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Abstract
Electronic waste is probably the fastest growing waste in the world today
and therefore it is necessary that we have a functional recycling. All
human activity generates waste and it is important that this is taken care
of and processed in the best way possible. Due to economic reasons
electronic waste is transported illegally to developing countries where
metals from the products are recycled in a way that is harmful to the
environment and to the people working with it, because electronic waste
contain many dangerous substances such as brominated flame retardants,
PCB and heavy metals
The purpose with this essay is to examine how the Swedish counties
practice supervision to prevent illegal export of electronic waste at
present, and how it can be more effective. To achieve this we did a
survey amongst the 100 largest Swedish counties and also a conducted
study. The results indicate that the counties practice supervision in
different sites, for example at the recycling centers, for the most part by
visiting them and checking their waste management and documentation.
It is possible to conduct supervision more efficiently by additional
unannounced visits, extended cooperation with other authorities and a
clearer legislation. This requires more resources.
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Sammanfattning
Elektronikavfall är troligtvis det snabbast ökande avfallet i världen idag och detta gör att en
bra återvinning krävs. All mänsklig aktivitet genererar avfall och det är viktigt att detta tas om
hand och behandlas på ett hållbart sätt. Detta delvis för att undvika att avfallet orsakar miljöoch hälsoproblem, men också för att kunna utnyttja materialet och energin i avfallet. Vid
bristande återvinningsmetoder för elavfall kan värdefulla metaller som guld, silver, palladium
och indium gå förlorade. Det är energikrävande att bryta och förfina dessa metaller och
påverkar även miljön, bland annat på grund av stora koldioxidutsläpp.
Elektronikavfall exporteras illegalt till U-länder, där metaller från produkterna återvinns på ett
sätt som är miljöskadligt, eftersom det innehåller många giftiga ämnen. Bland annat
bromerade flamskyddsmedel, PCB och tungmetaller som bly, kvicksilver och kadmium sprids
till naturen och medför negativa effekter på människors hälsa och miljön.
Med arbetet vill vi ta reda på var och hur tillsynen idag för att förebygga illegal export av
elektronikavfall. Vi vill också ta reda på om, och i så fall hur, denna tillsynen kan
effektiviseras. För att besvara detta har vi genomfört en enkätundersökning bland de 100
största kommunerna i Sverige. Vårt syfte med arbetet är att ta reda på hur tillsynen för att
förebygga illegal export ser ut idag, samt hur den kan bli effektivare. I enkätsvaren framgår att
inte alla kommuner arbetar förebyggande för att förhindra illegal export av elavfall. Det är
även oklart var i avfallsflödet som de illegala avfallsströmmarna uppkommer och hur man kan
förhindra dessa. Tillsynen av elektronikavfall verkar i stor utsträckning bedrivas hos de
verksamheter som mottager elavfallet, exempelvis återvinningscentraler. Majoriteten av
kommunerna bedriver tillsynen genom anmälda eller oanmälda platsbesök på verksamheter,
under vilka till exempel hanteringen av avfallet kontrolleras. Mer omfattande och fler
oanmälda tillsynsbesök skulle kunna effektivisera kommunernas tillsyn. Mer resurser samt
ökat samarbete med olika myndigheter skulle även kunna bidra till ökad effektivitet. För att
en så bra tillsyn som möjligt ska kunna bedrivas efterfrågar många kommuner en tydligare
lagstiftning och mer vägledning från centrala myndigheter.

Nyckelord
Elavfall, illegal export, tillsyn, föroreningar, miljöbrott
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1. Inledning
Detta arbete handlar om vilka problem som illegal export av elavfall kan skapa och varför
exporten sker. Vi har genom en enkätundersökning bland Sveriges kommuner tagit reda på
hur och var tillsynen bedrivs idag för att förebygga den illegala exporten, samt hur denna
tillsyn kan effektiviseras. Med denna uppsats vill vi att läsarna ska få en bredare uppfattning
om hur vårt elektronikavfall kan orsaka stor skada på både människors hälsa och miljön om
det inte återvinns på rätt sätt. Vi valde att skriva om just illegal export eftersom det är ett
problemområde som både intresserar oss och passar väl in i vår utbildning.

1.1 Bakgrund
I dagens samhälle är det högaktuellt att prata om miljön och hur vi kan skydda och bevara den
på bästa sätt. I Sverige anmäls ändå flera tusen miljöbrott varje år (Polisen, 2016), oftast av
tillsynsmyndigheter (Brottsförebyggande rådet, 2016). Det finns många olika typer av
miljöbrott, men vi har valt att fokusera på otillåtna avfallstransporter, närmare bestämt av
elektronikavfall.
All mänsklig aktivitet genererar avfall och det är viktigt att detta tas om hand och behandlas
på ett så bra sätt som möjligt. Detta delvis för att undvika att avfallet orsakar miljö- och
hälsoproblem, men också för att kunna utnyttja materialet och energin i avfallet.
Behandlingen av avfall kan ske antingen i speciella avfallsbehandlingsanläggningar eller
internt inom en industriverksamhet (Naturvårdsverket, 2016a). Avfallshierarkin, eller
“avfallstrappan” återfinns i miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand.
Avfallshierarkin består av fem olika steg där det första är att minska avfallsmängderna genom
mindre produktion. Om avfall ändå uppstår så ska det återanvändas i största möjliga mån,
vilket utgör det andra steget i avfallstrappan. Det tredje steget är att återvinna materialet i
avfallet. Kan inte återvinning av materialet ske ska det förbrännas för att energin ska kunna
utvinnas. Det sista och femte steget är den sämsta lösningen och det innebär att avfallet
deponeras (Naturskyddsföreningen, 2015).

