illa lukt, spridning av ämnen och bakterier, och skadedjursproblem. 
Dels att negativa miljöpåverkningar av verksamhetens avfallshantering inte ska uppstå. 
Bedömningen om verksamhetens arbete är tillräcklig är upp till tillsynsmyndigheten. En 
bedömning av hur en verksamhets avfallshantering lever upp till gällande bestämmelser 
ska vara objektiv, lika för alla och samtidigt rimlig för verksamheten i fråga (Edlund 
2015). Miljöbalkens rättsligt bindande syfte säger att ”Tillsynen bör bedrivas så att den 
stärker verksamhetsutövarens egen förmåga och kravet på att uppfylla sitt ansvar och att 
självständigt bidra till en hållbar utveckling genom ett förebyggande miljöarbete” (NFS 
2001:3). Enligt en intervjuundersökning med 16 miljöinspektörer i 7 svenska kommuner 
är kommunikation, inläsning på sakområde och det juridiska fältet tre huvudsakliga 
områden. Läggs tid och energi på dessa anses bra inspektioner kunna utföras som 
påverkar verksamhetsutövaren att arbeta förebyggande för hälsa och miljö (Edlund 
2015).  
 
Utfallet från de genomförda tillsynsbesöken är positivt, med endast två verksamheter som 
har en så pass omfattande felhantering att de bedöms som avvikelser från lagstiftningen. 
Det är dock fler än två livsmedelsföretag som inte hade en fullständig sortering och med 
det avvek från gällande bestämmelser. Skulle bedömningen hårdras utan hänsyn till varje 
enskild verksamhet, dess förutsättningar och orsaker till att inte sortera exakt utefter 
gällande bestämmelser, hade antagligen fler bedömts med bristande avfallshantering. 
Här kommer rimlighetsvägningen in som bedömningsaspekt. Att 14 av 29 st inte sorterar 
ut pappersförpackningar är ett faktum, men beaktning i varför behöver också tas. I detta 
fall berodde det dels på att den typen av avfall inte uppstår i alla livsmedelsverksamheter 
förutom i ytterst små mängder. I till exempel en butik syftar det mesta av 
förpackningarna till att säljas, det som inte säljs kanske skänks bort, eller tas tillbaka av 
producenterna och därmed uppstår knappt sådant avfall. Skulle de då abonnera och 
betala för ett pappersförpackningskärl som blir fyllt för tömning endast efter en lång tid 
går inte miljönyttan av det hand i hand med kostnaderna att införa åtgärden. Finns också 
kunskap och kännedom om att pappersförpackningar ska sorteras ut om de skulle uppstå 
som avfall och resterande avfallshantering uppfyller lagkraven bedöms det inte vara nog 
för att miljöbalkens syfte ska motverkas.  
 
Att Östersunds lokala föreskrifter anger att allt förmultningsbart avfall ska klassas som 
hushållsavfall har förenklat tillsynen. En bedömning om avfallet klassas som 
verksamhets- eller hushållsavfall har inte behövt gjorts. Hade Östersunds kommun 
endast följt definitionerna av hushållsavfall och verksamhetsavfall enligt miljöbalkens 
regelverk samt domstolspraxis så hade en betydligt mindre mängd avfall klassats som 
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hushållsavfall i de besökta verksamheterna (Stockholms stad 2017). Verksamhetsavfall är 
nämligen sådant avfall som uppkommer som en följd av verksamheten, medan 
hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer till följd av att människor vistas i 
lokalerna (SFS 1998:808). Har verksamheten ingen egen produktion utan endast serverar 
eller säljer förpackade varor, innebär detta egentligen att inget hushållsavfall uppstår 
förutom de avfall som gästerna ger upphov till när de vistas i verksamheten eller det som 
uppstår i personalutrymmen. Vid samtal kring skillnader mellan dessa typer av avfall 
rådde kunskapsbrist, där många aldrig hört talas om detta tidigare.  
 
Kunskapsbrist rådde även när det kommer till sortering av förpackningsmaterial. Dels var 
företagarna ovetandes om att det råder skyldighet att sortera ut förpackningsmaterial 
(SFS 2013:757), dels att endast förpackningar ska sorteras ut till kärl märkta med olika 
förpackningsmaterial. På förskolor kan det t.ex. uppstå avfall i form av trasiga leksaker, 
består de då till mesta dels av plast tros de ska slängas i det kärl som säger 
plastförpackningar. Denna typ av produkt är dock inte en förpackning och ska således 
inte sorteras ut som förpackningsmaterial utan slängas i brännbart. Samma diskussion 
har uppstått kring metall. Böjda bestick slängdes i metallförpackningar på ett ställe, 
medan metallförpackningar slängdes som deponirest på ett annat. När det kommer till 
pappersförpackningar, wellpapp och papper råder även där förvirring och vissa ansåg att 
allt som består av någon form av papper kan slängas i wellpappåtervinning. Att tidningar 
och kontorspapper är återvinningsbart och inte går som brännbart avfall har också varit 
ny information för en del. Information gavs ut i samband med besöken, både muntligt 
och i form av en broschyr. Det är dock tydligt att det krävs utbildning och ännu mer 
information till allmänheten då det i Östersund, till skillnad på vad som angavs från 
Linköpings kommun, snarare rådde brist på kunskap än brist på utrymme i lokalerna och 
förutsättningar att ha olika typer av sorteringskärl.  
 
