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1. Aktivister leder arbetet för 
avfallsförebyggande

Presentatör
Presentationsanteckningar
Aktivister leder arbetet för avfallsförebyggande: Många innovativa aktiviteter för avfallsförebyggande uppstår på gräsrotsnivå, i medborgardrivna ideella projekt. Därefter plockas de ofta upp av andra samhällsaktörer som företag och kommuner. Avfallsförebyggande initiativ kan komma från många olika håll och inte verkar ha med avfall att göra, tex sociala projekt med fokus på reparation eller delandet, eller företag med fokus på informationsdelning. En av avfallsförebyggande policys roller är att ta fram den avfallsförebyggande potentialen i initiativ som inte ser sig själva som avfallsförebyggande men kan bidra till det. 



2. Avfallsförebyggande 
uppstår genom att 

handlingar kopplas samman

Gram en mataffär utan förpackningar

Presentatör
Presentationsanteckningar
Avfallsförebyggande uppstår genom att handlingar kopplas samman: Avfallsförebyggande växer fram genom att olika aktörer engagerar sig i förebyggande-initiativ inom information, produktion, distribution, konsumtion eller avfallshantering. Gemensamt för dessa initiativ är att de utgörs av handlingar som lyckas koppla samman nya och gamla aktörer i innovativa former av samverkan. En avfallsförebyggande policy bör inta en mäklarroll: identifiera aktörer som agerar för att omdirigera materiella flöden borta från soptunnorna, och knyta ihop dem.GRAM: Nya beteende knyts ihop: ta med / väga // erbjuda. Obs: hela kedjan upp 



3. Sprida och skala upp 

Större mataffärer i centrala Helsingborg

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det är svårt att sprida och skala upp avfallsförebyggandeinitiativ: Avfallsförebyggandeinitiativ är ofta svåra att göra kommersiellt hållbara i större skala, permanenta och sprida geografiskt till andra städer, regioner eller nationellt – även om lyckade exempel finns. Orsaker till det kan vara att de startas med hjälp av extern finansiering, på grund av olika lokala förutsättningar, och på att de bygger på eldsjälars ideella engagemang. Dessutom fokuserar initiativen i första hand på att det är individen som ska förändra sitt beteende – snarare än att organisationer ska ändras. En avfallsförebyggande policys bör syfta till att ge förutsättningar för de mest intressanta projekt att överleva pilotfasen och fortplanta sig i andra kommuner.



4. Inlåsningar

Presentatör
Presentationsanteckningar
Strukturella inlåsningar försvårar avfallsförebyggande: Det finns flera inlåsningsfaktorer eller hinder i det rådande avfallssystemet för verksamhetsavfall: en konventionell affärslogik, vanor, tankesätt, lagar, regelverk och infrastrukturen som kan försvåra arbetet med att förebygga verksamhetsavfall. Ett sätt för en avfallsförebyggande policy att börja röja i dessa hinder är att göra klart att hushållsavfall är bara en mindre del av avfallsmängderna och lyfta fram att de stora mängden avfall kommer från verksamheterna där avfall hanteras som en vara på en marknad.



4. Inlåsningar

affärslogik

Presentatör
Presentationsanteckningar
Strukturella inlåsningar försvårar avfallsförebyggande: Det finns flera inlåsningsfaktorer eller hinder i det rådande avfallssystemet för verksamhetsavfall: en konventionell affärslogik, vanor, tankesätt, lagar, regelverk och infrastrukturen som kan försvåra arbetet med att förebygga verksamhetsavfall. Ett sätt för en avfallsförebyggande policy att börja röja i dessa hinder är att göra klart att hushållsavfall är bara en mindre del av avfallsmängderna och lyfta fram att de stora mängden avfall kommer från verksamheterna där avfall hanteras som en vara på en marknad.



4. Inlåsningar

vanoraffärslogik

Presentatör
Presentationsanteckningar
Strukturella inlåsningar försvårar avfallsförebyggande: Det finns flera inlåsningsfaktorer eller hinder i det rådande avfallssystemet för verksamhetsavfall: en konventionell affärslogik, vanor, tankesätt, lagar, regelverk och infrastrukturen som kan försvåra arbetet med att förebygga verksamhetsavfall. Ett sätt för en avfallsförebyggande policy att börja röja i dessa hinder är att göra klart att hushållsavfall är bara en mindre del av avfallsmängderna och lyfta fram att de stora mängden avfall kommer från verksamheterna där avfall hanteras som en vara på en marknad.



4. Inlåsningar

vanor

infrastruktur

affärslogik

Presentatör
Presentationsanteckningar
Strukturella inlåsningar försvårar avfallsförebyggande: Det finns flera inlåsningsfaktorer eller hinder i det rådande avfallssystemet för verksamhetsavfall: en konventionell affärslogik, vanor, tankesätt, lagar, regelverk och infrastrukturen som kan försvåra arbetet med att förebygga verksamhetsavfall. Ett sätt för en avfallsförebyggande policy att börja röja i dessa hinder är att göra klart att hushållsavfall är bara en mindre del av avfallsmängderna och lyfta fram att de stora mängden avfall kommer från verksamheterna där avfall hanteras som en vara på en marknad.