Bild 1: Avfallstrappan illustrerad i bild
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I Sverige har kommunerna ansvaret för insamlingen och omhändertagandet av allt
hushållsavfall, förutom det som omfattas av producentansvaret (Naturvårdsverket, 2017).
Producentansvaret innebär att producenterna själva ansvarar för att samla in och ta hand om
avfallet som omfattas av producentansvaret. Åtta produktgrupper omfattas idag av
producentansvaret; batterier, bilar, däck, förpackningar, elutrustning, returpapper, läkemedel
och radioaktiva produkter. Producentansvaret är delvis ett styrmedel för att få producenterna
att utveckla produkter som är lättare att återvinna, är mer resurssnåla och som inte innehåller
miljöfarliga ämnen (Naturvårdsverket, 2016c). El och elektronikprodukter omfattas av
producentansvaret och insamlingen sker ofta i samarbete med kommunerna som anordnar
insamlingsplatser för elavfallet från hushållen (Naturvårdsverket, 2017a).
Enligt avfallsförordningen (2011:927) 8 § avses elektriska och elektroniska produkter som:
1. produkter som i sin utformning och för en korrekt funktion är beroende av elektriska
strömmar eller elektromagnetiska fält,
2. utrustning för generering, överföring och mätning av elektriska strömmar eller
elektromagnetiska fält, eller
3. material som ingår eller har ingått i sådana produkter eller sådan utrustning som avses i 1
och 2.
Efterfrågan på elektronikprodukter ökar runt om i världen (Perkins et al. 2014) och när nya
produkter kommer ut på marknaden byts de tidigare modellerna ofta ut, oavsett om de är
trasiga eller inte (Heacock et al. 2016). Ökad efterfrågan tillsammans med allt kortare livstid
på produkterna leder till stora mängder elektronikavfall (Perkins et al. 2014). Globalt sett ökar
avfallsmängderna i takt med en ökande världsbefolkning och ökad ekonomisk tillväxt
(Naturvårdsverket, 2017a) och troligen är elavfall den avfallstyp som ökar mest (Perkins et al.
2014). Under år 2014 producerades cirka 41,8 miljoner ton elavfall globalt (Heacock et al.
2016). Större avfallsmängder leder till högre kostnader och större miljöpåverkan från både
produktion och konsumtion. Det är därför viktigt att följa avfallshierarkin och främst sträva
efter att generera så lite avfall som möjligt (Naturvårdsverket, 2017a). År 2014 bidrog
avfallsbranschen i Sverige med cirka 1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar
ungefär tre procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Ändå har utsläppen av
växthusgaser från avfallsbranschen minskat med ungefär 60 procent sedan år 1990, mestadels
tack vare styrmedel som deponeringsförbud, deponeringsskatter samt införandet av
producentansvaret för olika produktgrupper (Naturvårdsverket, 2016a).
1.1.1 Export av elavfall
En del avfall kräver speciella tekniker för att kunna behandlas på ett optimalt sätt. Om dessa
tekniker inte existerar i landet, eller är väldigt dyrt, kan export av avfall vara en stor fördel.
Handel med avfall kan minska både de ekonomiska och miljömässiga kostnaderna samtidigt
som ökad hållbarhet kan nås om material återanvänds. Man kan dock inte bortse från att
själva transporterna ger utsläpp av föroreningar (European Environment Agency, 2012).
Avfallshandeln kan även medföra stora kostnader och risker, speciellt om den sker illegalt
(European Environment Agency, 2012). Illegal export av elavfall är ett stort problem då de
uttjänta produkterna ofta hamnar i utvecklingsländer där omhändertagandet sker på ett
okontrollerat sätt (Schmidt, 2011) i den informella sektorn, vilket kan skada människors hälsa
och miljön (Basel Convention, 2011). Den Europeiska Miljöbyrån (EEA) uppskattar att cirka
1,3 miljoner ton kasserade elektriska och elektroniska produkter årligen exporteras från EU
till främst Afrika och Asien (Perkins et al. 2014). Ungefär 215 000 ton elavfall importeras
årligen till staden Agbogbloshie i Ghana, vilket gör den till en av de största behandlings- och
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dumpningsplatserna för elavfall i Afrika (Heacock et al. 2016). Staden, som har cirka 40 000
invånare, rankades år 2013 som en av de tio mest förorenade platserna på jorden (Blacksmith
Institute, 2013). Staden Guiyu i Kina är antagligen den största återvinningsplatsen i världen
med cirka 100 000 anställda, vilket utgör ungefär 80% av hela byns befolkning (Lundgren,
2012).
1.1.2 Varför exporteras elavfallet?
Bristande lagstiftning och tillsyn för omhändertagandet av avfall i utvecklingsländer, samt
billigare arbetskraft, inbjuder till att exportera elavfall dit (Perkins et al. 2014). Riktiga och
effektiva återvinningsmetoder som återvinner värdefulla metaller med minsta möjliga
påverkan på miljön är komplicerad och dyr (Heacock et al. 2016). Motiven för att exportera
avfall till utvecklingsländer är alltså ekonomiska (Naturvårdsverket, 2010). Problemet är att
många utvecklingsländer saknar den teknik och de resurser som krävs för att på ett korrekt
sätt återvinna och slutligen omhänderta elavfallet, vilket leder till skador på människors hälsa
och miljön (Perkins et al. 2014).
1.1.3 Problem som uppstår vid illegal export av elavfall
Illegal export av elavfall har flera negativa sidor, bland annat eftersom den försvårar för de
seriösa behandlingsanläggningar, exportörer och avfallsproducenter som följer lagen eftersom
dessa alternativ i regel är dyrare (European Environment Agency, 2012). Vid bristande
återvinningsmetoder för elavfall kan värdefulla metaller som guld, silver, palladium och
indium gå förlorade. Att bryta och förfina dessa metaller är energikrävande och påverkar även
miljön, bland annat på grund av stora koldioxidutsläpp (Basel Convention, 2011). Metallerna
finns dessutom bara i en begränsad mängd i naturen, varför återvinning är mycket viktigt
(Heacock et al. 2016). Återvinningen i den informella sektorn, det vill säga den “svarta
marknaden”, fokuserar mer på att återvinna stål, aluminium och koppar, varvid de andra
metallerna ofta går förlorade (Basel Convention, 2011). Själva transporterna av avfallet ger
koldioxidutsläpp och bidrar därmed till negativ miljöpåverkan (European Environment
Agency, 2012).
Den informella sektorn för återvinning ger livsnödvändiga inkomster för många människor
(Heacock et al. 2016), men de utsätts för stora hälsorisker på grund av bristande, eller helt
utebliven, skyddsutrustning (Perkins et al. 2014). Ofta är det barn som jobbar med att plocka
isär produkterna och återvinna material eftersom de har små händer och flinka fingrar
(Heacock et al. 2016). En del av återvinningsarbetarna är inte alls medvetna om vilka
hälsorisker arbetet kan innebära. Den informella återvinningen av elavfall är nästan alltid
illegal och sker helt okontrollerat. Elektronikprodukter plockas isär för hand med verktyg som
hammare och skruvmejsel, värdefulla metaller utvinns med hjälp av syrabad (Perkins et al.
2014) eller genom att elda elavfallet över öppen eld för att sedan plocka upp metallerna ur
askan (Naturvårdsverket, 2010). Eftersom varken utrustning eller kunskap finns tillgänglig för
en säker hantering av elavfallet leder dessa aktiviteter till stora hälsorisker för människor,
föroreningar i miljön samt förlust av värdefulla material (European Environment Agency,
2012). Kabelbränning är en av de aktiviteter med allvarligast konsekvenser för både
människors hälsa och miljön, eftersom det ger upphov till utsläpp av dioxiner. Felaktig
hantering av bland annat äldre kylskåp innehållande freoner bidrar till att tunna ut ozonskiktet
(Basel Convention, 2011).
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Bild 2: Exempel på hur förbränningen kan se ut

