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1. Inledning 
Avfallsfrågan handlar inte bara om hur samhället kan hantera och lösa det existerande 
miljöhotet, utan det är även upp till samhället att bli medvetet om problemet. Samhällets 
medvetenhet om miljöproblemen ökar då medierna rapporterar om miljöstörande händelser. 
De händelser som rapporteras om i medierna är oftast väldigt specifika vilket inte ger en klar 
bild av de övergripande miljöproblemen. Det som händer långt bort kan även uppkomma här , 
denna globala tanke är värd att ha under åtanke i avfallsfrågan då den växer över hela 
Europa.1 
  
Avfallshanteringen kan liknas vid en form av miljöfarlig verksamhet, då främst genom 
utsläpp, upplägg eller behandling av avfall. Industrier och avfallsanläggningar är tillstånds 
eller anmälningspliktiga då de är en miljöfarlig verksamhet. Men avfallshanteringen omfattar 
mer än så, man får inte glömma, allmän renhållning och omhändertagande av hushållsavfall. 
Denna syssla sköts av kommun eller producenter. Men självklart har var och en av oss ett eget 
ansvar för vårt hushållsavfall.2  
 
Förr i svensk rätt så fokuserade man mycket på ägarens eller nyttjarens avsikt med sitt avfall. 
Avfall var då något som ägaren ville bli av med . Enligt RÅ 1976:5 ansågs inte matavfall som 
skulle användas som bränsle eller mat åt husdjur som rent avfall och infattades då ej av den 
dåvarande renhållningslagen. I dag används Europeiska Unionens (EU) avfallsdefinition ur 
ramdirektivet för avfall i svensk rätt.3  
 
”Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som 
innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med”.4 
 
Denna definition betyder alltså att föremål/produkter kan klassas som avfall fast ägaren vill 
behålla föremålet/produkten, alltså en liten skillnad mot föregående avfallslagstiftning. Men 
vad menas med avfallskategorier? Dessa avfallskategorier är baserade på EU:s ramdirektiv 
gällande avfall som den svenska regeringen skiljer på i sin avfallsförordning från 2001:1163 
mellan 16 avfallskategorier bland annat restprodukter, förbjudna eller förorenade material,  de 
uttalade Q1-Q15 och som sista kategori Q16 i vilket avses samtliga material, ämnen och 
produkter som ej omfattas av någon ovanstående kategori.5  
 
Viktigt och grundläggande för EU:s ramdirektiv gällande avfall och även för Miljöbalken är 
att försöka reducera den allt mer ökande mängden avfall som breder ut sig. Detta kommer att 
ske genom ökad återvinning, återanvändning samt ökad förbränning. Ökad förbränning är 
både positivt och negativt, om man ser till resurshushållningsprincipen i Miljöbalken 
angående förbränning för att generera mera energi i exempelvis fjärrvärmesystemet, så är 
förbränning en positivt, ser man till de problem som de ökade utsläppen bidrar till så är det 
självklart negativt.6  
 
En stor fråga är även den om vad kommunerna gör för att uppfylla direktiven och 
Miljöbalkens krav på att minska avfall på en kommunal samt lokal nivå. Vad har kommuner 
för ansvar och vad för uppgifter är ålagda på kommunnivå. En kommun har till ansvar att se 

                                                           
1 R, Lidskog et.al Samhälle, Risk och Miljö 
2 J, Ebbesson Miljörätt 
3 J, Ebbesson Miljörätt 
4 S, Rubenson Miljöbalken Den nya miljörätten Tredje upplagan 
5 J, Ebbesson Miljörätt 
6 J, Ebbesson Miljörätt 
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till så att husavfall bortskaffas eller återvinns till så stor del som möjligt. En kommun ska anta 
en renhållningsordning samt ha en fungerande avfallsplan. Renhållningsordningen beskriver 
hur kommunen ska arbeta med sitt avfall samt förklarar hur fastighetsägare, bostadsrättsägare 
samt hur hyresgäster får ta hand om sitt hushållsavfall. Avfallsplanen beskriver vilka sorters 
avfall man hanterar inom kommunen och vilka åtgärder som är utarbetade för att minska 
avfallet inom kommunen. Kommunen kan även välja som i Norrköpings fall att delegera ut 
ansvaret med avfallshanteringen på entreprenad.7 
 
Men nu är det inte bara kommunen och företagen som har ett ansvar även du som enskild 
individ har ett ansvar. Om man läser Miljöbalken kap 15 paragraf 30 samt kap 29 paragraf sju 
så står det att det är straffbart att skräpa ned på allmänplats. Då kommunen ålägger hushåll att 
källsortera sitt avfall är även detta en bestämmelse som skall iakttas.8 
 
Avfallsproblematiken är ett globalt problem, allt mer nu då den Europeiska gemenskapen 
växer sig allt större och starkare. Det är även av största vikt att vara medveten om att avfall 
säljs över gränser och försätter I-länder i en extrem maktposition över U-länder som tar emot 
västvärldens avfall i ett desperat försök att få in mera pengar till sin stadskassa, men viktigast 
av allt är att försöka förstå att nedsmutsning och förorening vid en region leder till att flera 
regioner blir hotade då olika delar av vår biosfär är beroende av varandra.9 
 
Samhällets medvetenhet om miljöproblem ökar med mediernas rapportering även om den 
bilden inte är allomfattande. Avfallshanteringen är en miljöfarlig verksamhet vilket berör 
många områden såsom avfall och allmän renhållning. Detta arbete sköts av kommuner och 
producenter men även gemene man har ett ansvar för sitt eget hushållsavfall. Miljöbalken är 
till för att mer specifikt styra upp hur man hanterar avfall lagmässigt. Definitionen av avfall 
beror mycket på vad man anser att göra med materialet man tillhandahåller. 
 

                                                           
7 J, Ebbesson Miljörätt 
8 J, Ebbesson Miljörätt 
9 R, Lidskog et.al Samhälle, Risk och Miljö 
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Syftet med denna uppsats blir att undersöka om införandet av lagar och direktiv fungerar från 
EU nivå ner till nationell samt kommunal nivå och hur det påverkar avfallshanteringen i 
Östergötland gällande Norrköping samt Linköpings kommun.  
 
För att uppfylla vårt syfte med denna uppsats har vi tagit fram fem delfrågor som ska hjälpa 
till att få en djupare inblick och förståelse för de utvalda dokumenten samt de utförda 
intervjuerna. Dessa delfrågor är utvalda för att de kan tillämpas både på intervjuerna samt 
dokumenten då de är relativt generella utan att gå ur ramen för avfallsfrågan. Frågornas 
generella karaktär framställdes för att täcka in nivåskillnaderna mellan intervjuerna och 
lagtexterna. Lagtexterna och intervjuerna har separata tonfall rent grammatiskt vilket kan 
medföra vissa komplikationer, detta hanterades genom de fem delfrågorna vilka med hjälp av 
den hermeneutiska spiralen underlättade analysen vilket undanröjde de grammatiska 
barriärerna. Då lagtexterna är färdiga dokument som vi ej kan påverka så skiljer sig dessa från 
intervjuerna då de är mer spontana samt styrda av de åtta intervjufrågor som vi har tagit fram. 
Dessa åtta intervjufrågor skapades för att underlätta intervjuerna samt undvika korta och ej 
uttömmande svar. Intervjufrågorna analyseras sedan och kategoriseras in i de fem delfrågorna 
för att senare kunna behandlas på ett överskådligt sätt samt underlätta en jämförelseanalys 
med lagdokumenten. 
De fem delfrågorna är följande: 
 
- Synsätt på avfall  
- Hur påverkas berörda parter av nya lagar och direktiv 
- Hur hanteras de nya lagarna av berörda parter 
- Finns det några tveksamheter angående avfallsfrågan 
- Lösningar på avfallsproblemet 
 
Synsätt på avfall  
Hur ser textdokumenten och intervjupersonerna på avfall. Hur definierar de avfall, finns det 
positiva eller negativa laddningar gällande avfall är de funderingar som ryms under denna 
delfråga.  
 
Hur påverkas berörda parter av nya lagar och direktiv 
Då lagar och direktiv kontinuerligt uppdateras så kan förändringar uppkomma inom de 
ansvarsområden som berör avfall. Hur påverkar nya lagar och direktiv berörda parter inom 
avfallsfrågan. 
 
Hur hanteras de nya lagarna av berörda parter 
Denna delfråga hör ihop med ovanstående fråga då den är nästa steg i hanteringen av nya 
lagförslag och direktiv. Hanteringen skiljer sig dock mellan de olika nivåerna beroende på om 
man som myndighet konstruerar en ny lag eller som verksamhet är skyldig att uppfölja 
ändringarna. 
 
Finns det några tveksamheter angående avfallsfrågan 
Finns det några tveksamheter beträffande tolkningar av lagförslag, definition av vad avfall är 
och hur man klassificerar det. Råder det delade meningar om hur man bäst tar hand om avfall. 
Ser intressenter på avfall med liknande synsätt eller finns det en skillnad. 
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Lösningar på avfallsproblemet 
Skiljer sig lösningar på avfallsproblematiken beroende på vilken av nivåerna man riktar sig 
mot. Resonerar man olika beroende på om man hanterar avfallsfrågan i lagstiftande syfte, 
företags nivå eller kommunal nivå. 
 
 
1.1 Avfallets historia 
Avfall har alltid funnits till viss del sen människan gått på denna jord. Det är därmed inget 
nytt problem som kommit upp med den moderna människan och dess livsstil. Men under 
många århundraden så var det avfall som människan producerade av organisk natur så som 
gödsel vilket kunde återinföras i naturens kretslopp. Man tog alltså tillvara på det avfall som 
producerades och hittade nya användningsområden för det. De varor som inte var av organisk 
natur utan framställda av människan såsom metallföremål och glas var få till antalet och så 
högt värderade att när de väl blev obrukbara så återanvändes materialet de var gjorda av. 
 