2017 års insamlingsstatistik över Sveriges 290 kommuner visar den totala vikten av 
insamlat material fördelats på antalet kommuninvånare (FTI 2018). Statistiken visar att 
Östersund är långt i från att ha högst mängd utsorterat material per person. Åre kommun 
sorterade ut mest glas per år 2017 med 70,38 kg per person, medan Östersund sorterade 
ut 24,74 kg. Gotland 68,87 kg papper per person, Östersund 14,98 kg. Osby 26,2 kg plast 
per person, Östersund 8,81 kg. Hässleholm 5,24 kg metall per person, Östersund 2,27 kg. 
Lyseskil 66,8 kg tidningar per person, Östersund 35,08 kg (FTI 2018). Det behöver 
nödvändigtvis inte betyda att Östersund inte är lika bra som Åre på att återvinna 
glasförpackningar. Det har även att göra med hur mycket avfall kommunen genererar 
totalt och hur många invånare som dessa mängder fördelas på. Men detta kan ändå stödja 
att det finns utrymme till förbättring och att sorteringsgraden kan öka ytterligare.  
 
När det handlar om att minska på mängden avfall i livsmedelsverksamheter anses det 
vara svårt att påverka. Införande av åtgärder behöver ofta vara ekonomiskt motiverade 
och/eller så behöver det finnas krav uppifrån en ledning. Mycket styrs även utefter vad 
konsumenterna anses ha behov av och hur de använder sin makt (Sveriges konsumenter 
2018). Det är viktigt att förstå att en stor del av makten ligger hos konsumenterna. Det 
efterfrågades en ökad medvetenhet på många av de besökta livsmedelsverksamheterna, 
att konsumenterna behöver lägga ett större värde i vad plånboken betalar för. Att få 
konsumenter att ändra beteende skulle kräva att varje enskild individ väljer att 
konsumera med ett större engagemang, trots att många av oss i Sverige aldrig upplevt 
matbrist eller tycker sig inte kunna ta på konsekvenserna av svinnad mat 
(Naturvårdsverket 2008 b). En vanlig åtgärd för att hålla nere svinnmängderna i de 
besökta verksamheterna var att konstant reglera inköp utefter prognoser och tidigare 
statistik. Det gör det tydligt att verksamheterna agerar utefter konsumtionsmönster och 
inte så mycket efter vad miljön vill.  
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Hushållen ger upphov till det största enskilda matsvinnet, men livsmedelsverksamheter 
står ändå för merparten av svinnet (Naturvårdsverket 2008 b). Detta innebär att en ökad 
medvetenhet om hur svinnet påverkar miljön även krävs i verksamheterna. 
Livsmedelskedjan behöver få ett utnyttjande av resurser som är effektivare än nu och som 
både minskar belastningen på miljön och som är ekonomiskt lönsamt. Avfallshanteringen 
hos livsmedelsföretagarna såg generellt lika ut. Många har en hög grad av sortering och 
alla har någon grad av sortering. Samtliga arbetar aktivt med matsvinnsmängder och 
många ser möjlighet till ytterligare förbättring. Endast några få av de kontaktade 
kommunerna har arbetat med avfallshantering i livsmedelsverksamheter, däremot är 
matsvinn mer aktuellt då speciellt i kommunala verksamheter. För att veta om tillsynen 
och informationen via projektet leder till en förbättrad avfallshantering och minskade 
matsvinnsmängder krävs en uppföljning av samma verksamheter där jämförelse med 
resultatet från detta projekt behöver göras, med prioritet på de två verksamheter som 
bedömdes ha en bristande avfallshantering.  
 