Det finns många giftiga ämnen i elektronikavfall, bland annat tungmetaller, bromerade
flamskyddsmedel och PCB som sprids till naturen och medför negativa effekter på
människors hälsa och miljön (Schmidt, 2011). Tungmetaller som återfinns i avfallet är till
exempel bly, kvicksilver och kadmium (Perkins et al. 2014). Bly är neurotoxiskt och kan
påverka till exempel barns inlärning (Kemikalieinspektionen, 2017a). Kvicksilver räknas som
ett av de farligaste miljögifterna och skadar både miljön och människors hälsa. Kvicksilver
kan i naturen omvandlas till metylkvicksilver, vilket är en mycket giftig form av kvicksilver
som kan skada det centrala nervsystemet. Liksom bly är kvicksilver farligast för barn i
utvecklingsstadiet (Kemikalieinspektionen, 2017c). Kadmium kan orsaka njurskador,
benskörhet och cancer (Kemikalieinspektionen, 2017b). Bromerade flamskyddsmedel är
hormonstörande (Basel Convention, 2011) och kan öka risken för cancer (Livsmedelsverket,
2016).
1.1.4 Påverkan på människors hälsa
Människor utsätts för direkt exponering vid hudkontakt med de giftiga ämnena eller vid
inandning av partiklar som uppstår vid till exempel förbränning. Vid förbränning av elavfall
frigörs bland annat tungmetaller som bly, kvicksilver och kadmium (Perkins et al. 2014).
Återvinningsmetoderna frigör dammpartiklar innehållande tungmetaller och flamskyddsmedel
ut i atmosfären. Är dessa partiklar små kan de transporteras mycket långa sträckor innan de
slutligen faller ned på mark eller i vatten (Sepúlveda et al. 2010). Partiklarna förorenar mark,
vatten och luft och utgör därmed inte bara skada för miljön utan även en långvarig indirekt
exponering för människor (Perkins et al. 2014). Både arbetare och invånare i
återvinningsområdet utsätts ständigt för en uppsjö kemiska föroreningar, och hur dessa
interagerar med varandra i kroppen är ofta okänt (Heacock et al. 2016). Negativa
hälsoeffekter kan yttra sig som lungproblem, sköldkörtelproblem, hormonförändringar,
psykisk ohälsa och cancer (Perkins et al. 2014). Fosterskador och hög barnadödlighet är också
förekommande på grund av de hälsofarliga ämnena som arbetarna utsätts för (Lundgren,
2012). Många av de giftiga ämnena är dessutom långlivade och kan både spridas i naturen och
bioackumuleras i levande organismer (Perkins et al. 2014). Om de ackumuleras i djur kan
ämnena sedan föras vidare i till exempel ägg och mjölk, som sedan konsumeras av människor
(Lundgren, 2012).
Tidigare utförda studier från Kina visar att barn som lever i områden som är slutdestination
4

för elavfall hade kraftigt förhöjda halter av koppar i blodet samt att återvinningsarbetare hade
väldigt höga halter av bromerade flamskyddsmedel i blodet (Naturvårdsverket, 2010). Det
finns många studier som visar på ett orsakssamband mellan föroreningshalter och utsläpp från
den informella återvinningen av elavfall (Sepúlveda et al. 2010).
1.1.5 Lagstiftningen inom området
Avfallstransportförordningen är en EG-förordning och gäller därför direkt som lag i Sverige. I
förordningen står vilka regler som gäller vid gränsöverskridande avfallstransporter. Vilket
land som ska ta emot avfallet, och vilken typ av avfall det är avgör om transporten är
anmälningspliktig, informationspliktig eller förbjuden. Det är alltid förbjudet att transportera
farligt avfall från Sverige till länder som inte är medlemmar i EU, EFTA eller OECD
(Naturvårdsverket, 2016b), och inga länder i varken Afrika eller Asien är medlemmar i någon
av dessa samarbeten (Europeiska Unionen, 2017; European Free Trade Association [EFTA],
2017; Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2017). Elavfall
klassas i regel som farligt avfall (European Environment Agency, 2012) eftersom det kan
innehålla farliga ämnen (Avfallsförordning (2011:927)). Om elektronikprodukterna som ska
exporteras inte klassas som avfall utan som begagnade och därmed felfritt fungerande
produkter gäller andra regler. Det är upp till exportören att bevisa att produkterna inte är
avfall (Naturvårdsverket, 2017b), men ofta är det en utmaning för inspektören att vid tillsyn
avgöra om det rör sig om avfall eller begagnade varor (Naturvårdsverket, 2010). Om en
begagnad vara innehåller ämnen som enligt lag är förbjudna får den inte exporteras från
Sverige till utvecklingsländer (Naturvårdsverket, 2015). Hösten 2015 infördes en ny
förordning om att butiker som säljer elektronik till viss del ska kunna ta emot uttjänta
produkter (Förordning om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075)).
1.1.6 Tidigare arbete utfört av Naturvårdsverket
Tidigare har Naturvårdsverket (2010) gjort en rapport om transport av avfall över gränserna
där de utvärderat brister, svårigheter och förutsättningar i den operativa tillsynen. Till
rapporten gjordes 20 intervjuer med operativa tillsynsmyndigheter, liksom med representanter
från Tullverket, Rikspolisstyrelsen, Rikskriminalpolisen och Kustbevakningen.
Resultatet av deras utvärdering visade att endast ett fåtal av de operativa
tillsynsmyndigheterna, det vill säga kommuner och länsstyrelser, faktiskt arbetar med tillsyn
av gränsöverskridande avfallstransporter. Några intervjuade visste till exempel inte att
kommuner och länsstyrelse har ansvar för tillsynen, eller varför den ska bedrivas. Alla
kommuner utom en ansåg att det är troligt att avfall inom deras kommun kunde ta en otillåten
väg. Var illegala avfallsströmmar uppkommer kunde ingen säkert säga, men några av de
intervjuade miljöinspektörerna spekulerade kring om skrothandlare, avfallsanläggningar samt
mellanlager för elavfall kunde vara en källa.
Tillsynsmyndigheterna upplevde lagstiftningen som både omfattande och komplicerad, och
ansåg det svårt att definiera vad som är avfall. En del av tillsynsmyndigheterna upplevde
också att ansvarsfrågan ibland var otydlig. Alla intervjuade utom en ansåg dessutom att
straffbestämmelserna inte fungerade och att detta var ett stort problem i arbetet med att
förhindra illegala avfallsexporter.
Naturvårdsverket menar att en förutsättning för en fungerande operativ tillsyn är att
myndigheter samarbetar med varandra och att samtliga avsätter resurser för att arbeta med
frågan. Myndigheterna har olika befogenheter inom området, till exempel får inte de operativa
tillsynsmyndigheterna bedriva operativ tillsyn på vägtransporter, utan måste invänta polis.
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Enligt Europeiska miljöbyrån (2012) hänger tyvärr ofta illegal export av elektronikavfall ihop
med annan organiserad brottslighet som vapen- och droghandel. Sedan 2016 är fem
länsstyrelser ansvariga för tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter. Dessa är
länsstyrelsen i Norrbotten, Gävleborgs län, Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne
län eftersom många av de största hamnarna ligger i dessa län. Övriga 16 länsstyrelser har
tillsynsansvar för avfall och farligt avfall i tillståndspliktiga verksamheter (Naturvårdsverket,
2016b).