När sedan människor började samlas ihop alltmer i byar och städer så blev avfallshanteringen 
allt mer problemartad. Människor bodde nu allt fler på en mindre yta vilket medförde till 
många sanitära olägenheter. När sedan industrialismen kom i slutet av 1800-talet så blev 
avfallsproblemet ännu större då varor kunde massproduceras.10 Fossila bränslen började göra 
sitt intåg och behovet av olja och kol ökade stadigt. Det fossila bränslet medför en obalans i 
miljöerna som den utvinns ifrån men även i de miljöer som bränslena används. En del 
partikelrester som utvecklas ur användningen av fossila bränslen sprider sig sen vidare med 
hjälp av vinden och landar då på nya marker. Med industrialismen ökade också samhällets 
konsumtion av varor vilket leder till mer avfall som måste omhändertas på något sätt. I början 
låg avfallet inom städerna på gator och i gränder men detta blev ett allt större problem som 
senare åtgärdades med deponiupplag utanför städerna, soptippen var då född. Under 
nittonhundratalet ökade dessa soptippar och blev ett allt större problem. Under de senaste 
årtiondena har avfallshanteringen fått striktare regler och deponeringen är nu upplagd på ett 
hundratal större deponeringsplatser. De gamla deponierna finns dock kvar och börjar sakteliga 
saneras även om detta är ett kostsamt företag. 
Under nittonhundratalets senare hälft har dessa gamla soptippar undersökts och diskuterats 
mycket. Läckage av farliga substanser från soptipparna sprids med nederbörd i form av 
lakvatten som går ut i grundvattnet samt att den närliggande marken i området blir förorenat. 
En del gamla soptippar är också olämpligt placerade då lakvattnen rinner direkt ut i sjöar eller 
i stora grundvattenmagasin.11 
 
Minskningen av avfall till deponier har blivit ett av de aktuellare målen som ska uppnås med 
bland annat ökad återvinning och förbränning. Det framtida målet som eftersträvas angående 
avfall är att inget utav det ska gå till deponier utan allt ska återvinnas eller förbrännas. 
 
 

                                                           
10 B. Johansson Stadens tekniska system- Naturresurser i kretslopp 
11 C Bernes Läker tiden alla sår?  
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1.2 Tidigare arbeten beträffande avfallshantering och harmonisering av EU-direktiv 
gällande lagtext  
Något som är av stor vikt inom EU:s skapande av lagtexter är en harmonisering av 
medlemsländernas nationella lagar för att underlätta implementerandet av EU:s ramdirektiv. 
Då texterna skrivs i EU men ska implementeras i respektive EU-land blir således 
implementeringen nationell. För att förstå de problem och fördelar som kan eller kommer att 
uppstå har vi läst boken Harmonisering av lagstiftning i EU genom direktiv av Nils Mörner.12 
I sin bok tar N. Mörner upp olika EU-direktiv som blivit viktiga för svenskt rättsliv. N. 
Mörner tar även upp hur medlemsstaterna genomför och realiserar EU-direktiven men inte 
hur EU-direktiven påverkar människor, företag, kommuner eller landsting på en regional, 
lokal nivå. Arbetet som N.Mörner utfört är väl genomarbetad men går inte djupare in på hur 
implementeringen påverkar den regionala samt lokala nivån. Därav har denna C-uppsats 
belyst hur EU-direktiven påverkat samt påverkar aktörerna på en regional och lokal nivå. 
Kommunen i Linköping och Norrköping samt företag inom dessa kommuners närområde har 
varit delaktiga i denna studie. 
 
2. Genomförande  
Det är tänkt i denna uppsats att en metod med två separata tillämpningar skall utföras. Dessa 
tillämpningar sker i form av en textanalys utifrån intervjuer samt en granskning av olika 
lagtexter så som EG:s ramdirektiv över avfall. I den textanalys som utförts i detta arbete har 
tyngden legat på att försöka förstå texten på djupet, att tydligare uppfatta vad texten meddelar 
samt avser.13 
 
För att klara av detta måste man vara medveten om att många lagtexter inte uppenbarar sin 
innebörd på det allra klaraste vis. Betydelsen av texten finns inte på ytan utan på djupet. Ett 
sätt att komma åt ordens innebörd är att utnyttja sin förkunskap och kreativa tänkande. Då 
man medvetet anstränger sig för att förstå en text på djupet märker man snabbt att exempelvis 
lagtexter är benägna att vara juridiska i sitt tonfall, att förstå en text och vad den menar kräver 
både reflektion samt en metod.14 
 
Metoden som genomsyrar denna uppsats är den hermeneutiska, tolkningsmetoden. 
Hermeneutiken är inte uppbyggd som en vanlig metod utan grundar sig på den hermeneutiska 
cirkelns systematik vilket innebär förkunskap, förståelse, ny förkunskap samt djupare 
förståelse. Hermeneutiken fanns redan under antiken men har utvecklats ända till vår moderna 
tid. Det hermeneutiken uttrycker är att texten inte skall läsas som ett monotont mönster utan 
att läsaren ska vara delaktig i texten, läsaren är även han en skapare av texten i form av sin 
individuella tolkning och lyhördhet mot innehållet, allt ska fungera som en spiral av 
förförståelse som leder till ny kunskap vilket ger en ökad förståelse.15 
 
Hermeneutikens syfte är att tolka en text och förstå dess helhet och sammanhang.16  
Men detta kan endast ske då delen av texten sätts ihop med sitt sammanhang, lika så kan bara 
helheten förstås ur delarna, där av den hermeneutiska cirkeln.17  
 

                                                           
12 N.Mörner Harmonisering av lagstiftning i EU genom direktiv    
13 L Hellspong, P Ledin Vägar genom texten 
14 L Hellspong, P Ledin Vägar genom texten 
15 L Hellspong, P Ledin Vägar genom texten 
16 S Kvale Den kvalitativa forsknings intervjun 
17 M. Alvesson, K. Sköldberg Tolkning och reflektion 
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Problem som kan uppstå vid en tolkning av en kvalitativ intervju kan vara att man får 
motsägelsefulla svar från flera människor samt osäkra uppgifter från en intervjuad person på 
grund av att det förflutit lång tid mellan händelsen och intervjutillfället.  
 
En text kommer oftast till på grund av ett sammanhang exempelvis lagtexter uppkommer 
p.g.a. att det finns ett behov av dem i lagen men man bör ha i beaktande att de flesta lagtexter 
är skrivna med många politiska viljor vilket resulterar i en politisk kompromissprodukt. Detta 
leder till att många lagtexter får en generellt hållen nivå i sina paragrafer som styr de juridiska 
åtagandena. Bakgrunden till en text hjälper oss att förstå varför en text har framställts och hur 
den blivit utformad. I huvudsak finns det tre olika dominerande tolkningsinriktningar, 
sändarorienterad, mottagarorienterad samt en sakorienterad form av tolkning.18 
 
Det som tar sig uttryck i denna c-uppsats är den sändarorienterade tolkningen av de lagtexter 
samt intervjuer som granskats. Det som är viktigt i den sändarorienterade tolkningen är att 
försöka analysera vad den som producerat texten velat föra fram. Om man läst olika texter 
och då främst lagtexter märker man snart att det går att tolka dem på flera olika sätt, det beror 
på att tolkningspotentialen hos orden innefattar mer än en tanke bakom ordet. Med den 
sändarorienterade tolkningen har vi försökt att förstå lagstiftarna eller lagstiftarens mening 
med texten, vi har tagit fasta på att leta efter vaga uttryck, positivt, negativt laddade ord samt 
fackuttryck. Vi har samtidigt velat undersöka om texten är medborgarvänlig, vad detta 
innebär är att vissa myndighetstexter har förmågan att bli hierarkisk i sitt förhållningssätt till 
mottagaren och därmed svänga sig med svåra uttryck som kan signalera en ojämlikhet samt 
ett auktoritetsutövande över sina medborgare. Detta fenomen kan tolkas som att myndigheten 
vill visa och förstärka sin makt över den mer vanliga människan.19 
Vi har använt den hermeneutiska metoden i analysen genom att bearbeta fakta sinsemellan för 
att skapa en förförståelse inom området. Denna förförståelse kan sedan användas ytterligare 
vilket ger en djupare insyn inom studien.  
 
De tre dokument vi valt att analysera är följande: ”Rådets direktiv från den 15 juli 1975 om 
avfall”,20 ”Rådets direktiv av den 18 mars 1991 om ändring i direktiv 75/442/EEG”21 samt 
Miljöbalkens avfallsförordning avdelning 3 kapitel 15.22 
Rådets direktiv har valts ut på grund av att det var det allra första direktivet om avfall från den 
Europeiskagemenskapen vilket vi anser skulle kunna vara intressant att jämföra med det 
nuvarande EU-direktivet för att undersöka om någonting har förändrats under processens 
gång. Miljöbalkens kap 15 gällande avfall och producentansvar granskas för att få en bild av 
hur avfallsfrågan hanteras inom nationella lagar i Sverige. Dessa tre dokument illustrerar fyra 
olika nivåer, internationell, nationell, regional samt lokal nivå. Dessa dokument ansågs 
lämpliga i denna studie då de är uppbyggda som ramdirektiv och att de båda EU-direktiven 
har en direkt påverkan av miljöbalkens uppkomst. Tanken är att jämföra de tre dokumenten 
med varandra och samtidigt ha de fem delfrågorna som en central del för att uppnå syftet med 
uppsatsen. Dessa fem delfrågor arbetades fram genom en omfattande överläggning om vad vi 
ville ha fram med hjälp av frågorna. Dessa delfrågor främjar vårt syfte och de kommer 
underlätta analysen av intervjupersonernas svar samt lagtexternas innebörd. Delfrågorna har 
utformats med åtanke att kunna besvara både lagtexterna samt intervjupersonernas åsikter. 
Intervjupersonerna har olika arbetsuppgifter vilket kan påverka deras personliga attityder och 

                                                           
18 L Hellspong, P Ledin Vägar genom texten 
19 L Hellspong, P Ledin Vägar genom texten 
20 Rådets direktiv från den 15juli 1975 om avfall (75/442/EEG) 
21 Rådets direktiv från den 18 mars 1991 om ändring i direktiv 75/442/EEG (91/156/EEG) 
22 S, Rubenson Miljöbalken Den nya miljörätten Tredje upplagan 
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synsätt gentemot avfallsfrågan. Delfrågorna är också konstruerade för att få en inblick i hur 
intervjupersonerna hanterar de olika nivåer och instanser som dessa lagar berör både inom 
deras egna arbetsområden men även kommunikationen mellan olika aktörer på andra nivåer 
exempelvis länsstyrelsen ner till kommun. Lagtexternas utformning påverkas av de som har 
författat lagtexten samt var lagarna ska appliceras. Delfrågorna är även uppbyggda så att man 
kan jämföra svaren mellan intervjupersonerna och därmed se eventuella likheter samt 
skillnader som kan uppstå. 
Vad gäller metoden för de kvalitativa intervjuer som genomförts så har vi använt oss av 
Steinar Kvales bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun” till stor del. 
 