Metoden för att genomföra projektet har gett tillräckligt med förberedelse för att kunna 
göra en bedömning av lagefterlevnad. Tillvägagångssättet har uppfyllt Miljö och hälsas 
projektmål samt arbetets syfte - att ge ut information till företagarna om avfall och 
matsvinn, utföra tillsyn över avfallshanteringen och matsvinnsarbetet och ge en 
sammanställning över hur det ser ut hos de största avfallslämnarna. Datamaterialet från 
andra kommuner gav inte nog för att genomföra några jämförelser med projektets 
resultat. Vilket dels beror på att det inte finns många tidigare projekt om avfallshantering 
i livsmedelsverksamheter. Dels kan det bero på det valda sättet att ta kontakt med andra 
kommuner. Att skicka förfrågan via mail till kommuners kundservice kräver att den som 
tar emot mailet hänvisar det vidare till någon med rätt vetskap. Det kräver också att den 
som får mailet ser det och är nog insatt i ämnet för att kunna svara. En mer säker respons 
kan möjligtvis fås genom att ringa till miljökontoren och specifikt efterfråga dem som 
arbetar med avfall och/eller livsmedelsverksamheter och boka in fysiska möten där 
avstånden är lämpliga.  
 
Datamaterialet som samlades in via tillsyn hade kunnat ske på ett mer systematiskt sett, 
genom att föra in information direkt i en handdator för att få tydligare anteckningar och 
svar i frågeformulären. Rapportering i miljö och hälsas system skedde inte förrän alla 29 
besök var utförda. Detta hade med fördel kunnat göras löpande emellan tillsynerna. 
Rapporteringen och bedömningen hade då skett när intrycken och informationen från 
tillsynen fortfarande fanns färskt i huvudet. Samtidigt var det gynnande att inte 
färdigställa bedömningarna i inrapporteringssystemet förrän alla besök var utförda då en 
mer objektiv bedömning kunde göras när all fakta fanns samlad. Risk för att ge obefogade 
avvikelser, eller att inte tordas ge avvikelser anses bli större när inspektion av denna typ 
utförs för första gången och inspektören inte har någon kännedom om hur det borde eller 
inte borde vara. Att gå ut som både student för att samla in data samt som 
myndighetsperson för att utföra tillsyn av lagefterlevnad har gjort utförandet något mer 
pressat. Det har inneburit att myndighetsrollen som kräver objektivitet, rättssäkerhet och 
öppna frågor genomsyrat intervjuerna. Det kan då ha motverkat datainsamlingen hos 
dem som inte är lika öppen för tillsynsbesök och en stor variation i information har givits 
på varje livsmedelsföretag. Hade projektet utförts endast i form av intervjuer för 
datainsamling och sammanställning i hur varje verksamhet arbetar hade kvaliteten av 
datat möjligtvis blivit högre. Samtidigt hade Miljö- och hälsas syfte med projektet då inte 
blivit uppnått och besöken hade behövt utförts en gång till, men då ur 
myndighetsperspektiv med bedömning av lagefterlevnad.  
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Bilaga 4. Projektplan ”minska matsvinnet” 2018  
 

Projektplan "Minska matsvinnet" 2018  

  

I arbetet mot ett ekologiskt hållbart samhälle beslutade Miljö- och samhällsnämnden om 
ett projekt för att förebygga matsvinn och minska avfallsmängderna hos de största 
lämnarna av matavfall under 2015. Men på grund av prioriteringar inom 
livsmedelsgruppen har projektet skjutits fram till år 2018.  
  

Minska matsvinnet  

Projektledare:  Emma Nyström  Genomförande: våren 2018  Tidsresurser:  h  

  
Alla verksamheter som besöks under perioden mars-april får information om olika sätt att 
förebygga matsvinn och att minska avfallsmängden genom sortering. De största lämnarna av 
matavfall får tillsyn av att de arbetar efter de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken när det 
gäller avfallshanteringen. Nyckeltal: Antalet kontroller där matsvinnet är en del av kontrollen.  
  

Miljö- och samhällsnämndens effektmål 2015 (Aktivitet för att nå kommunfullmäktiges mål: 
Ett ekologiskt hållbart samhälle, samt inriktningsmålet – Östersund är fossilbränslefritt och 
energieffektivt 2030).  
Kortsiktigt verksamhetsmål 2  

  

Projektgrupp: Emma, Peter, Lars, Laila, Dan W och Anna  

  

Kopplingen till våra kortsiktiga verksamhetsmål och 

miljöaspekter i verksamhetsplanen för   

Kortsiktiga verksamhetsmål MÅL -  Livsmedel  
2  Göra livsmedelsföretag medvetna om matsvinnet och förbättra sorteringen av avfall. 

De största lämnarna av matavfall får information om olika sätt att förebygga 
matsvinn och av att de arbetar efter de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken. 
Nyckeltal: Antalet kontroller där matsvinnet är en del av kontrollen.  

Viktning av miljöaspekter - Miljöskydd  
Avfall pekas ut som en av de miljöaspekter 2014 som får högst poäng i viktningen när 
man ser till allvarlighet och storlek, trend och utveckling samt möjlighet till påverkan 
genom tillsyn.  

• För att uppnå en högre grad av källnära sortering är tillsynen viktigt framförallt när 
det gäller matavfall och förpackningar.  