1.2 Syfte
Syftet är dels att studera hur man i dagens läge förebygger illegal export av elektronikavfall
genom tillsyn, och dels att undersöka om det kan finnas möjligheter till att effektivisera
tillsynen för att minska den illegala exporten.

1.3 Frågeställning


Var och hur bedrivs tillsynen idag för att förebygga illegal export av
elektronikavfall?



Är det möjligt att effektivisera kommunernas tillsyn gällande den illegala
exporten av elektronikskrot, och i så fall hur?

1.4 Avgränsningar
De avgränsningar vi har valt att göra har vi gjort för att uppsatsen inte ska bli för omfattande.
För att inte bara beröra ämnet lite på ytan valde vi istället att studera ett slags avfall lite
djupare, och vi valde elektronikavfall eftersom detta intresserar oss mest. Vi har avgränsat oss
till att bara undersöka exporten av avfallet från Sverige och inte från resten av världen. Till en
början var tanken att skicka ut vår elektroniska enkät till endast de 50 största kommunerna sett
till invånare, men då vi inte fick den respons vi hoppades på utökade vi antalet till de 100
största kommunerna.
I vår litteraturstudie har vi endast använt oss av rapporter och artiklar som är skrivna från
2010 och framåt. Då detta är ett aktuellt ämne och ny information och studier utkommer hela
tiden, blir äldre artiklar irrelevanta. Vi har även avgränsat oss till att endast använda svenska
och engelska källor, eftersom det hade blivit en för stor procedur, samt för osäkert, att försöka
översätta källorna till svenska.
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2. Material & metod
Naturvårdsverket har varit vår största källa för information till vårt arbete då dem har gjort
många rapporter om tillsyn, eftersom de vägleder tillsynsmyndigheterna i deras arbete
(Naturvårdsverket, 2010). I databaserna “Summon” och “Science Direct” har vi använt oss av
sökord som “ Waste electric and electronic equipment”, “Illegal waste trade”, “E-waste”,
“Illegal export” och “Elektronikskrot”.
Nyckellitteratur
European Environmental Agency. 2012. Movements of waste across the EU's
internal and external borders. EEA Report.
Perkins, D. N., Brune Drisse, M-N., Nxele T., & Sly, P. D. 2014. E-Waste: A Global Hazard.
Annals of Global Health 80 (4): 286-295. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.aogh.2014.10.001
Vi har utfört en elektronisk enkätundersökning för att på bästa och effektivaste sätt få en
uppfattning om hur kommuner faktiskt arbetar med förebyggandet av illegala exporter av
elektronikavfall. I februari gjorde vi en djupintervju med enhetschefen på miljöförvaltningen i
Göteborg, Gunnar Edlund, samt miljöinspektören Åsa Fröjd. Vi hade resultatet av
djupintervjun i åtanke när vi formulerade enkätfrågorna till kommunerna. Vi förmodade att
kommunerna skulle ha värdefull information och idéer som kunde gynna vårt arbete och
enkätsvaren utgör grunden för vår resultatdel.
Först skickade vi ut den elektroniska enkäten per e-post till de 50 största kommunerna i
Sverige sett till antal invånare, men då vi redan en vecka senare märkte att responsen inte var
tillräckligt hög valde vi istället att skicka enkäten till de 100 största kommunerna. Vi ansåg
det bli för omfattande att skicka ut enkäten till samtliga 290 kommuner. Enkäten består både
av kryssfrågor och öppna frågor och enkätfrågorna återfinns i Bilaga 1. En vecka efter
respektive utskick sände vi ut en påminnelse till de kommuner som ännu inte besvarat
enkäten, detta för att höja svarsfrekvensen. För att hålla reda på vilka kommuner som fått
enkäten, besvarat den, fått påminnelse skickad till sig och så vidare fördes allt in i ett
Exceldokument. Personerna som har besvarat enkäten är anonyma och vi har valt att inte
namnge kommunerna i vårt arbete.
Mejladresserna till Sveriges samtliga kommuner fick vi från vår kontaktperson på
Miljöförvaltningen i Göteborg, och med hjälp av information från Statistiska Centralbyrån
kunde vi själva se vilka kommuner som var av de 100 största och därmed skulle få möjlighet
att besvara vår enkät.
Vi sammanställde enkätsvaren genom att kategorisera svaren efter nyckelord som de hade
gemensamt. Sedan sammanställde vi hur många som svarat liknande, men valde bort vissa
enskilda svar som inte tillförde någonting till vår studie.
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3. Resultat
Sammanlagt skickades enkäten ut till 100 kommuner och det har resulterat i 47 inkomna svar.
Dessa 47 enkätsvar representerar sammanlagt 57 kommuner, eftersom ett fåtal kommuner
arbetar tillsammans och därför har skickat in ett gemensamt svar. Vi utgick därför från totala
antalet kommuner som enkätsvaren representerar och ej antal enkätsvar när vi angett hur
många procent som svarat vad. Vid en snabb överblick av enkätsvaren kan vi se att
kommunerna i stor utsträckning arbetar på olika sätt och att ingen enhetlig tillsyn verkar råda.
Citaten är exempel på svar från kommuner som vi tyckte representerade helheten eller satte
fingret på problemet.
3.1 Alla kommuner arbetar inte förebyggande
Den första frågan vi ställde till kommunerna var om de arbetar för att förebygga illegal export
av elektronikavfall. Svarsalternativen var antingen “ja” eller “nej”. Som Figur 1 visar svarade
28 % att de inte arbetar aktivt med att förebygga denna form av illegal verksamhet och 72 %
svarade att de i någon form arbetar med att förebygga den illegala exporten.

Figur 1: Cirkeldiagrammet visar hur många som arbetar/inte arbetar aktivt med att förebygga den
illegala exporten av elektronikavfall.

3.2 Var i avfallsflödet tros de illegala avfallsströmmarna uppkomma?
Under vår djupintervju kom vi fram till att uppströms arbete är mycket viktigt. Illegala
avfallsströmmar är ett sidoflöde till det fungerande ordinarie avfallsflödet. Om allt elavfall
ingår i det ordinarie flödet hela vägen fram till slutligt omhändertagande minskar risken för
läckage. Det är därför viktigt att upptäcka var de illegala avfallsströmmarna uppkommer.
De inkomna enkätsvaren visar på olika uppfattningar om var dessa avfallsströmmar
uppkommer någon stans. Några kommuner (12%) menar att problemet uppstår redan då
avfallet lämnas över till transportören, om denna är oseriös och inte följer gällande regler.
Andra kommuner (11%) menade att problemet uppstår om elavfallet lämnas till, och hanteras
av ej godkända mottagare. Inbrott och stölder från både återvinningscentraler, bilskrotar och
bilverkstäder trodde en tredjedel av kommunerna var en orsak till illegala avfallsströmmar. Ett
fåtal (5%) av kommunerna påpekade även att elavfallet kan gå fel väg vid rivningar. 7%
svarade att de illegala strömmarna alldeles säkert kan uppkomma i alla led i avfallskedjan,
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och ytterligare en kommun menade att de illegala strömmarna kan uppkomma på alla ställen
där avfallskedjan bryts.
16% av kommunerna svarade “vet inte” och 7% svarade blankt.

