Förebyggande av avfall
En spännande verksamhetsutveckling!
Att arbeta systematiskt med att förebygga avfall
medför minskad miljöpåverkan och kan också
medföra minskade kostnader, bättre arbetsmiljö och
bättre kvalitet i verksamheten. Det borde vara svårt
att låta bli! Å andra sidan kan det vara svårt att
komma igång – hur gör man?
Vi hjälper er att strukturera arbetet och är gärna ert
stöd i att arbeta systematiskt, med helhetssyn och
verksamhetens bästa för ögonen. Tänk att få slippa
allt det där onödiga avfallet som bara kostar pengar,
skapar onödigt arbete och orsakar miljöproblem!
Vi arbetar utifrån erfarenhet av ett flertal projekt om
att minska avfall, både egna projekt och andras. Med
det i bagaget tittar vi på er verksamhet, era mål och
andra förutsättningar. Vi kan vara med er under ett
helt projekt eller komma in någonstans i processen
som bollplank, inspiratör eller processledare.
Läs mer om hur vi arbetar på nästa sida!
För mer information, kontakta Maria Larsson
Tel: 070 297 31 55
E-post: maria.larsson@miljodialog.se

Välkommen till en rolig och meningsfull verksamhetsutveckling
– att förebygga avfall!
Inledningsvis
Vi går igenom era förutsättningar och mål,
identifierar viktiga aktörer m.m. Vet ni
redan vilket avfall ni vill jobba med?
Annars blir det en del av processen att
komma fram till vilket avfall som
engagerar eller vad som ger mest effekt på
kvalitet, arbetsmiljö, miljö och ekonomi.
Vårt processinriktade sätt att arbeta
bygger på helhetssyn och förbättringar i
små steg. För att nå dit är dialog,
samverkan och gemensamt lärande
framgångsfaktorer. Vi kommer överens
om vad ni vill ha hjälp med och vad ni kan
göra själva.

Nulägesbeskrivning
För att veta vart man ska gå måste man
veta var man står. Ofta vet olika personer i
verksamheten en hel del om det egna
ansvarsområdet, men det kan saknas en
helhetsbild av hur allting hänger ihop.
Hur ser flödena av material och
information ut? Vem fattar olika typer av
beslut? Var i materialflödet uppstår det
avfall? Vilka personer är inblandade i
olika flöden?
Det är också bra att veta vilka mål som
finns för verksamheten, hur mycket avfall
som uppkommer samt hur övrig
verksamhetsutveckling sker. Hur mycket
kostar det avfall som uppkommer, i form
av inköp, logistik, lagring och
avfallshantering?

Varför uppstår avfall?
Nu är det dags för den fundamentala
frågan: Varför uppstår avfall? Om vi inte
vet varför avfallet uppstår är det svårt att
förebygga det. Frågan kan tyckas banal,
men det är häpnadsväckande så många
aha-upplevelser som dyker upp i en grupp
som arbetar med den på allvar. Fråga
varför tills ni hittar grundorsakerna – det
är de som ska arbetas bort!
Onödigt avfall kan exempelvis uppstå på
grund av:








Överbeställningar
Skadat material
Felbeställning
Icke ändamålsenliga produkter
Flerpack som enda alternativ
Passerat bäst-före-datum
Onödiga eller dåliga förpackningar

Känns det igen? Skulle det kunna leda till
lägre kostnader och minskad arbetsbelastning att komma till rätta med detta?

Handlingsplan och framgång
När olika åtgärder är identifierade
sammanställs en handlingsplan som ska
vara så användbar som möjligt. Vi kan
hjälpa er att skapa förutsättningar för
framgång.