 Vid en kvalitativ intervju så genomförs ett samtal mellan två parter där det uttalade ordet blir 
till en text som sedan måste tolkas. Hermeneutiken har två faser, dels en som uppmärksammar 
dialogen vilket skapar text till analysen och dels en del där texten från dialogen tolkas.23 
 
Då vi genomförde de sex intervjuerna utfördes dessa på följande sätt; 
Intervjupersonerna kontaktades via telefon och E-post. De sex utvalda intervjupersonerna var 
från Park och Gatukontoret inom Norrköpings kommun, avfallsansvarig vid Cita Norrköping, 
Miljö och säkerhetsansvarig vid Enista Norrköping, miljöingenjör/säkerhetsrådgivare vid 
Tekniskaverken Linköping, Handläggare vid Länsstyrelsen Linköping samt en anställd på 
teknik och samhällsbyggnadskontoret i Linköping. Tanken med detta val av intervjupersoner 
var att få en så allomfattande bild av båda kommunernas intressenter i handhavandet av avfall. 
Därav valdes tre intervjupersoner från respektive kommun vilka vi ansåg ha den information 
som är bäst lämpad för denna studie. Alla intervjuerna tog mellan 30-60 min. Intervjuerna 
transkriberades för att tydliggöra vad intervjupersonerna talat om under intervjun. 
Transkriberingen  analyserades sedan med hjälp av den hermeneutiska spiralen och de fem 
delfrågorna vi framställt. Alla intervjuer utom en, den med Miljö och säkerhetsansvarig vid 
Enista Norrköping bandades. Intervjuerna inleddes med att vi frågade om det gick bra att 
banda intervjun samtidigt som vi presenterade oss. Intervjuerna var halvstrukturerade där vi 
antecknade samtidigt som intervjupersonerna talade. Fördelen med den halvstrukturerade 
intervjuformen var att vi kunde ställa följdfrågor från originalfrågorna under samtalets gång 
och ej vara låsta av de frågor vi hade med oss.  
En stor fördel med att vara två under intervjutillfällena var att man kunde komplettera 
varandra dels med anteckningar och följdfrågor. De frågor vi hade med oss till intervjuerna 
var åtta och vi började alltid med en lätt inledande fråga som skulle få intervjupersonen att 
slappna av och komma in i intervjutakten.24 Frågorna vi framställt grundar sig på det vi läst 
om avfall och för att de lämpar sig till att besvara vår frågeställning/syfte. 
 
Något som skulle kunna vara negativt med denna form av intervju är att den kan vara 
tidskrävande och svår att hålla inom de tidsbegränsningar man satt upp för den tänkbara 
intervjutiden. Problem som kan uppstå är att intervjupersonen glider in på sidospår som ej är 
relevanta för frågeställningen. Den tidskrävande transkriberingen samt olika tekniska problem 
med ljudupptagningen kan även uppstå. Avgränsningar som gjorts vad gällande intervjuerna 
rör främst val och antal intervjupersoner. Vi valde ut lämpliga intervjupersoner som ansågs 
inneha relevant information inom vårt forskningsområde för att besvara de forskningsfrågor vi 
utarbetat. Vi har även en geografisk avgränsning, då vi medvetet valt att endast undersöka 
förhållandena i Norrköping samt Linköpingsområdets intressenter som tillhandahåller 
hushållsavfall samt farligtavfall.    

                                                           
23 S.Kvale Den kvalitativa forskningsintervjun 
24 Bilaga 1 
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3. Resultat  
3.1 Strukturförklaring för dokumentanalys 
Lagdokumenten är kategoriserade under respektive delfrågor. Detta innebär att alla delfrågor 
med samma titel är samlade under varandra för att få en överskådlig bild samt underlätta 
analysen.  
 
EU:s avfallsdirektiv 
15 juli 1975 antogs rådets direktiv om avfall i EU. Detta direktiv behandlar med 15 separata 
artiklar de instruktioner medlemsländerna bör åtfölja angående avfall och dess hantering.  
Då denna lagtext uppkom hade man inom EU en tanke att harmonisera lagstiftningen inom 
medlemsländerna angående avfall för att inte hämma ekonomi och konkurrenskraft.  
Detta ska genomföras med hjälp av gemenskapsåtgärder som innefattar tillsynssystem, 
avfallsplaner vad beträffande bortforsling av avfall och medlemsländerna kan själva anta 
speciella regler för avfall inom vissa kategorier.  
 
I rådets direktiv kan man utröna en viss hierarkisk ton där EU är högst på beslutspyramiden 
ovanför medlemsländerna. Men medlemsländerna har i sin tur en viss frihet att inrätta olika 
föreskrifter, lagförslag samt nationella myndigheter efter eget bevåg. Man kan urskönja att 
främjandet av ekonomi, tillväxt, marknad och en fri handel inom gemenskapsländerna är de 
vitalaste delarna i direktivet. Vilket stärks av citatet nedanför: 
”Olikheter mellan de bestämmelser om bortskaffande av avfall som redan tillämpas eller som 
utarbetas i de olika medlemsstaterna kan skapa ojämlika konkurrensvillkor och därmed direkt 
påverka den gemensamma marknadens funktion.”25 
  
Den 18 mars 1991utfördes en korrigering av det ursprungliga avfallsdirektivet från den 15 juli 
1975 som rådet antagit. De tidigare dokumentet har genomarbetats och expanderat med fler 
artiklar samt bilagor. Det nya direktivet känns mer enhetligt på vissa punkter och flertalet 
artiklar har utökats med ny lagtext. Dokumentet har fått fler detaljerade och specifika punkter 
inom artiklarna. Men de hierarkiska tongångarna existerar fortfarande i dokumentet.26 
 
Miljöbalken den nya miljörätten  
Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och är en sammanslagning av de tidigare sexton 
miljölagarna i Sverige. Miljöbalken är indelad i sju avdelningar och består av 33 kapitel. Dess 
huvudmål är att främja hållbar utveckling och belysa naturens skyddsvärde samt människans 
ansvar gentemot naturen.27  
 
Tonfallet i miljöbalkens avfallsdirektiv är väldigt juridiskt och kan därmed kännas lite torftig. 
Men den verkar väl genomarbetad då den tar med alla eventualiteter i beaktande. I den elfte 
paragrafen om kommunal renhållning så framförs den kedja av beslutsfattande som måste 
genomföras innan en kommunal renhållningsordning godkänns, denna kedja av beslut verkar 
vara en långvarig process som kan tänkas vara tidskrävande vilket kan leda till 
komplikationer. Människors hälsa har en hög prioritering i Miljöbalken och kan i vissa fall 
uppfattas vara en viktigare faktor än naturens egna skyddsvärde. Regeringen har en 
framträdande roll inom lagtexten då den bestämmer vilka som ska vara kontrollorgan samt 
även vilka avfallskategorier som ska existera. 

                                                           
25 Rådets direktiv från den 15juli 1975 om avfall (75/442/EEG) 
26 Rådets direktiv från den 18 mars 1991 om ändring i direktiv 75/442/EEG (91/156/EEG) 
27 S, Rubenson Miljöbalken Den nya miljörätten Tredje upplagan 
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Synsätt på avfall från EU-direktivet 75/442/EEG 
Redan i början av dokumentet ser man tendenser till hur avfall uppfattas av rådet. Avfall ses 
till en början som en del av marknaden inom EU då man vill harmonisera och tillnärma 
lagstiftningen. Detta för att ej skapa ojämlika konkurrensvillkor som kan påverka den 
gemensamma marknaden. Att avfall anses ha en skadlig effekt på människor och miljön är en 
ständigt återkommande fras. Men inte enbart avfallet i sig ses ha en skadlig effekt utan även 
de processer som berör avfall exempelvis transporter och förvaring. Avfallet delas även upp i 
olika kategorier så som radioaktivtavfall, djurkadaver och gasformiga utsläpp då dessa 
avfallstyper hanteras av specifika gemenskapsregler. Längre fram i dokumentet framstår 
avfallet mera som en vara vilket ska regleras av specifika bestämmelser.28 
 
Synsätt på avfall från EU-direktivet 91/156/EEG 
Det nya direktivet har en helt ny syn på vad avfallet kan nyttjas till och ser det mer som en 
resurs. Detta har kommit fram genom den erfarenhet som medlemsländerna samlat på sig 
efter rådets första direktiv från 15 juli 1975. Tankar om återvinning och återanvändning av 
avfall har introducerats i lagtexten samt att avfall kan ses som en resurs i fråga om råvara. 
 
”Återvinning av avfall och återanvändning av avfall som råvara bör främjas.”29 
 
Avfallet har definierats noggrannare genom en utförligare kategorisering både i artikel 1 samt 
i en separat bilaga.  
 
Synsätt på avfall från Miljöbalken 
I Miljöbalken definieras avfall som ämnen och material vilket förbrukats och därigenom 
måste kasseras. Därmed har man på ett formidabelt sätt fått med i princip alla kategorier av 
avfall som kan tänkas beröras. Miljöbalken kategoriserar de olika berörda parter som kan 
tänkas hantera avfall såsom kommuner, producenter samt hushåll. I Miljöbalken ingår även en 
beskrivning av vad hantering av avfall innebär samt eventuella transporter. 
   
Hur påverkas berörda parter av nya lagar och direktiv inom EU-direktivet 75/442/EEG 
De lagar som tas upp i dokumentet berör främst medlemsländerna och deras nationella 
verksamheter. Medlemsländerna ska inrätta ett eget kontrollorgan i form av egna myndigheter 
som kontrollerar verksamheten inom det egna landets gränser vilket beskrivs i artikel 5.30 
 
”Artikel 5 
Medlemsstaterna skall inrätta eller utse en eller flera behöriga myndigheter som skall ansvara 
för planering, organisation, bemyndigande och övervakning av bortskaffandet av avfall inom 
ett visst område.”31 
 
Medlemsländernas utsedda myndigheter som hanterar avfallsfrågan påverkas genom att de 
skall hålla en kontinuerlig kontakt med EU- kommissionen samt de verksamheter som 
hanterar avfallet inom medlemslandet. 
 