Bild 3: Egen bild fotad på Öjersjö återvinningscentral

3.3 Hur kan kommunerna upptäcka och förhindra detta?
Majoriteten av kommunerna (70%) ansåg att dessa illegala avfallsströmmar kan upptäckas
och förhindras främst genom tillsyn. Några av dessa svarade med endast ordet “Tillsyn”, men
majoriteten utvecklade sitt svar och beskrev var denna tillsyn skulle ske.
“Vi gör tillsyn i olika slags verksamheter och ställer frågor kring hur de hanterar farligt
avfall och vart det lämnas.”
Tillsynen sker bland annat på återvinningscentraler och på avfallshanteringen inom
verksamheter. Nästan hälften av kommunerna (42%) som utvecklade sitt svar kommenterade
att det under tillsynen ställs frågor till verksamhetsutövaren och att dokumentation om hur
avfallet tas om hand och var det senare hamnar begärs. Vid tillsynen kontrolleras också att de
som mottager verksamhetens elavfall har tillstånd för det. 12% av kommunerna nämnde
specifikt att de kan kan upptäcka och förhindra de illegala avfallsströmmarna genom
granskning av transportdokument. Exempel på hur ett transportdokument kan se ut visas i
Bilaga 2.
“Vi kan titta på våra tillsynsobjekts avfallshantering, efterfråga vem som tar emot det, att
dessa är godkända. Problemet är att alla företag inte inser eller tycker att det är ett
problem.”
Drygt en fjärdedel av kommunerna (26%) menade att man istället kan förhindra att illegala
avfallsströmmar uppkommer genom att minska antalet stölder från verksamheter genom till
exempel övervakningskameror. 11% påpekade även att elavfallet ska hållas ordentligt inlåst.
Ytterligare 16% av kommunerna menade att tips och/eller klagomål från allmänheten är ett
sätt för dem att upptäcka illegala avfallsströmmar. Andra enstaka svar syftade mer på att
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samarbete mellan olika myndigheter, men även avfallsanläggningar är en metod för att
upptäcka och förhindra.
Slutligen var det 5% av kommunerna som svarade “vet inte” och 5% som svarade blankt.
3.4 Var bedriver kommunerna tillsynen av elektronikavfall idag?
För att få en djupare inblick i hur kommunerna arbetar med detta miljöbrott så ville vi veta på
vilka platser i kommunen som dem bedriver tillsyn.
Knappt hälften (49%) av kommunerna bedriver tillsynen hos de verksamheter som mottager
elavfallet. Hälften av dessa preciserade med att tillsynen sker på återvinningscentraler, medan
andra hälften nämnde tillsyn på till exempel avfallsanläggningar samt avfallsbehandlare. 12%
av kommunerna svarade att de gör tillsyn på de verksamheter där elektronikavfallet uppstår,
till exempel elbutiker och miljöfarliga verksamheter. Ett fåtal kommuner skrev specifikt att de
även bedriver tillsyn på bilskrotar. En fjärdedel av kommunerna uppgav att de tittar på
avfallshanteringen i samband med tillsyn på ordinarie tillsynsobjekt.
“Vi bedriver tillsyn på avfall och därmed även elektronikavfall på de flesta företagen vi
besöker. Dock är det relativt många företag som inte kan redovisa för hur de gör med
avfallet.”
En kommun kommenterade att tillsyn på avfallshanteringen ingår i den ordinarie tillsynen,
men att det ofta är upp till inspektören vad man tittar på vid just det besöket.
“Detta ingår i vår ord tillsyn men kontrolleras inte vid varje besök beror mycket på
inspektören vad man tittar på.”
11% svarade att de även bedriver tillsyn i detaljhandeln, till exempel i elektronikbutiker. Ett
antal kommuner (18%) bedrev tillsyn på de aktörer som har tillstånd att samla in
elektronikavfall, samt på de som har mellanlagring av elavfall. Övriga svar var bland annat att
tillsynen bedrivs i samband med rivningar eller då klagomål från allmänheten inkommer.
En av kommunerna uppgav att de inte bedriver tillsyn av elektronikavfall och en kommun
valde att svara blankt.
3.5 Hur bedrivs tillsynen?
Här verkar kommunerna vara ganska eniga, då drygt hälften (58%) bedriver tillsynen genom
oanmälda eller föranmälda tillsynsbesök på verksamheter, antingen regelbundet eller vid
behov. Vid besöket kontrolleras bland annat hanteringen av avfallet, samt var det sedan tar
vägen.
“Både planerad, regelbunden tillsyn på kända verksamheter och oplanerad tillsyn vid
klagomål och illegala verksamheter.”
Ett antal kommuner (23%) kommenterade att de granskar dokumentation och
transportdokumentation för farligt avfall. Andra enstaka svar var till exempel att tillsynen
bedrivs projektinriktat, via bevakningsföretag samt vid prövning om anmälningar.
En kommun svarade blankt.
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3.6 Hur kan tillsynen bli mer effektiv?
Vi vill ha hjälp med att reda ut hur man kan effektivisera tillsynen av den illegala exporten av
elektronikskrot. Då det främst är kommunerna som bedriver tillsynen så kändes det rimligt att
fråga dem om vad de tror kan effektivisera den.
19% av kommunerna menade att tillsynen hade kunnat bli mer effektiv genom fler oanmälda
besök och även om tillsynen var mer omfattande. 14% menade att ett ökat samarbete med
bland annat andra kommuner, polis och tull skulle kunna effektivisera tillsynen. 21% menade
att det är en resursfråga och att det skulle behöva avsättas mer resurser, till exempel att mer
personal tillsätts för tillsynen. Ett par kommuner menade att det även behövs bättre
tillsynsvägledning från centrala myndigheter. Några kommuner (11%) svarade att tillsynen
skulle kunna ske i projektform då man inriktar sig på kontroll av elektronikavfall. En av
kommunerna efterfrågade någon slags checklista att följa vid tillsynen, medan en annan
föreslog att mer tid till att följa upp avfallsflöden hos icke registrerade transportörer och
mindre verksamheter bör avsättas. En kommun nämner också att mindre U-verksamheter
behöver få mer frekvent tillsyn än vad som sker idag. B- och C-verksamheter har dock relativt
bra kontroller eftersom de betalar en årlig taxa för tillsynen.
19% av kommunerna visste inte hur tillsynen skulle kunna bli mer effektiv och 5% svarade
blankt.
3.7 Lagstiftningen kan bli tydligare
Det hjälpmedel tillsynsmyndigheterna har är främst miljöbalken och dess förordningar. Vi
ville därför ta reda på om kommunerna tycker att lagstiftningen är tillräckligt tydlig för att en
bra tillsyn ska kunna bedrivas. Även här fanns det två svarsalternativ för kommunerna,
antingen “ja” eller “nej”, men 7% av kommunerna valde dock att inte besvara frågan. 57% av
kommunerna anser att lagstiftningen är tillräcklig och inte behöver förtydligas, medan 36%
tycker att lagstiftningen brister. Procentfördelningen över de olika svaren ser ni i Figur 2
nedanför.
“Avfallslagstiftningen överlag är krånglig och omfattande och borde förtydligas/förenklas.”