4. Inlåsningar

infrastruktur

vanor

lagstiftning

affärslogik

Presentatör
Presentationsanteckningar
Strukturella inlåsningar försvårar avfallsförebyggande: Det finns flera inlåsningsfaktorer eller hinder i det rådande avfallssystemet för verksamhetsavfall: en konventionell affärslogik, vanor, tankesätt, lagar, regelverk och infrastrukturen som kan försvåra arbetet med att förebygga verksamhetsavfall. Ett sätt för en avfallsförebyggande policy att börja röja i dessa hinder är att göra klart att hushållsavfall är bara en mindre del av avfallsmängderna och lyfta fram att de stora mängden avfall kommer från verksamheterna där avfall hanteras som en vara på en marknad.



5. Tuffare planer

Våga prata nerväxt? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vår analys visar att EU/SWE/Lokala planer handlar mest om att informera/medvetandegöra och hantera avfall bättre. Detta är inte riktigt vad aff handlar om. Dessutom är få policy kopplade till kvantitativa och bindande målsix problematic features:These plans ignore what drives waste generation, such as consumptionrely as much on conventional waste management goals as they do on goals with the aim of preventing the generation ofwaste at the source. The Swedish national and local plans (3) focus on small waste streams, such as food waste, rather than large ones, such as industrial and commercial waste. Suggested waste prevention measures at all levels are (4) soft rather than constraining, for example, these plans focus on information campaigns rather than taxes and bans, and (5) not clearly connected to incentives and consequences for theactors involved. The responsibility for waste prevention has been (6) entrusted to non-governmental actors in the market such as companies that are then free to define which proposals suit them best rather than their being guided by planners. For improved waste prevention regulation, two strategies are proposed. Avfallsförebyggandepolitiken fastställer att avfallsförebyggande är ett prioriterat mål. Men den nationella avfallsförebyggandepolitiken är blygsam i sina krav på samhällsförändringar och effekterna av de förslagna åtgärderna på avfallsmängderna, avfallets farlighet och miljöeffekter förblir ofta oklart. I praktiken lämnas ansvaret för praktiskt avfallsförebyggande över till konsumenterna, kommunerna, och företagen. Att förespråka att man ska minska avfallet i ett ekonomiskt system som drivs av att ständigt öka konsumtionen är kontroversiellt. En avfallsförebyggande policy bör därför inte vara rädd för att stötta sig med andra kommunala policy, tex när det gäller att expandera handeln. Att minska avfallsmängderna när dessa har ökat i decennier är ett radikalt samhällsprojekt. Verksamhetsavfall är den riktiga utmaningen



6. Inre och yttre 
förebyggande effektivitet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Att effektivisera processer:	- Markers are a guide used in the cutting process. It is long sheet of bond paper with all of the pattern pieces used to make a style laid out in a configuration intended to reduce fabric waste as much as is possible, including all of the sizes you’d need of a given style. Markers are often made by computer and printed out with a plotter. The marker is laid on top of the fabric layers which cutters then use to cut out all of the pieces at once.Att minska avfall överlagParadox: manga gånger pratar näringslivet om att minska avfall genom att de själva bli mer effektiva, men detta är ingen garanti att det blir mindre avfall överlag. Tvärtom!Behov att skilja mellan inre och yttre förebyggande. 



7. Minska avståndet till avfallet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Konventionell avfallshanteringen har skapat ett tydligt avstånd mellan avfallsproducenter och avfallet, som om dessa två skulle höra till skilda världar: produktion och konsumtion världen, och avfallsbranschen. Avfallsförebyggande kräver istället att avståndet till avfall blir kortare. Såväl det mentala avståndet som avfallsproducenter har till sitt ansvar för avfall, som det fysiska avståndet till anläggningar som tex reparationsverkstäder. Ett bidrag till avfallsförebyggande är att göra avfall synligare för hushåll och verksamheter samtidigt som samhällsplanering bör skapa utrymme för avfallsförebyggandeinitiativ nära människor. En avfallsförebyggande policy bör ge plats åt avfallsförebyggande, precis som andra kommunala policy ger plats åt expansion av industrin och handeln.



8. En moralisk inramning:
Är det värt avfallet? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Den mest centrala av en avfallsförebyggande policy är att ta fäste på att avfallsförebyggande handlar inte om avfall. När något har blivit avfall är det för sent för att prata om förebyggande. Då handlar det om avfallshantering. Förebyggande bör tänka på avfallet men redan vid paret produktion/konsumtion. Avfall uppstår vid varje steg i en produkts eller en tjänsts livscykel: från design, till resursutvinning, produktion, konsumtion, och slutligen avfallshantering. Det betyder att avfallsförebyggande också behöver äga rum vid var och ett av dessa steg – även om de upplevs långt borta från vad en kommun kan påverka. Att betrakta avfallsförebyggande som en avfallsfråga riskerar att låsa in avfallsförebyggande i beprövade avfallshanteringslösningar när det handlar om att bygga värdekedjor som är genomgående material-, energi- och avfallssnåla. Därav vår avslutande reflektionen, som avslutas med vår favorit fråga: ” Med sina långtgående konsekvenser för produktion och konsumtion utgör avfallsförebyggande en allvarlig prövning av det konsumtionsintensiva levnadssätt som kännetecknar Sverige idag. inte minst är denna prövning en etisk fråga om det är ansvarsfullt att konsumera sig fram till så mycket avfall. praktiskt föreslår vi att alla ställer sig frågan, inför varje tillfälle till produktion och konsumtion: är det värt avfallet?”



Avfallsförebyggande handlar om 
effektiv produktion 

och 
genomtänkt konsumtion 

– inte om avfall



Tack för uppmärksamheten
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