 
 

                                                           
28 Rådets direktiv från den 15juli 1975 om avfall (75/442/EEG) 
29 Rådets direktiv från den 18 mars 1991 om ändring i direktiv 75/442/EEG (91/156/EEG) 
30 Rådets direktiv från den 15juli 1975 om avfall (75/442/EEG) 
31 Rådets direktiv  från den 15juli 1975 om avfall (75/442/EEG) 
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”Artikel 14 
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i 
nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.”32 
 
I dokumentet betonas även producentens allt växande ansvar inom avfallsfrågan i form av ett 
producentansvar som därmed blir en gemenskapsåtgärd. I artikel 11 så betonas producentens 
ansvar med principen ”förorenaren betalar”. 
 
Hur påverkas berörda parter av nya lagar och direktiv inom EU-direktivet 91/156/EEG 
Då samtliga artiklar utarbetats med mer specifika detaljer har detta underlättat för 
medlemsländerna i sin verksamhetsutövning. Därmed har det blivit lättare för de nationella 
myndigheterna att vägleda de inhemska verksamheterna i sitt arbete. 
 
Hur påverkas berörda parter av nya lagar och direktiv inom Miljöbalken 
Eftersom miljöbalken berör nationella lagar i Sverige så fokuseras hela lagtexten på hur det 
ska hanteras inom landet. 
Producentansvar är en viktig del i miljöbalken då denna har tilldelats en egen rubrik. Här 
uppmärksammas producentens ansvar gentemot sina produkter, om dessa lagar skulle ändras 
så måste producenterna rätta sig efter dem. Vad beträffande kommuner så måste även de rätta 
sig efter nya lagar och direktiv som kan träda i kraft.  
 
Hur hanteras de nya lagarna av berörda parter inom EU-direktivet 75/442/EEG 
Med ett stort mått eget ansvar ska medlemsländerna själva skapa myndigheter som har 
befogenheter till tillstånd och tillsyn av de nationella verksamheterna.  
 
Hur hanteras de nya lagarna av berörda parter inom EU-direktivet 91/156/EEG 
Hanteringen av lagarna har inte ändrats sedan framtagandet av det ursprungliga dokumentet 
från 1975. Medlemsländerna har fortfarande ett eget ansvar att själva administrera och skapa 
egna myndighetsorgan för att uppfylla de krav som rådet ålägger.   
 
Hur hanteras de nya lagarna av berörda parter inom Miljöbalken 
Producenterna blir tvungna att göra ändringar i sin produktion för att uppfylla nya krav om 
eventuell märkning, produkternas ämnessammansättning och insamling av produktrester.  
Kommunerna måste ta i beaktande eventuella förändringar gällande de kriterier som styr 
deras renhållningsordningar som kan tänkas förändras samt underrätta invånarna om 
kommande förändringar som berör dem.  Regeringen skall utse de kontrollorgan som ska 
sköta införlivandet av Miljöbalken i de olika regionala nivåerna i Sverige.  
 
Finns det några tveksamheter angående avfallsfrågan inom EU-direktivet 75/442/EEG 
Det figurerar i dokumentet ett antal ord som kan uppfattas vaga vilket kan leda till 
tveksamheter då lagarna skall antas av medlemsländerna. 
 
”En plan bör upprättas som avser de faktorer som främst bör beaktas i samband med olika 
förfaranden för bortskaffande av avfall.”33 
 
 
 
 
                                                           
32 Rådets direktiv  från den 15juli 1975 om avfall (75/442/EEG) 
33 Rådets direktiv  från den 15juli 1975 om avfall (75/442/EEG) 
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Finns det några tveksamheter angående avfallsfrågan inom EU-direktivet 91/156/EEG 
Även om samtliga artiklar i dokumentet har genomarbetats så finns det fortfarande vissa vaga 
uttryck som kan försvåra tolkningen. Ord som bör, skall, får, tillrådligt samt oskäligt är vissa 
vaga uttryck som förekommer i texten.  
 
”Medlemsstaterna får vidta de åtgärder som krävs för att förhindra avfallstransporter som inte 
överensstämmer med avfallsplanerna.”34   
 
Finns det några tveksamheter angående avfallsfrågan inom Miljöbalken 
Många paragrafer inom miljöbalken inleds med orden ”om det behövs” vilket kan vara väldigt 
svårtolkade då de är bedömningsfrågor. I paragraf 1535 så står det skrivet att en kommun inte 
behöver rapportera en ändring i renhållningsordningen om den berör ett mindre antal 
fastighetsinnehavare eller begränsad omfattning. Dessa ändringar påverkas av hur stora eller 
små kommunerna är vilket kan ge en snedfördelad bild då större kommuners ändringar kan 
vara relativt stora ändringar i en liten kommun. En viss hänsyn måste då tas i beaktande för att 
göra det hela mer godtagbart eftersom storleken på kommuner och deras geografiska samt 
urbana förutsättningar är så pass olika. 
 
Lösningar på avfallsproblemet inom EU-direktivet 75/442/EEG 
I dokumentet framgår det två förhållningssätt angående lösningar på avfallsproblemet, dels 
konkreta åtgärder samt långsiktiga förhållningsregler för att uppnå gemenskapens 
målsättningar. De konkreta lösningarna innebär planering av olika myndigheter som ska 
kontrollera samt utföra uppmuntrande åtgärder för att minska avfallsmängden. Åtgången av 
naturresurser ska minimeras med en ökande återvinning och återanvändning. En långtgående 
åtgärd som betonas i dokumentet tar sig form av en harmonisering av lagtexterna i samtliga  
medlemsländer. 
 
Lösningar på avfallsproblemet inom EU-direktivet 91/156/EEG 
En effektivare avfallshantering ska uppnås genom en harmonisering av de lagar som berörs 
inom medlemsländerna. Förbränning som åtgärd för att minska avfallsmängden har fått ett 
större genomslag i dokumentet. Medlemsländer bör samarbeta mellan gränserna när tillfälle 
ges samt att använda bästa möjliga teknik men till en rimlig kostnad. Inrättandet av 
myndigheter inom medlemsländerna som ska ansvara för att direktiven uppfylls bör inrättas 
innan direktivet införs i länderna. 
 
Lösningar på avfallsproblemet inom Miljöbalken 
Inom Miljöbalken preciseras olika åtgärder som de berörda parterna ska åtfölja. 
Kommunerna ska med hjälp av renhållningsordningar ha åtgärder för hur de ska hantera sitt 
lokala avfall. Producenternas ansvar gentemot sina produkter är också en åtgärd som kan 
förbättra avfallsfrågan, då producenten måste anpassa sina produkter och tillverkningsmetoder 
efter rådande bestämmelser. 
 

                                                           
34 Rådets direktiv från den 18 mars 1991 om ändring i direktiv 75/442/EEG (91/156/EEG) 
35 S, Rubenson Miljöbalken Den nya miljörätten Tredje upplagan 
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3.2 Jämförelseanalys av lagtexterna 
Synsätt på avfall 
Definitionen av termen avfall i de olika lagtexterna skiljer sig på vissa grunder. Båda EU-
direktiven genomsyras av ekonomiska förutsättningar vilket visas då avfall betecknas som en 
resurs. Marknadens betydelse för medlemsländerna och deras avfallshantering framgår i EU:s 
strävan efter en harmonisering av de nationella avfallslagarna, vilket leder till avskaffandet av 
ojämlika konkurrensvillkor. Avfallet som en resurs nämns i de båda EU-direktiven vilket 
förstärker bilden av en lagtext med ekonomi som en av grundpelarna. Miljöbalken tar inte upp 
marknaden och dess ekonomiska förutsättningar som en berörd part en enda gång utan 
fokuserar sig på att kategorisera de olika aktörernas ansvarstagande istället. Riskerna för 
hälsan och miljön uppkommer på flera ställen i de tre dokumenten samt de eventuella åtgärder 
som kan tänkas genomföras, men här har människan och dess samhälle en mer framhävd roll. 
Detta kan till viss del bero på att lagarna är skrivna med specifika avdelningar vilka hanterar 
avfallet som finns i det dagliga livet i samhället så som hushållsavfall och avfall från 
producenter. Man får även ha i åtanke att avfallsfrågan är en produkt framställd av 
människan. De processer som tillkommer med avfallets hantering så som transporter tas upp i 
samtliga lagtexter. 
 
Hur påverkas berörda parter av nya lagar och direktiv  
EU-direktiven styr de avfallsregler som existerar inom sina medlemsländer, i Sveriges fall är 
detta Miljöbalken. EU-direktiven har en ganska generell nivå med sina riktlinjer och lägger 
tonvikten mer på att låta medlemsländerna ta ett eget ansvar med sina avfallslagar rent 
praktiskt.   
Miljöbalken är resultatet av detta initiativ och påverkar då i sin tur på en nationell nivå vilket 
leder till en påverkan på regional samt lokal nivå. Då EU-direktivet för avfallsfrågan 
reviderades 1991 så ledde detta till ett mer detaljerat dokument som underlättade 
medlemsländernas tolkning och implementering.   
 
Hur hanteras de nya lagarna av berörda parter  
EU-direktivens primära uppgift är att vägleda och harmonisera medlemsländernas nationella 
lagstiftningar vilket leder till att lagarna hanteras individuellt inom varje nation. Eget ansvar 
inom medlemsländerna är en av de primära ledord som förs fram i EU-direktiven vilket leder 
till att nationella myndighetsorgan skapas. Dessa nationella myndighetsorgan ska med EU-
direktiven och Miljöbalken administrera samt övervaka de berörda parter som existerar inom 
nationen.    
 
Finns det några tveksamheter angående avfallsfrågan 
Inom samtliga lagtexter existerar vaga uttryck som innebär en risk för olika tolkningar vilket 
kan vara problematiskt. En anledning till att dessa vaga uttryck existerar beror på att de ska 
appliceras i så många olika sammanhang och verksamheter, vilket ger lagarna en tendens till 
att bli generella. Detta kan leda till delade åsikter och tolkningar på ett nationellt plan men 
även mellan EU-länderna. De problem som kan uppstå inom Sverige till följd av Miljöbalkens 
vaga uttryck grundar sig på att EU-direktiven varit vaga. Man tar därmed ingen hänsyn till 
kommunernas olika förutsättningar gällande geografiska lägen och demografiska 
sammansättningar. Då Miljöbalken inte tar i beaktande kommunernas hushållsantal samt antal 
verksamheter så kan förändringarna ge olika effekter. Om exempelvis samtliga verksamheter 
inom industrisektorn måste rapportera om sin miljöstörande verksamhet två gånger per år 
istället för en gång per år skapar detta en ökad belastning på berörda kontrollorgan, detta leder 
till en ojämn fördelning av arbetsbördan. Samma problematik uppstår även inom avfallsfrågan 
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då en del kommuner måste hantera mer avfall än andra beroende på folkmängd, resurstillgång 
samt entreprenörer.       
 