Figur 2: Cirkeldiagrammet visar hur många kommuner som anser att lagstiftningen är tillräcklig/ej
tillräcklig samt hur många som ej besvarat frågan.

11

Till de som svarade att lagstiftningen inte var tillräckligt tydlig kom en följdfråga om vad som
skulle behöva förbättras. Totalt 26 kommuner besvarade frågan, varav sex stycken svarat “ja”
på frågan om lagstiftningen var tillräckligt tydlig.
Flera kommuner (42%) saknar en tydligare definition av när elektroniken egentligen klassas
som avfall och efterlyser även fler sanktioner och strängare straff. Det nämns även att resurser
saknas för att kunna behandla detta problem och att för många myndigheter är inblandade
med olika roller och ansvar. Enstaka kommuner menar att det är väldigt svårt att följa
avfallsflödet, men en av kommunerna påpekar dock att Naturvårdsverket arbetar med att få
fram ett verktyg för att kunna spåra avfallsströmmarna.
12% hade inget förslag på hur lagstiftningen skulle kunna förbättras.
3.8 Hur kan ett samarbete med andra underlätta arbetet?
Det är många olika myndigheter som delar på ansvaret om elektronikskrotet och därför tyckte
vi det var intressant att fråga hur samarbete mellan dem skulle kunna underlätta arbetet med
att förebygga illegal export av elavfall.
Majoriteten av kommunerna verkade vara positivt inställda till samarbete med andra
myndigheter och organisationer. Några (16%) anser att ett samarbete bidrar till en snabbare
process och effektivare tillsyn och därmed ökad möjlighet till upptäckt. En kommun anser
även att myndigheternas befogenheter borde utökas så att dem kan agera i ett tidigare skede,
till exempel att trafikpolis inte måste inväntas för att stoppa en transport. Ömsesidigt
informationsutbyte samt kunskapsöverföring är något som andra kommuner (9%) anser
mycket viktigt. Gemensamma projekt och tillsynskampanjer var också något som nämndes av
9% av kommunerna.
“Man har olika aspekter/synvinklar i sin tillsyn. Samordnas dessa blir helhetstillsynen
bättre.”
Att ett ökat samarbete med polis, tull, länsstyrelser, avfallshanterare, Miljösamverkan Sverige
och andra samarbetsorganisationer, men även med andra kommuner skulle underlätta arbetet
med att förebygga illegal export poängterar ett par kommuner.
11% visste inte hur ett samarbete med andra myndigheter eller organisationer kan underlätta
arbetet och 9% svarade blankt.
3.9 Kan man förebygga illegal export på annat sätt än genom tillsyn?
Vi har sammanställt kommunernas tankar om hur man kan förebygga illegal export av
elektronikskrot på andra sätt än genom tillsyn. Detta underlaget kan sedan kommunerna ta del
av och kanske bli inspirerade till att utöka sitt arbete inom detta området.
39% av kommunerna är överens om att man många gånger kan förebygga att
elektronikavfallet kommer i fel händer genom information och därmed ökad kunskap.
“Genom utbildning och kunskap.”
Information om att bara lämna avfall till godkända mottagare och om vad som kan hända om
avfallet hamnar i “fel händer” bör ges till både privatpersoner och företag.
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Några (12%) nämner också att polisen och tullen kan göra mer inom området genom att
kontrollera transporter ute på vägarna, men även utföra stickprovskontroll på lastbilar som ska
korsa landsgränsen. Ett par kommuner har kommit med förslaget att man kan införa ett slags
pantsystem även för elektronikprodukter för att uppmuntra konsumenterna till att lämna sina
förbrukade produkter på rätt ställe. Andra enstaka kommuner ger förslag som att samverkan,
tydligare lagstiftning och hårdare straff skulle verka förebyggande.
19% av kommunerna visste ej hur man kan förebygga på annat sätt än genom tillsyn och 21%
svarade blankt.

