Definition - Avfall och avfallshantering 2018
Dokumentet sammanfattar definitioner inom 100GRUPPEN avseende område som rör avfall och
avfallshantering. Syftet är att beskriva vad olika begrepp innebär för att på så sätt skapa en
gemensam nomenklatur inom 100GRUPPEN. Ytterligare ett syfte är att visa på att det redan finns
begrepp och termer som är tillämpliga inom området och att dessa begrepp ligger i linje med
existerande lagstiftning.
Bakgrunden till att 100GRUPPEN har sett det som önskvärt att ta fram dessa definitioner är att
det inom ett växande område (som återanvändning av inredning är) relativt snabbt skapas en viss
begreppsförvirring som vi hoppas råda bot på med dessa definitioner.
Det finns ett antal olika termer när man pratar om återanvändning och återvinning av
inredningsprodukter. Samtidigt finns det också en avfallslagstiftning och avfallsdefinitioner som
gäller enligt svensk lag. Inskrivet i Miljöbalken finns avfallshierarkin. Den beskriver det önskade
omhändertagandet av något som blivit avfall. Om man sammanför dessa så uppkommer följande
lista:
1. Förebyggande av avfall
Innebär att avfallet inte uppkommer alls, direkt återanvändning av produkter hör hit.
Inom kontorsinredning (men även andra områden) förekommer olika varianter av
återanvändning:
a. Återanvändning av produkten på samma plats som innan i lokalen
b. Återanvändning av produkten på annan plats i lokalen/inom samma projekt
c. Återanvändning produkten i annat projekt (eventuellt av en annan aktör)
Alla tre varianterna innebär ett flöde av produkter för återanvändning. Miljövinsten är
främst kopplad till att man undviker tillverkningen av en produkt när man istället
använder en återvunnen. Viss form av rekonditionering kan vara nödvändig för att
återanvändning ska kunna ske.
2. Förberedelse för återanvändning
Innebär att man har en produkt som anses förbrukad som man t.ex. reparerar för att göra
den funktionsduglig igen. Produkten används fortfarande i samma funktion som innan.
Att något förbereds för återanvändning gör ju att det i slutändan kommer att återanvändas
och därmed förebyggs ett avfall som annars skulle uppkommit.
Inom förberedelse för återanvändning kan man också placera ”re-constructing” d.v.s. att
man tar en produkt och gör något annat av den för att på så sätt kunna återanvända den.
3. Materialåtervinning
Innebär att materialet i produkten används för sitt materials skull. Vanligtvis innebär
detta att produkten lämnas till avfallsbehandling och sedan genomgår någon form av
industriell process för att efter den kunna användas igen. Materialet från en
inredningsprodukt behöver inte användas i en inredningsprodukt igen.
4. Energiåtervinning
Innebär att produkten (avfallet) förbränns på ett sådant sätt att energin i produkten tas till
vara.
5. Deponering
Innebär att produkten (avfallet) läggs på deponi, inget nyttiggörande av energi eller
material sker.
100GRUPPEN BOX 92 126 120 08 Stockholm Org.nr. 8025003057 www.100gruppen.se