Lösningar på avfallsproblemet 
De avfallsdirektiv som framarbetats inom EU framhåller behovet av en harmonisering av de 
lagtexter inom medlemsländerna som berör avfall. Ytterligare åtgärder som framhålls i 
samtliga lagtexter är en ökad återvinningsgrad samt en minskad resursåtgång av material. 
Förbränning nämns i det reviderade EU-direktivet samt i Miljöbalken vilket pekar på en 
utveckling inom avfallshanteringen. På svensk nationell nivå har varje kommun till uppgift att 
sammanställa en renhållningsordning enligt Miljöbalkens regler vilket leder till olika 
hanteringssätt av avfall samt ökad insikt i kommunens verksamhet. Producenterna inom 
kommunerna har med Miljöbalkens införande blivit tvungna att ta ett större ansvar enligt 
renhållningsordningen.     
 
3.3 Slutgiltig dokumentdiskussion 
Sammanfattningsvis kan sägas att tonen i de tre dokumenten som analyserats främst är 
skriven för juridiskt insatta personer inom avfallsområdet. 
Det första som slår en när man studerar och läser igenom dessa lagtexter är hur mer 
genomarbetad Miljöbalken ser ut att vara än EU-direktiven även om den har vissa brister i 
form av vaga uttryck. Det första EU-direktivet från 1975 ser mer ut som en mall för vidare 
detaljering av olika paragrafer, vilket märks nämnvärt då det nya EU-direktivet från 1991 
införs. Detta dokument är mer detaljerat samt att det går in utförligare på de olika 
paragraferna. Båda EU-direktiven är skrivna på så sätt att samtliga medlemsländer kan 
applicera direktiven, detta leder dock till att många kompromisser måste genomföras på den 
politiska arenan vilket får konsekvensen att lagtexten får generella ramar som ska åtföljas. 
Båda EU-direktiven innehåller stycken där framtidens möjligheter att behandla avfallsfrågan 
tas upp samt att rådande paragrafer har i åtanke framtida hanteringsmöjligheter, vilket kan 
jämföras med Miljöbalken som inte innehåller någon tidsangivelse utan behandlar 
avfallsproblematiken i ett nutidsperspektiv. 
 
Det som är värt att notera är tiden det tog att uppdatera samt ändra det ursprungliga EU-
direktivet. EU-direktivet berör så många länder vilket kan ha resulterat i att omfattande 
diskussioner mellan länderna samt revideringar har utförts. EU-direktivet måste tillfredställa 
alla medlemsländer samt de politiska partier som finns representerade i parlamentet vilket 
medför att arbetet kan bli utdraget med att få fram ett nytt avfallsdirektiv.  
Det som genomsyrar avfallshanteringsdokumenten är att människan sätts främst i alla 
situationer beträffande hälsa och närmiljö. Man får en känsla av att det är godtagbart att 
åsidosätta miljön med de avfallsmängder vi har idag bara man hanterar det på ett korrekt sätt. 
Det känns som om vi lever i en romantiserad bild av att ekologisk modernisering är lösningen 
på problemet. Man får ha i åtanke att detta är lagtexter vilket medför att sådana begrepp som 
samhällsattityd gentemot miljön inte får något utrymme.   
EU-direktiven är framtagna för en internationellt anpassad nivå vilket kan skapa problem då 
Sverige oftast har en högre nivå på sina miljökrav. Detta kan leda till att Sverige som 
medlemsland måste göra vissa eftergifter för att få sin nationella lagstiftning harmoniserad 
med övriga medlemsländer. Men då EU-direktiven lägger mycket av ansvaret på 
medlemsländerna att ta fram egna specifika lagar angående avfallsfrågan genererar detta i att 
länderna väljer den form som är bäst lämpad för sina förutsättningar. 
Harmoniseringsprincipen blir då lidande då olika medlemsländer kan ha vitt skilda lösningar 
på avfallsfrågan. Detta problem framgår inte i någon av lagtexterna vilket kan anses 
egendomligt.
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3.4 Strukturförklaring av intervjuanalys 
Transkriberingen av intervjufrågorna analyserades och placerades i respektive delfrågor där 
de ansågs vara passande. Analysen utav delfrågorna från intervjuerna har indelats under 
respektive titel för att skapa en överskådlig bild av vad intervjupersonerna svarat.  
 
3.5 Intervjubakgrund 
 
Intervju med avfallsingenjör från Gatu-park kontoret på Norrköpingskommun  
04-05-10 
Intervjun med avfallsingenjören utfördes på kommunhuset Rosen i Norrköping. Där jobbar 
den anställde mycket med uppföljning samt planering av avfallshanteringen inom 
Norrköpings kommun. 
 
Intervju med miljö och kvalitetschef på ENISTA 04-05-10 
Intervjun ägde rum på ENISTA:s kontor på Lindövägen 5 i Norrköping. Intervjupersonen 
arbetar som Miljö och kvalitetschef på Enista och ansvarar för arbetet inom bolaget på en 
strategisk nivå. 
 
Intervju med platschef på CITA:s mellanlager i Norrköping 04-05-11 
Intervjutillfället med platschefen ägde rum vid CITAs mellanlagerenhet på Risängsgatan i 
Norrköping. Intervjupersonens arbetsuppgift på CITA innebär att ha översikt över det farliga 
avfall som mellanlagras. Det ingår även i personens jobb att hantera och skicka i väg avfallet 
på ett korrekt sätt till dess slutgiltiga förvaring. 
 
Intervju med miljöingenjör och säkerhetsrådgivare på Tekniskaverken 04-05-14 
Intervjun skedde i Linköping vid Tekniskaverken. Intervjupersonen arbetar som 
Miljöingenjör och säkerhetsrådgivare. Intervjupersonen hjälper företag med hanteringen av 
farligtavfall, klassificeringar och är säkerhetsrådgivare för farligt gods. 
 
Intervju med handläggare på Länsstyrelsen i Linköping 04-06-03 
Intervjun ägde rum på länsstyrelsen i Linköping med en handläggare över avfallsfrågor. 
Intervjupersonens sysslor innefattar tillsyn av olika verksamheter som hanterar avfall samt 
reningsverk. Tolkning samt spridning av information om lagar och regler var även en stor del 
i intervjupersonens arbetsuppgifter på Länsstyrelsen. 
 
Intervju med anställd på teknik och samhällsbyggnadskontoret i Linköping 04-08-23 
Intervjun ägde rum på teknik och samhällsbyggnadskontoret på snickaregatan i Linköping. 
Intervjupersonens primära arbetsuppgift är att vara kontaktperson för Tekniskaverken i 
Linköping samt arbeta med kommunens räddningstjänstverksamhet.  
 
Synsätt på avfall 
 
Avfallsingenjör från Gatu-park kontoret på Norrköpingskommun 04-05-10 
Den sortens avfall som intervjupersonen hanterar inom sitt arbete är främst hushållsavfall. 
Inom sitt arbete ser intervjupersonen avfallet som en resurs vilket ska förvaltas genom 
planläggning och administrativ verksamhet. Ekonomiska aspekter såsom kommunaltaxa samt 
avtal med entreprenörer har också en stor betydelse inom det arbete som intervjupersonen 
utför vilket stärker förhållningssättet att avfall är en resurs. I det arbete intervjupersonen utför 
får avfallet ett minimalt värderingsvärde vad gällande positiva eller negativa termer.   
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Intervju med miljö och kvalitetschef på ENISTA 04-05-10 
Intervjupersonen syn på avfall är branschbetonat vilket innefattar kemikalier, elektroniskt 
avfall, lösningsmedel samt skrot.  
Avfallet i sig anser intervjupersonen inte vara speciellt lönsamt men ser det ändå som en 
konkurrensfördel gentemot andra företag. Mycket av det avfall som uppstår i dagligt bruk 
såsom kartonger och förpackningar anser intervjupersonen vara onödiga resurser som används 
enbart för att påverka konsumenternas val av vara. 
 
Intervju med platschef på CITA:s mellanlager i Norrköping 04-05-11 
Intervjupersonen förstår innebörden av farligtavfall och att det hanteras på ett korrekt sätt då 
personen ifråga är införstådd med de risker som kan förekomma. 
 
Intervju med miljöingenjör och säkerhetsrådgivare på Tekniskaverken 04-05-14 
Intervjupersonen arbetsbefattning är till stor del administrativ vilket medför att dennes 
uppfattning om avfall sträcker sig till att hantera och kategorisera avfall exempelvis bränsle 
till förbränningsråvara. Då intervjupersonen arbetar på ett företag som har ett vinstintresse i 
att hantera avfall så innebär detta att intervjupersonen till viss del ser avfallet som en resurs 
för verksamheten.  
 
Intervju med handläggare på Länsstyrelsen i Linköping 04-06-03 
Intervjupersonen anser att man kan klassa avfall i farligt samt icke farligt avfall. Oron för 
kommande generationer uppkommer under intervjun då intervjupersonen tar upp gamla 
deponier som inte kartlagts vilket orsakar nutida problem. Att sanera dessa gamla deponier 
kostar väldigt mycket men måste göras även om det kan leda till att senare generationer får ta 
över ansvaret för detta. Det är även viktigt anser intervjupersonen att man från början inte gör 
fel i hanteringen av avfall för kommande generationers skull, då dessa belastas med ansvaret 
att ta hand om det i framtiden. Intervjupersonen anser också att avfall alltid kommer finnas i 
vårt samhälle som en integrerad del av vår livsstil. 
 
Intervju med anställd på teknik och samhällsbyggnadskontoret i Linköping 04-08-23 
Intervjupersonens inställning är att det finns avfall och att man får göra det bästa av 
situationen. 
Den successivt ökande avfallsmängden upplevdes inte som något större problem då 
intervjupersonen ansåg att Sverige var ett föregångsland i handhavandet av avfall.  
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Hur påverkas berörda parter av nya lagar och direktiv 
 
Avfallsingenjör från Gatu-park kontoret på Norrköpingskommun 04-05-10 
Då lagar och direktiv uppdateras kontinuerligt kan det bli svårt för de som hanterar lagarna i 
sitt dagliga arbete att hänga med i de snabba skiftningar som kan uppstå. Då Sverige är måna 
om att implementera nya EU-direktiv så snabbt som möjligt så kan detta leda till vissa 
kommunikativa komplikationer vad gällande spridning samt information från kommunal nivå 
till hushåll och företag.  
För att undvika missförstånd med att applicera lagarna så samarbetar myndigheter samt 
företag oftast med olika branschorgan som står för relevanta uppdateringar samt information. 
 