13

4. Diskussion
4.1 Hur får vi en effektivare tillsyn?
För att få en effektivare tillsyn krävs först och främst att detta miljöbrott prioriteras i större
utsträckning och att det utförs fler oanmälda tillsynsbesök. Eftersom flera kommuner berättar
att de inte jobbar aktivt med denna typ av tillsyn har de människor som sysslar med denna
illegala verksamhet inte heller något att vara “rädda” för. De känner antagligen till att det inte
förekommer så mycket tillsyn och känner sig därför också trygga med att fortsätta sin
verksamhet. Om tillsynsmyndigheten däremot faktiskt visar att de finns och att de granskar
denna typ av verksamhet, är det större trolighet att en del avslutar handeln på grund av rädslan
av att bli påkommen och dömd. Här är det viktigt att lagen inte är tandlös, utan att människor
faktiskt blir dömda för brott och även får ett kännbart straff. I enkätsvaren var många
kommuner eniga om att det krävs strängare straff och sanktioner för att kunna förhindra denna
illegala marknad.
Efter att vi granskat kommunernas enkätsvar har vi sett att nästan alla kommuner gör på sitt
egna vis för att bedriva tillsynen och att ingen enhetlig metod råder. Vi tror att det hade varit
bra med ett större och mer organiserat samarbete mellan kommunerna, men även med
länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Svaren från enkäten visar att de allra flesta kommuner
efterfrågar ett bättre samarbete, eller åtminstone är positivt inställda till ett framtida utökat
samarbete mellan olika myndigheter. Ett samarbete hade kunnat skapa en mer enhetlig tillsyn
och kommunerna skulle kunna tipsa varandra om misstänkta verksamheter och transporter.
Erfarenheter och kompetenser hade även kunnat utbytas, vilket skulle gynna alla.
Länsstyrelsen behöver även ta ett större ansvar som vägledare för att tillsynen ska gå framåt
och bli mer enhetlig. Det behövs bättre vägledningsmaterial, kanske i form av en bra
checklista, som kan hjälpa den tillsynsansvariga att utföra tillsyn trots brist på erfarenhet inom
området. Flera kommuner nämner också att det är många som är inblandade och har olika
ansvarsområden, och efterfrågar därför en tydligare uppdelning av ansvaret. I nuläget är det
för många som har ansvar inom området, vilket gör att alla inte riktigt vet vem som ansvarar
för vad.
När det kommer till att kunna göra större förändringar är det pengarna som sätter stopp. Det
krävs mer pengar och resurser för att man ska kunna stoppa den illegala handeln med
elektronikavfall. För att effektivisera tillsynen behövs kanske vissa omprioriteringar göras och
befogenheter ändras. Idag är det svårt för en inspektör att inspektera transporter som rullar på
vägarna eftersom de inte har befogenhet att stoppa fordon för att undersöka lasten. Detta är
polisens jobb. Här skulle en förändring behövas för att inspektörerna ska kunna göra ett
effektivare jobb och inte behöva invänta polis, om inte inspektionen sätter inspektörens
säkerhet i fara. Om inte en ändring av inspektörernas befogenheter är möjlig, efterfrågas ett
större samarbete med tullarbetare och poliser i landet. Vid tullen letar de oftast efter vapen och
narkotika, men om kunskapen och prioritering att även kolla efter möjlig illegal export av
elektronikskrot hade myndigheterna antagligen kunnat stoppa många fler transporter än vad
som görs idag.
En enligt oss alldeles för stor del av kommunerna (36%) anser att lagstiftningen inom området
inte är tillräckligt tydlig och brister på flera områden. Dem menade främst att det kan vara
väldigt svårt att avgöra vad som egentligen klassas som avfall och vad som klassas som
andrahandsprodukter. Kanske är tjänstemännen rädda för att göra fel och istället för att ingripa
tittar bort och klassar avfallet som andrahandsprodukter som är okej att exportera. Även i
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Naturvårdsverkets rapport skriver dem att nästintill alla som medverkat i deras undersökning
svarar att lagstiftningen är alldeles för otydlig och att de illegala verksamheterna som
transporterar avfallet sällan, eller nästan aldrig behöver stå till svars för brottet. Både
Naturvårdsverkets intervjuade personer och kommunerna som besvarat vår enkät menar att
det är allt för svaga straff och sanktioner och att det krävs en mer avskräckande straffskala.
Det verkar som att det finns brist på prioritet och kunskap hos åklagarmyndigheten och där
krävs en ändring för att de illegala verksamheterna ska bli stoppade från att transportera
elektronikskrotet över gränserna.
4.2 Varför arbetar inte alla kommuner förebyggande?
Av enkätsvaren att döma arbetar inte alla kommuner förebyggande för att förhindra illegal
export av elektronikavfall. Nästan en tredjedel (28%) av kommunerna som besvarat vår enkät
uppgav att de inte arbetar förebyggande. Frågan är varför inte alla kommuner arbetar
förebyggande mot illegal export, som uppenbarligen är ett stort problem. Det kanske kan vara
så att de anställda saknar kunskap och erfarenhet inom området och därför upplever denna typ
av tillsyn svår. Har aldrig ett ärende av den här karaktären kommit upp i kommunen är illegal
export antagligen inget som prioriteras i tron om att det inte sker i den egna kommunen. I
undersökningen som Naturvårdsverket gjorde 2010 trodde dock nästan alla kommuner att
avfall inom deras kommun kunde ta en otillåten väg. I studien visade det sig också att endast
ett fåtal operativa tillsynsmyndigheterna faktiskt arbetar med tillsynen av gränsöverskridande
avfallstransporter. Detta till viss del på grund av att tillsynsmyndigheterna inte visste att de
ansvarade för tillsynen, eller varför den ens skulle bedrivas. Hur kommer det sig att
myndigheter inte vet vilket tillsynsansvar de har? Vi tror att det kan bero på bristande eller
otydlig information uppifrån. Naturvårdsverket ska ju tillsynsvägleda länsstyrelsen och de i
sin tur kommunerna, men om denna vägledning brister kan såklart oklarheter uppstå.
Geografiskt sett verkar det vara ganska utspritt över landet med kommuner som inte arbetar
förebyggande. Det var något fler i Stockholmsområdet, men det kan bero på att många
kommuner i det området besvarade vår enkät. Något vi la märke till var att alla utom en
kommun som svarade att de ej arbetar förebyggande mot illegal export av elavfall hade svarat
“vet inte” eller helt hoppat över många frågor i enkäten. Detta kan tolkas som att dessa
kommuner har bristande kompetens inom området och därför är ointresserade av att besvara
enkäten. Alternativt att de inte tror att illegal export sker i deras kommun och därmed inte
behöver förebygga det, och därför inte heller ser poängen med att besvara enkäten.
4.3 Illegala avfallsströmmar kan uppkomma i alla led
Frågan om var i avfallsflödet de illegala avfallsströmmarna uppkommer fick vi en mängd
olika svar på, vilket vittnar om att det kan uppkomma på många ställen och därmed vara svårt
att förhindra. Liksom några kommuner kommenterade så verkar de illegala avfallsströmmarna
kunna uppstå i alla led i avfallsflödet. De intervjuades svar i Naturvårdsverkets rapport verkar
inte heller säkert kunna säga var de illegala avfallsströmmarna uppkommer. Liksom i vår
undersökning kom återvinningsanläggningar, mellanlager för elavfall samt bilskrotar upp som
förslag till källa för uppkomst av illegala avfallsströmmar. Antagligen främst genom att
elavfall stjäls från dessa anläggningar. Våra enkätsvar visar även att oseriösa transportörer och
mottagare kan vara ett stort problem. Om en oseriös person eller ett oseriöst företag samlar in
och hanterar elavfallet kan det senare transporteras precis vart som helst utan att någon vet om
det eller kan förhindra det.
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4.4 Viktigt att förhindra de illegala avfallsströmmarna i tidigt skede
Att hitta och stoppa illegala avfallstransporter som rullar på vägarna är som att leta efter en
nål i en höstack. Det är därför viktigt att förhindra uppkomsten av de illegala
avfallsströmmarna, och här verkar tillsyn vara en mycket viktig nyckel. Tillsynen ska enligt
enkätsvaren ske på bland annat återvinningscentraler och andra anläggningar som hanterar