Lagstöd - Miljöbalkens allmänna hänsynsregler  

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska förebygga negativa effekter av verksamheter 
och öka miljöhänsynen. Reglerna ska tillämpas i alla sammanhang där miljöbalkens 
bestämmelser gäller.   



 
 

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel ska alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet vidta de skyddsåtgärder och den försiktighet som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Där finns bland annat:  

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna  
Hushållnings- och kretsloppsprinciperna innebär att råvaror och energi ska användas så effektivt 
som möjligt. Det som utvinns ur naturen ska återanvändas, återvinnas eller bortskaffas på ett 

miljöriktigt sätt. I första hand ska förnyelsebara energikällor användas.  
  

Genomförande / Metod  

Projektet består av två delar, dels tillsyn enligt miljöbalkens hänsynsregler, dels 
information om hur man källsorterar det avfall som uppstår i livsmedelsföretagen och hur 
man minskar matsvinnet. Information om hur man kan minska matsvinnet beroende 
vilken livsmedelsbransch man arbetar i kommer att uppdateras på www.ostersund.se. Vi 
kommer även tillsammans med kommunikation använda sociala medier för att nå 
allmänheten och därigenom ge tips på hur man kan minska matsvinnet i hemmet.    
  

Projektet kommer att vara en del av ett examensarbete. Tillsynen av källsortering hos 
företag och diskussion om minskat matsvinn utförs av Anna, som driver examensarbetet. 
Vi som arbetar som livsmedelsinspektörer kommer att följa med på besöket men utföra 
planerade kontroller och finnas som stöd för Anna vid diskussioner.  Tillsynen utförs hos 
de anläggningar som har 4 kompostkärl eller mer, i samband med planerad 
livsmedelskontroll hos företagen.  På grund av att listan för verksamheter endast blev 26 
stycken livsmedelsföretag så har vi lagt till fyra livsmedelsverksamheter som producerar 
mycket mat.   
  

Information om vilka verksamheter som har flest kompostkärl är hämtad från teknisk 
förvaltning, renhållning under september 2017.   

Tid- och aktivitetsplan  

Tid för genomförande: mars-april 2018.  
  

 Minska matsvinnet  

•  Arbetar ni (företaget) aktivt för att minska mängden matavfall som slängs i komposten 

eller töms ut i avloppet? (t ex genom menyplanering, rea ut livsmedel med kort datum, tillaga 

livsmedel med kort datum i butiken, inte köpa in för stora mängder livsmedel, ha kontroll på 

kylar och frysar mm)  

•  Sorteras matavfall i köket?  

•  Sorteras matavfall från kunder i eventuell servering?  

•  

  

Kan företaget/ verksamheten förbättra sorteringen?  

  

 

 

 



 
 

Källsortering av avfall  

• Vi kontrollerar hur företagare sorterar sitt avfall, enligt lokala föreskriften, 
renhållningsordningen 6§ så ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare 
sortera de avfall som blir.    

• Hur transporteras avfallet från verksamheten? Fråga vilket/vilka förtag som 

hämtar avfallet hos verksamheten. Det kan vara olika avfallshämtare beroende 

på vilket slags avfall det är.   

Avvikelse:   

• Företager sorterar inte avfallet  

• Felsortering   
  

  

Information  

De allmänna hänsynsreglerna innehåller följande grundläggande bestämmelser:  

Bevisbörderegeln  
Bevisbörderegeln innebär att det är den som driver eller avser att bedriva en verksamhet 
eller vidtar en åtgärd som ska visa att hänsynsreglerna följs. Det sker bland annat genom 
en fungerande egenkontroll.  

Kunskapskravet  
Kunskapskravet innebär att det är den som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 
som ska ha tillräcklig kunskap om hur människors hälsa och miljön påverkas och kan 
skyddas.  

Försiktighetsprincipen  
Försiktighetsprincipen innehåller två delar:  

• Miljöbalkens försiktighetsprincip innebär att redan risken för negativ påverkan på 
människors hälsa och miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta 
åtgärder för att förhindra en störning.   

• I yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas för att förebygga 
skador och olägenheter. Tekniken måste vara industriellt möjlig att använda inom 
branschen i fråga, både tekniskt och ekonomiskt sett.  

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna  
Hushållnings- och kretsloppsprinciperna innebär att råvaror och energi ska användas så 
effektivt som möjligt. Det som utvinns ur naturen ska återanvändas, återvinnas eller 
bortskaffas på ett miljöriktigt sätt. I första hand ska förnyelsebara energikällor användas.  

Produktvalsprincipen  
Produktvalsprincipen innebär att alla ska undvika att sälja eller använda kemiska 
produkter eller biotekniska organismer som kan vara skadliga för människor eller miljön, 
om produkterna kan ersättas med andra mindre farliga produkter.  
  
 
 


