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Vad är Policy?



Policy

Principiellt ställningstagande 
om hur man ska agera för att 
nå ett mål



Policy

PROBLEM FRÅGA POLICY STYRMEDEL



Policy

PROBLEM:
Avfall uppstår

FRÅGA
Hur ska vi behandla 

avfallet?

POLICY:
Avfallshierarkin

STYRMEDEL
Deponiskatt,

Producentansvar, 
Deponeringsförbud



Policy

Problem/Bristande 
måluppfyllelse Frågeställning Policy 

(Ställningstagande) Styrmedel/Åtgärder

Kunskap



Kunskap behövs för policyutveckling
 Miljönytta
 Teknik
 Ekonomi
 Juridik
 Styrmedel
 Praktik



I vilka frågor behövs det ställningstaganden 
för att RE:Sources mål ska nås?

Rapport: Utveckling av policy för minimering och nyttiggörande av avfall, rapport 6521, 
RE:Source, 2018



Policy

Problem/Bristande 
måluppfyllelse Frågeställning Policy 

(Ställningstagande) Styrmedel/Åtgärder

Kunskap



1. Hur ska minimering och nyttiggörande av avfall ses i ett helhetsperspektiv av hållbar
produktion och konsumtion och resurseffektiv användning av material? 

2. Hur ska arbetet med förebyggande av avfall utvecklas och organiseras? 
3. Hur ska resurseffektivitet och cirkularitet öka genom åtgärder vid utformning och 

tillverkning av produkter? 
4. Hur ska förutsättningarna för användning av återvunnen råvara förbättras? 
5. Hur ska avvägningen göras mellan resurseffektivitet och giftfrihet vid återvinning? 
6. Hur ska offentlig upphandling utvecklas så att den blir en drivkraft för effektivare 

materialanvändning och återvinning? 
7. Hur ska återvinning öka genom åtgärder i avfallsledet? 



Fråga:

Hur ska arbetet med 
förebyggande av avfall 
utvecklas och organiseras?

Ny kunskap:

Utvärdering av projekt som 
förebyggt avfall
Åsa Stenmarck, IVL



Fråga:

Hur ska avvä̈gningen göras
mellan resurseffektivitet och 
giftfrihet vid återvinning? 

Kunskap:

Jämförande studie av metoder 
för riskbedömning inom 
avfallsområdet med andra 
områden

Utförare: Jonatan Gehandler, 
RISE



Fråga:

Hur ska offentlig upphandling 
utvecklas så att den blir en 
drivkraft för effektivare 
materialanvändning och 
återvinning? 

Kunskap:

1) Generella förstudier inför 
upphandling av plast
Utförare: Helena Norin, 
Enviroplanning

2) Upphandlingskriterier för 
cirkulära produkter
Utförare: Sven-Olof Ryding, 
IVL
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