Intervju med miljö och kvalitetschef på ENISTA 04-05-10 
Lagändringar som specifikt berör ENISTAs verksamhet uppdateras med hjälp av 
konsultfirman Natlikan.36 Dessa uppdateringar och lagändringar skickas veckovis.  
 
Intervju med platschef på CITA:s mellanlager i Norrköping 04-05-11 
Avfallsförordningen ur Svenskförfattningssamling har en klassificering som berör vad som 
klassas som farligtavfall. Sker det lagförändringar i denna förordning så kontaktas 
intervjupersonen av sin branschorganisation som har till uppgift att sköta uppdateringen. 
Anläggningen där intervjupersonen jobbar är byggd enligt de föreskrifter som behandlar 
invallning samt åtskillnad av olika ämnen. 
 
Intervju med miljöingenjör och säkerhetsrådgivare på Tekniskaverken 04-05-14 
Tekniskaverken är medlemmar i branschorganisationen Svenska renhållningsverksföreningen 
(RVF)37 men har även inom verksamheten två avfallsingenjörer som arbetar med tillstånd och 
direktiv. De som är miljösamordnare får del av de nya lagstiftningarna vilket i sin tur delas ut 
till respektive chefer inom verksamhetsområdet. Informella möten äger även rum med 
tillsynsmyndigheter då lagändringar kan ha betydelse för verksamheten. 
 
Intervju med handläggare på Länsstyrelsen i Linköping 04-06-03 
Då lagar träder i kraft kan arbetsbördan öka då det uppstår mycket pappersarbete samt att man 
måste sätta sig in i de nya föreskrifterna och reglerna. För att hantera detta så anser 
intervjupersonen att mer resurser måste sättas in i arbetet för att få ett så bra resultat som 
möjligt. Då EU-direktiven införlivades i den svenska lagstiftningen så var dessa på en mer 
detaljerad nivå vilket har inneburit mer arbetsbörda även om detta till viss del lett till en bättre 
kontroll av verksamheterna. Införandet av EU-direktiven har lett till en förbättring även om 
det uppstått nya komplikationer i form av tolkningsproblem i vissa fall som t ex aska och 
asfaltshantering. Informationen från naturvårdsverket kan vara bristfällig i vissa lägen när det 
dyker upp en ny lagändring. Länsstyrelserna har handläggarträffar för att få en så homogen 
lagtolkning så möjligt, detta för att underlätta beslut inom olika mål. Intervjupersonen anser 
även att det saknas en inblick i kommande EU lagar och direktiv på ett tidigt stadium vilka 
kan skapa problem då dessa lagar skall implementeras. 
 
Intervju med anställd på teknik och samhällsbyggnadskontoret i Linköping 04-08-23 
Teknik och samhällskontoret i Linköping är ägarerepresentanter och skriver ut ägaredirektiv. 
De kan därmed teckna avtal med Tekniskaverken där de överlåter ansvaret av 
avfallshanteringen inom Linköpings kommun. Miljöbalken styr mycket hur kommunen och 
Tekniskaverken jobbar med sina miljöfrågor. Det har inte uppstått några direkta problem med 
                                                           
36 www.natlikan.net 
37 www.RVF.se 
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införandet av nya EU-direktiv men hanterandet rent lagmässigt av tryckimpregnerat trä har 
varit problematiskt. 
 
 
Hur hanteras de nya lagarna av berörda parter 
 
Avfallsingenjör från Gatu-park kontoret på Norrköpingskommun 04-05-10 
Informationen om lagändringar och nya direktiv sprids genom kundkontakt samt 
informationsblad exempelvis sopbladet. Lagändringar integreras så fort som möjligt i 
verksamheten. 
 
Intervju med miljö och kvalitetschef på ENISTA 04-05-10 
Om intervjupersonen anser att lagändringen berör ENISTA:s verksamhet så vidarebefordras 
ändringen till styrelsen som där handlägger i frågan. På intervjupersonens bord ligger även att 
uppmärksamma styrelsen om förändringar som kan tänkas innebära en högre ekonomisk 
kostnad för företaget. 
 
Intervju med platschef på CITA:s mellanlager i Norrköping 04-05-11 
Intervjupersonen får direktiv om ändring av avfallsförordningen från sin branschorganisation 
RVF. Om ändringen påverkar eller inverkar i personens arbete på CITA:s mellanlager av 
farligtavfall så tillkommer praktiska omstruktureringar i lokalen. 
 
Intervju med miljöingenjör och säkerhetsrådgivare på Tekniskaverken 04-05-14 
De nya lagändringarna ställer hårdare krav på verksamheten vilket innebär att Tekniskaverken 
måste uppgradera sin utrustning såsom nya värmepannor för förbränning. Karaktärisering av 
olika avfallstyper är också en del av det jobb som deponiägare är ålagda att utföra enligt lag.  
 
Intervju med handläggare på Länsstyrelsen i Linköping 04-06-03 
Länsstyrelsen har en vägledande roll när det gäller avfallsfrågor. Förstår inte Länsstyrelsen en 
viss lagtext så skickas den vidare för tolkning hos Naturvårdsverket. Det förs en diskussion 
mellan de olika Länsstyrelserna i Sverige så att likvärdiga bedömningskriterier antas. 
Länsstyrelsen ska agera rådgivande och sätta gränser för vad företag kan göra. De försöker 
även hålla kommuner och verksamheter informerade om vad som händer eftersom 
länsstyrelsen får reda på det i ett tidigt skede.  
Men kommuner och verksamheter har även ett eget ansvar att ta reda på vad som händer inom 
avfallsområdet och det blir ganska stränga påföljder om de inte följer dessa. Länsstyrelsen 
prioriterar miljönyttan vilket leder till fler miljöförbättringar enligt intervjupersonen.  
 
Intervju med anställd på teknik och samhällsbyggnadskontoret i Linköping 04-08-23 
Verksamheten har konkret satta miljömål för avfall som ska uppfyllas. Det sker en god 
kontroll av de effekter som kan uppkomma med införandet av nya kriterier. Enligt 
intervjupersonen kan eventuellt en höjd avfallstaxering införas för att höja standaren på 
avfallshanteringen. Tekniskaverken jobbar också på en regional nivå inom sin verksamhet för 
att bredda sitt utbud av tjänster.    
Intervjupersonen tillhandhåller personligen inte införandet av lagarna i verksamheten utan 
detta överlåts till Tekniskaverkens berörda personal.  
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Finns det några tveksamheter angående avfallsfrågan 
 
Avfallsingenjör från Gatu-park kontoret på Norrköpingskommun 04-05-10 
Förut berördes verksamheten av flertalet olika direktiv så som förordningen om farligtavfall 
och renhållningsförordningen vilka kunde stundtals vara motsägelsefulla. Nu när 
avfallsförordningen kommit med en enhetlig lagstiftning så har detta underlättat arbetet 
avsevärt.  
 
Intervju med miljö och kvalitetschef på ENISTA 04-05-10 
Det är svårt att få anställda att förstå de regler som gäller elektronisktavfall. 
Definitionen av farligtavfall är fortfarande vag vilket medför problem i vidareutbildningen av 
personal. 
”Men det är svårt att utbilda folk om förordningen, hur definierar man farligtavfall?” 
 
Intervju med platschef på CITA:s mellanlager i Norrköping 04-05-11 
I Avfallsförordningen ur Svenskförfattningssamling så finns det vissa prefix bakom olika 
ämnen som visar hur hög procentvolym som måste finnas för att ämnet ska klassas som ett 
farligt avfall. Tveksamheter kan då uppstå när man ska bedöma sammansatta ämnen som 
innehåller olika procentenheter av en substans. Det blir då svårt att avgöra vad som ska 
klassas som farligtavfall. 
 
Intervju med miljöingenjör och säkerhetsrådgivare på Tekniskaverken 04-05-14 
Lagförslag om mottagningskriterier för avfall är diskutabla när det gäller vilka bestämmelser 
som råder eller inte. 
Problem kan även uppstå med handläggningstider för olika ärenden då inga fasta 
tidsangivelser existerar. EU:s harmonisering av lagstiftningen kan innebära komplikationer då 
olika förhållanden råder i medlemsländerna. Rent juridiskt ska laktester utföras på alla 
material och mängder som deponeras vilket resulterar i en ökad arbetsbelastning. Det kan vara 
svårt att avgöra vad som är farligtavfall eller inte då innehållet skall klassas efter en viss 
procenthalt ur ITC-listan som finns i avfallsförordningen.38 
Intervju med handläggare på Länsstyrelsen i Linköping 04-06-03 
Intervjupersonen upplever att det kan uppstå vissa tolkningssvårigheter av lagtexterna. När 
det exempelvis gäller hanteringen av förbrukade askor och asfaltssorter så måste länsstyrelsen 
ge en vägledning till berörda parter om hur man ska hantera det enligt lagtexten, men då 
naturvårdsverket som är en högre instans inte har fullständig insyn i frågan så försvåras detta.  
Mindre verksamheter har svårt att hänga med i avfallsfrågorna då de har mycket annat som 
måste utföras och inte alltid har resurserna för att hålla sig uppdaterade. Intervjupersonen 
anser även att det är svårt att ha full insyn i alla lagar som berör avfallsfrågan. 
 
Intervju med anställd på teknik och samhällsbyggnadskontoret i Linköping 04-08-23 
Intervjupersonen anser inte att det fanns några direkta tveksamheter angående lagföreskrifter 
om avfallshantering. Det enda exemplet intervjupersonen kunde frambringa var hur vissa 
soprum i stadskärnan är belägna på källarplan vilket medför att sophämtarna måste gå i 
trappor för att omhänderta avfallet, detta kan skapa krav på förbättring för sophämtarnas 
arbetsmiljö.  
Det nya EU-direktivet som kommer 01-01-2005 kan ställa till problem och det gäller att hitta 
nya system som kan följa de nya direktiven. Intervjupersonen ansåg dock att avfallsfrågan 
inte är en enkel fråga att hantera då de ständigt kommer nya riktlinjer från EU och 
naturvårdsverket. 
                                                           
38S, Rubenson Miljöbalken Den nya miljörätten Tredje upplagan  
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Lösningar på avfallsproblemet 
 
Avfallsingenjör från Gatu-park kontoret på Norrköpingskommun 04-05-10 
Intervjupersonen ser avfallsproblemet mer som ett attitydproblem i dagens 
konsumtionssamhälle. Intervjupersonen förespråkar mindre konsumtion genom kvalitetsköp 
av produkter som varar längre vilket resulterar i mindre avfall. Även ett kretsloppstänkande 
där uttjänta varor återanvänds och förs tillbaka in i kretsloppet skulle kunna resultera i mindre 
avfall. Vad gällande kommunen ser intervjupersonen gärna att de tar ett större ansvar i frågan 
om avfallshanteringen om det frigörs mer resurser till detta. 
 
”Men vi skulle gärna ta på oss ett större ansvar om vi bara fick resurser för det” 
 
”Det tycker jag är tråkigt att vi inte har större ansvar och mer resurser, det skulle vara bättre 
för kommuninnevånarna” 
 
Intervju med miljö och kvalitetschef på ENISTA 04-05-10 
Intervjupersonen hävdar att mycket av det som ligger till grund för avfallsproblemet härrör 
från människors beteende vad gällande konsumtion. Således är det beteendet hos varje enskild 
individ som bör förändras. Inom ENISTAs egna verksamheter ser intervjupersonen att 
emballage minskar vilket leder till en mindre utvinning av naturresurser.  
 
Intervju med platschef på CITA:s mellanlager i Norrköping 04-05-11 
Intervjupersonen ser på avfallsproblemet som en attitydfråga där ökad medvetenhet och 
mindre konsumtion stod i fokus. I frågan om avfallsmängden skulle minska var 
intervjupersonen skeptiskt inställd. Ökade resurser för insamlandet av farligtavfall sågs som 
en förbättrande åtgärd av avfallsproblemet. 
 
Intervju med miljöingenjör och säkerhetsrådgivare på Tekniskaverken 04-05-14 
Intervjupersonen ser flertalet lösningar bland annat minska konsumtionsbegäret, 
kretsloppstänkande, återvinning, återanvändning, mindre utnyttjande av fossila bränslen samt 
öka användandet av biogas för fordon. Intervjupersonen anser även att förbränning av sopor 
för energiutvinning är ett bra alternativ, då mycket av avfallet innehåller plaster vilket har en 
hög energinivå.  
 
Intervju med handläggare på Länsstyrelsen i Linköping 04-06-03 
Intervjupersonen anser att lösningar på avfallsfrågan är problematisk inom vissa områden. 
Förbränning är den största åtgärdsplanen i Östergötland när det gäller hanteringen av avfallet, 
återvinning samt återanvändning är två alternativa hanteringssätt som också används i mindre 
omfattning. Intervjupersonen anser att en fungerande konsultrådgivning på mindre 
verksamheter kan leda till en bättre hantering av avfallet från dessa. 
 
Intervju med anställd på teknik och samhällsbyggnads kontoret i Linköping 04-08-23 
Intervjupersonen har svårt att se en minskning av avfallet som en lösning utan lade större vikt 
på att hantera avfallet. Det skulle komma en ny miljöproposition om giftfria kretslopp 2005 
vilket skulle upplysa om brister i det nuvarande systemet med materialåtervinning. Hela 
kretsloppslösningar med utökad återvinningsverksamhet samt förbränning av icke 
återvinningsbart avfall var några av de lösningar som intervjupersonen anser vara rimliga. 
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Intervjupersonen anser även att rent levnadsstandardmässigt så har vi det bättre nu även om 
det då leder till mer avfall i form av bland annat förpackningar av matvaror.  
 
”Det går inte att vrida klockan tillbaks” 
 
”Återanvändning, det är där nyckeln ligger” 
 
3.6 Jämförelseanalys av intervjuerna 
 
Synsätt på avfall 
Intervjupersonernas syn på avfall är tämligen likartad. Det man kan se genom alla sex 
intervjuerna är att synsättet angående avfall färgas beroende på vad för bransch och 
arbetsuppgift intervjupersonen jobbar inom eller är ålagd. Under intervjun på Länsstyrelsen 
kom det upp framtida funderingar om vad som kunde tänkas göras med avfallet och om 
kommande generationers framtida jobb med avfallsfrågan. En viss oro kunde urskönjas från 
intervjupersonens resonemang. Tänkvärt var att det endast var en av de sex intervjupersonerna 
som spontant talade om oron för framtida generationers räkning. Då vi intervjuade personer 
med mål att tjäna pengar på avfallsdistribution ansåg flertalet att avfallet kunde klassas som 
en tillgång för deras specifika verksamhet.  
Förpackningar nämns i flertalet intervjuer som ett onödigt avfall. Intervjupersonerna var inte 
direkt nöjda med avfallssituationen i dagsläget men såg på det hela med en viss acceptans. 
Alla intervjupersonerna var medvetna om att avfallsfrågan blir alltmer påkommande men att 
man i dagsläget fick göra det bästa av situationen.  
 
Hur påverkas berörda parter av nya lagar och direktiv 
Flertalet av intervjupersonerna anlitar olika branschorganisationer och konsulter för sin 
uppdatering av nya lagar och direktiv. Detta medför att en viss beredskap hos 
intervjupersonernas verksamheter infinner sig samt att branschorganisationerna och 
konsulterna gör att eventuella omarbetningar inom organisationen sker smidigare. 
Intervjupersonerna på länsstyrelsen samt kommunen får en avsevärd större arbetsbörda då de 
ska hantera, informera och tolka lagarna för berörda parter. Bristen på resurser ansågs vara en  
faktor i hanterandet av nya lagar och direktiv. En stark vilja att åstadkomma mer för 
recipienterna inom länet hämmas även det av bristande resurser. 
 
Hur hanteras de nya lagarna av berörda parter 
Många av intervjupersonerna får assistans med lagarna samt förändringar som kan beröra 
verksamheten utav olika branschorganisationer. Intervjupersonerna på länsstyrelsen samt 
kommunen ansvarar för informationsspridning till berörda parter, intervjupersonen som var 
anställd på länsstyrelsen hade också en rådgivande roll. Intervjupersonerna som var anställda 
inom verksamheter med specialiserade arbetsuppgifter fick bara den information som enbart 
påverkade deras arbetsområde. Intervjupersonen på ENISTA skickade även informationen 
från sin konsult vidare till ledningen om det ansågs påverka deras kostnader inom 
verksamheten.  
 
Finns det några tveksamheter angående avfallsfrågan 
Den mest påfallande problematiken angående avfallslagarna gäller ITC-listans prefix 
angående mängder och vad som ska klassas som farligt avfall. De intervjupersoner som 
upplevde detta ansåg det vara svårt att bedöma olika sammansatta ämnens innehåll och hur 
man skulle klassificera dessa. Intervjupersonen som är anställd på ENISTA anser det vara 
svårt att få ut informationen om elektronisktavfall till anställda. Handläggaren på 
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länsstyrelsen upplever svårigheter med vissa lagar och direktiv som anländer, vilket resulterar 
i att intervjupersonen måste konsultera med naturvårdsverket.      
 
Lösningar på avfallsproblemet 
Samtliga intervjupersoner ansåg att det inte fanns någon direkt lösning på avfallsfrågan men 
att flera olika åtgärder kunde förbättra situationen. 
Flertalet intervjupersoner förutom den anställde på teknik och samhällsbyggnadskontoret i 
Linköping ansåg att attitydförändringar inom samhället samt en minskning av konsumtionen 
var den lösning som skulle ge mest inverkan på avfallsproblemet. Därefter förespråkade fyra 
utav intervjupersonerna återanvändning samt återvinning som eventuella lösningar på 
avfallsfrågan. Förslag till lösningar från de resterande intervjupersonerna var minskat 
emballage samt ökade resurser för insamling av farligt avfall.  
 
3.7 Slutgiltig sammanfattningsanalys av intervjuerna 
 
Då intervjupersonerna jobbar med olika arbetsuppgifter är det inte helt otänkbart att detta 
påverkar deras uppfattning om avfall. En del ser det som en resurs samtidigt som andra anser 
det vara en belastning i sitt dagliga arbete. Detta kan påverka den syn som de får av avfall och 
de praktiska administrativa frågor som kan tänkas uppkomma. De intervjupersoner som 
arbetar inom verksamheter där avfallet är det som inbringar profit har vinstintresset en 
betydande del i arbetet vilket kan leda till att mer avfall kan ses som en positiv trend. 
Intervjupersonerna som jobbar inom den offentliga sektorn ser dock troligtvis avfallet som 
mindre positiv och vill därmed arbeta för en minskad avfallsmängd. 
Informationsflödet angående avfallslagarna genomgår olika faser då de passerar genom 
verksamheterna. Lagtexterna från EU skickas till länsstyrelsen samt konsulter. Denna lagtext  
har ett rent juridiskt språk som sedan omarbetas och tolkas av länsstyrelsen samt konsulterna 
vilket skickar det vidare till kommuner och verksamheter. Denna kedja av informationsflöde 
resulterar i att kommuner och verksamheter får en lättolkad version av lagtexten. Om det 
uppstår komplikationer angående lagtolkning så måste de som berörs skicka sin frågor till de 
som ligger högre upp i informationskedjan. Det är då viktigt att denna kommunikation sköts 
smärtfritt för att förhindra komplikationer av applicerandet av lagarna.  
Intervjupersonernas resurser och organisation på arbetsplatsen har också en stor inverkan på 
hur hanteringen av lagarna sköts. Om det råder brister på dessa områden så kan det leda till 
bristfällig hantering. Intervjupersonerna på länsstyrelsen samt norrköpings kommun påpekade 
bristande resurser både ekonomiskt och personalmässigt som en anledning till att de blev 
hämmade i sitt arbete med att ha en önskvärd nivå på sin informationsspridning.  
Intervjupersonernas syn på de lagar och direktiv som berör deras arbetsplatser var 
genomgående positivt även om det finns vissa betänkligheter när det gäller tolkningsfrågor 
samt att den anställde på länsstyrelsen ansåg det vara svårare för mindre verksamheter att 
hålla sig uppdaterade. 
 
Skillnader mellan Norrköping och Linköping märks främst i hur förfarandet av avfallets 
bortskaffning utförs. Norrköping satsar på privata entreprenörer som hanterar avfallet och 
dess slutförvaring. Linköping har gått en annan väg och startade upp Tekniskaverken som en 
privatägd entreprenör som ägs fullt ut av Linköpingskommun vilket hanterar samtliga 
aspekter inom avfallshanteringen.  
Om man jämför de anställda på respektive kommun finner man att intervjupersonen på  
Linköpings kommun överlät mer ansvar på Tekniskaverken samtidigt som 
Norrköpingskommun arbetar mer självständigt och aktivt med avfallsfrågorna. Linköpings 
modell med endast en entreprenör som hanterar avfallet leder till en närmre kommunikation 
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vilket resulterar i en mindre arbetsbörda då komplikationer uppkommer medan 
Norrköpingskommun har flera entreprenörer vilket kan leda till en sämre kommunikation och 
större arbetsbörda då man måste kommunicera med flera parter. Linköpingskommun har ett 
vinstintresse genom Tekniskaverken då delar av förtjänsten går tillbaks till kommunen till 
skillnad från Norrköpingskommun som ersätter sina entreprenörer för att tillhanda ha avfallet. 
Detta innebär att Linköpingskommun får en ökad utdelning då avfallsmängden som genereras 
inom kommunen stiger. Detta står i kontrast till Norrköpingskommun som får en ökad 
kostnad då avfallsmängden stiger då de måste betala sina entreprenörer.  
 
Intervjupersonernas inställning till en förändring av samhällets attityder samt livsstil är en 
önskvärd tanke för att lösa avfallsfrågan. Även om denna inställning är utopisk så speglar 
detta en inneboende optimism om en ljusare framtid. Konsumtionsfrågan nämndes åtskilliga 
gånger som en bidragande faktor till ökningen av avfall. Detta konsumtionsbegär grundar sig i 
den ekonomiska politik som existerar idag. Eftersom konsumtionsbegäret leder till ökat intag 
av varor så leder detta till mer avfall som måste hanteras på ett tillfredställande sätt.  
 
3.8 Avslutande analysdiskussion 
Dokument samt intervjuanalyserna genomfördes med den hermeneutiska cirkeln som metod. 
Detta innebar att de analyserades och diskuterades mellan oss flertalet gånger för att  skapa en 
så heltäckande bild av studieområdet som möjligt, vilket bidrog till en djupare förståelse. 
Diskussionerna som uppkom under analysen av dokumenten samt intervjuerna gav oss 
tillräckligt med data för att utföra vårt syfte.  
 
Materialet som valdes ut till detta arbete ansåg vi vara representativ för den studie vi utfört då 
materialet tar i beaktande de olika nivåer som existerar i denna fråga. Materialet täcker in 
internationell lagstiftning ner till nationell lagstiftning samt regionala och lokala 
implementeringar av lagstiftningen inom avfallsområdet. Avsikten med valet av dokumenten 
var att få en överblick över hur den internationell lagstiftningen påverkade den nationella 
lagstiftningen. Valet av ursprungsdokumentet från EU gjordes på grund av att vi ville se vilka 
förändringar som genomförts gentemot den nu aktuella lagstiftningen. Miljöbalken är ett 
ramdirektiv som uppkommit utifrån EU:s internationella lagstiftning och därmed ansåg vi att 
den var relevant att studera hur den påverkar utförandet av avfallslagarna på en regional nivå.  
 
Valet av intervjupersoner grundades på att vi ville täcka in de berörda parter som ansågs ha en 
relevant information inom avfallsfrågan. Då kommunerna har separata tillvägagångssätt för 
handhavandet av avfall så var vi tvungna att utföra vårt urval av intervjupersoner på olika sätt. 
Norrköpingskommun använder sig av flera olika entreprenörer samtidigt som 
Linköpingskommun har en verksamhet som är privatägd av kommunen som tar hand om 
avfallet. Vi ansåg därmed det vara lämpligt att ta med tre intervjupersoner i Norrköping, en 
ansvarig på kommunen samt två ansvariga på separata entreprenörverksamheter. 
Linköpingskommun använder sig endast av tekniska verken som avfallshanterare vilket 
innebar att vi intervjuade en ansvarig person på kommunen samt en ansvarig person från 
tekniska verken. Länsstyrelsen ansåg vi vara viktig i våra studier då de är en länk mellan 
nationell lagimplementering ner till regional samt lokal nivå. Denna länk ansåg vi vara viktig 
då den belyser hur implementeringen från högre instanser bearbetas på en regional nivå. 
Intervjun med länsstyrelsen gav även en inblick i hur informationen hanteras ned i 
informationskedjan till kommuner och verksamheter. 
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Då vi analyserat både lagtexterna samt intervjuerna så kan olika nivåer urskönjas av hur 
hanteringen av EU-direktiven inom de olika verksamheterna införlivats på nationell nivå. 
Då vi anser att EU-direktiven är generella i sin karaktär så är de nationella avfallslagarna mer 
specifika dock med vissa tolkningssvårigheter. De tolkningssvårigheter som uppstår beror till 
stor del på att lagarna passerar så många instanser som ska tolka EU-direktiven vilket leder till 
svårigheter inom den kommunikativa kedjan. Problemet ligger i att EU-direktiven har en allt 
för uppsatt generell nivå vilket leder till att medlemsländerna har svårt att tolka samt anpassa 
sina nationella lagar efter dessa.   
 
Då vi använt oss av N.Mörner bok ”Harmonisering av lagstiftning i EU genom direktiv” 
39vilket redogör hur medlemsstaterna genomför samt realiserar EU-direktiven. N.Mörner tar 
dock inte upp hur EU-direktiven påverkar människor, företag, kommuner eller landsting på en 
regional, lokal nivå. Därav har vi tagit avstamp från N.Mörners rent juridiska syn på hur 
direktiven implementeras i medlemsländerna och fokuserat oss mer mot hur 
implementeringen påverkat det material vi valt för vår studie. 
 
Detta har vi uppmärksammat då vi granskat dokumenten som är till grund för de lagar 
intervjupersonerna berörs av. De lagar som intervjupersonerna tar del av är komprimerade och 
sammansatta så att de bara berör det som avses inom verksamheterna. EU-direktiven 
implementeras smidigt ner till en kommunal nivå där hanteringen av avfall sker. Detta har 
resulterat i en föredömlig implementering av EU-direktiven i svensk lagstiftning enligt 
intervjupersonerna. Frågan vi ställer oss då är om detta stämmer eller om intervjupersonerna 
har fått en snäv bild av hur framstående Sverige egentligen är. Det kan vara mycket möjligt att 
andra medlemsländer har lika goda förutsättningar att på ett smidigt sätt implementera EU-
direktiven i sina egna nationella lagstiftningar. Implementeringen har resulterat i framställning 
av Miljöbalken som hanterar de avfallsfrågor som existerar i Sverige. Detta har lett till en 
harmonisering av de existerande miljölagar som funnits i Sverige men tanken från EU om en 
homogen lagstiftning för alla medlemsländer blev missvisande då länderna själva har fått 
ansvaret att tolka EU-direktiven och skapa egna nationella lagar. I en jämförelse mellan EU-
direktivens grundtanke vilket är att avfallet ska ses som en resurs och tas om hand på ett bra 
sätt samt vad som i verkligheten sker i Sverige överensstämmer väl. Detta beror till stor del på 
att Sverige har byggt sin egna nationella lagstiftning kring EU-direktiven. EU-direktivens 
krav leder till att regeringen tolkar och stiftar de nationella lagar som ska uppfyllas vilket 
sedan delegeras ut till berörda kontrollorgan. Dessa kontrollorgan informerar i sin tur 
verksamheterna som får göra de praktiska förändringar som måste vidtagas för att uppfylla 
lagarna.  
 
Vi anser att EU-direktiven är bristfälliga på så sätt att de är väldigt generella men vi har 
kommit fram till att en mer specifik lagtext inte kan genomföras på ett realistiskt sätt då allt 
för många viljor och kompromisser måste tillfredställas. Om EU-direktiven skulle ha en mer 
specifik linje så har vi insett att detta skulle skapa mer komplikationer då medlemsländerna 
har olika förutsättningar både ekonomiskt samt geografiskt. Sveriges implementering av EU-
direktiven känns förvånansvärt lyckad utifrån de kriterier som satts upp av EU i form av 
uppbyggandet av egna kontrollorgan och eget ansvar. Även användningen och införlivandet 
av Miljöbalken har känts positivt vilket speglas i intervjupersonernas åsikter angående 
avfallsförordningen användbarhet i den egna verksamheten. Intervjupersonernas synsätt 
angående avfall ansåg vi vara mycket uppdelad efter kategorier, vilket verkar vara en bra 
metod för att underlätta klassificeringen samt hanteringen av de många olika avfallssorter som 
existerar i verksamheterna.     
                                                           
39 N.Mörner Harmonisering av lagstiftning i EU genom direktiv 
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En absolut lösning på avfallsfrågan existerar inte av det vi har tagit del av, utan dagens 
lösningar är endast tillfälliga och kommer i framtiden att vara otillräckliga eftersom 
avfallsnivåerna ökar successivt. Oron bland intervjupersonerna angående den ökande 
avfallsmängden anser vi vara marginell vilket kan tänkas vara anmärkningsvärt.  
Synsättet på avfall har vi personligen reviderat med hjälp av ökad insikt i avfallsfrågan. Innan 
påbörjandet av denna c-uppsats så kategoriserade vi avfall som en kategori, men med hjälp 
intervjutillfällena och den litteratur som vi tagit del av har vi insett att avfall kan vara uppdelat 
i flertalet olika indelningar.        
Syftet med denna c-uppsats har varit att studera om införandet av EU-direktiven fungerat i 
svensk lagstiftning och vad det fått för följder i avfallshanteringsfrågan inom Norrköping 
samt Linköpings kommun. Vi anser att vi i denna fråga gått djupare in i frågeställning och 
ökat vår förståelse i denna komplexa hantering av lagar och avfall.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
1. Vad har du för roll på din arbetsplats ? 
2. Vad för slags avfall hanterar ni? 
3. Vilka lagar och policys följer ni angående erat avfall? 

3:1 Har det uppstått några komplikationer med de lagar som påverkar eran verksamhet? 
4.Har införandet av EU direktivet gällande avfall påverkat er verksamhet? 
5.Finns det något du tycker kunde förbättras i lagtexten angående avfallshantering? 
6.Skulle avfallsfrågan vara på tapeten även fast det inte fanns stor ekonomisk potential? 
7.Hur har information angående nya avfallsdirektiv fungerat uppifrån myndighets nivå till er 
på lokal nivå? 
8.Ser du någon lösning på den ökande mängden avfall? 
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