avfall, men egentligen bör tillsynen ske överallt där elavfall uppstår eller förvaras/behandlas.
Att det under tillsynen ställs “rätt” frågor är viktigt och därför måste inspektören ha den
kunskap som krävs för att kunna se signaler på när något inte står rätt till.
Verksamhetsutövaren ska kunna redovisa att elavfallet hanteras på ett korrekt sätt och även
kunna visa upp dokumentation på att det sedan skickas till seriösa mottagare. Som en av
kommunerna kommenterade så bryr sig inte alla företag om vad som händer med avfallet och
då är det viktigt att myndigheten ställer krav i form av förelägganden eller förbud.
Stölder från olika platser är inte förvånande då vi talar om illegal verksamhet. Det är viktigt
att ha avfallet inlåst, framförallt på natten, ha stängsel, övervakningskameror och kanske även
väktare för att upptäcka och kunna förhindra att obehöriga får tag på avfallet. En bra
övervakning kan också leda till att de som gör intrång för att stjäla elektronik blir åtalade och
att den illegala verksamheten kan stoppas innan elektroniken hinner exporteras till andra
länder.
Tips och klagomål från allmänheten är ett viktigt hjälpmedel för myndigheterna att upptäcka
och förhindra illegala avfallstransporter. Som privatperson är det viktigt att anmäla om man
ser något som verkar misstänksamt, till exempel en mängd elektronikprylar samlat på en och
samma plats. Det förekommer också att folk i sina hem blir erbjudna att lämna över gamla
elektronikprodukter utan kostnad. Av ren okunskap kan detta ses som god service då man
själv slipper att åka till en återvinningscentral, men det personerna antagligen inte vet är att
dessa produkter riskerar att hamna på fel ställe och då skada både människor och miljön. Det
är därför viktigt att allmänheten får en bättre insikt i vad som kan hända med dessa produkter
om man inte lämnar dem till en tillförlitlig återvinningsstation. Informationen till
privatpersoner skulle till exempel kunna ges i form av kampanjblad i brevlådan eller i
samband med inköp av elektronikprodukten. Det finns många sätt som man skulle kunna nå ut
med informationen till allmänheten, man ska bara hitta det mest effektiva sättet. Kommunerna
skulle även kunna anordna speciella dagar där de samlar in elektronikskrot på lite olika platser
i kommunen, för att sedan transportera det till återvinningsstationen.
4.5 Kommunerna bedriver tillsynen
Idag är det främst kommunerna som bedriver tillsynen av elavfallet. Tillsynen bedrivs framför
allt hos avfallets mottagare, det vill säga återvinningscentraler eller andra avfallsanläggningar
som hanterar och behandlar elavfall. Uppströms arbete är som sagt viktigt och att tillsyn av
elavfall sker i samband med ordinarie tillsyn hos verksamheter där avfallet uppstår är ett sätt
att kontrollera att avfallet hamnar rätt redan från början. Det krävs att tillsynsmyndigheterna
prioriterar att undersöka avfallshanteringen, och dokumentation kring denna, under
inspektionen. Vid tillsynsbesöket är det även ett bra tillfälle för inspektören att informera
verksamheten om gällande regler samt om det problem den illegala handeln med
elektronikavfall kan orsaka.
Det svåra med att se till att avfallet kommer rätt från början är att alla verksamheter inte är
anmälningspliktiga, så kallade U-anläggningar. Dessa verksamheter finns inte registrerade hos
kommunen och det bedrivs därför ingen tillsyn på dem, annat än vid anmälningar. Här är det
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väldigt viktigt att myndigheter samarbetar för att kunna upptäcka dessa verksamheter som
bedriver en illegal verksamhet. Tillsynsmyndigheterna är i detta fall även mycket beroende av
att få in tips från allmänheten om misstänkta illegala verksamheter.
Oanmälda tillsynsbesök anser vi borde vara det bästa tillvägagångssättet för att hindra illegal
export av elavfall, eftersom det då inte finns tid till att förvränga bilden av hur verksamheten
bedrivs. Ibland går dock inte detta, eftersom det ibland till exempel måste vara vissa personer
närvarande vid inspektionen. Dessutom sparas tid om dokumentation och papper redan är
framtagna innan besöket. Anmälda besök sparar alltså tid och därmed pengar, och detta gör att
de oanmälda besöken nedprioriteras.
4.6 Ny förordning sedan oktober 2015
Det har blivit mycket populärt bland fackhandlare inom elektronikbranschen att erbjuda
kunderna att kunna “panta” en gammal produkt (främst mobiltelefoner) när de köper en ny. 1
oktober 2015 infördes en ny förordning (SFS 2014:1075) för att försöka öka insamlingen av
elektronikprodukter. Förordningen säger att alla butiker som säljer elektronikprodukter och
har en försäljningsyta på minst 400 kvadratmeter ska ta emot alla typer av elavfall 1-mot-1
(det vill säga att du kan lämna in en vara som motsvarar den du köper) i butik och även smått
elavfall som inte är större än 25 centimeter. Återförsäljaren har också skyldighet att informera
konsumenterna om att de tar emot elavfall i butiken.
En mycket liten del av kommunerna berättade att de bedriver tillsyn, eller ska påbörja ett
tillsynsarbete, på fackhandeln inom elektronik. Det som är viktigt att veta är vart dessa
produkter tar vägen. Samlas dem in som andrahandsvaror eller säljs dem som skrot? Det är
säkert mycket möjligt att butikerna skickar produkterna vidare men kanske inte alltid vet vart
produkterna hamnar i nästa led. För att elektronikavfallet inte ska komma på villovägar och
riskeras att exporteras illegalt behöver man även kolla upp andra och tredje ledet för att med
säkerhet kunna säga att det inte hamnar i något land där människor återvinner metaller under
ohälsosamma och ohållbara förhållanden både för dem själva och för miljön.
4.7 Tillsynskampanjer
Några kommuner pratar om projektinriktad tillsyn, men för att detta ska kunna utövas krävs
ofta större resurser än vad kommunerna idag har tillgång till. Då tillsynen inom
avfallsområdet inte verkar ha den högsta prioriteten hos kommunerna skulle det inte vara fel
att tillsynsvägledaren, i detta fallet länsstyrelsen, kommer med direktiv om projektinriktad
tillsyn. I samspel med att kommunerna arbetar med projektet kan även
informationskampanjer, som vi tidigare nämnde, utföras som riktar sig till allmänheten, men
också till verksamhetsutövare för att öka medvetenheten. För att folk verkligen ska ta till sig
informationen tror vi att det är viktigt att den även illustreras i bilder. Människor kan kanske
med egna ögon behöva se konsekvenserna av den illegala exporten av elavfall för att ändra
sitt beteende. Att se ett barn bland brända kablar kan nog öppna mångas ögon för problemet.
4.8 Metoddiskussion
Vi känner oss nöjda med tillvägagångssättet och tycker att vi har fått ett bra underlag till vår
studie genom vår enkät. Hade vi kunnat ändra något nu i efterhand, hade det varit att göra de
flesta frågorna i enkäten obligatoriska, eftersom vi fick en del blanka svar som vi ej vet om de
beror på okunskap eller bara brist på intresse. Om vi skulle haft mer tid hade vi även försökt
intervjua en eller flera länsstyrelser. Eftersom länsstyrelsen vägleder kommunerna i deras
tillsynsarbete borde de ta en större roll i att engagera kommunerna till att arbeta mer aktivt
med den illegala exporten av elektronikprodukter. Vi fick ut den information vi ville av
enkätfrågorna, men nu i efterhand skulle vi även velat fråga kommunerna varför/varför inte de
17

jobbar förebyggande mot detta problem. Genom detta hade vi fått reda på orsaken till det
uteblivna förebyggande arbetet, till exempel att kommunerna inte upplever sig ha tillräckligt
med resurser, prioriterar annat istället, inte tycker att det är kommunens uppgift att handskas
med problemet, eller inte anser att illegal export är ett problem i deras kommun.
Det enda problemet vi stötte på under vår enkätundersökning var att alla kommuner tyvärr
inte svarade, och vi fick därför öka antalet utskickade enkäter. Vi skickade ut påminnelser till
kommunerna och fick på så vis lite fler svar, men tiden blev därmed fördröjd och vi halkade
efter i tidsplanen. Vi kompenserade dock detta med att effektivt analysera enkätsvaren och på
så sätt hinna ikapp tidsplanen.
En del av kommunerna har svarat “vet ej” och även svarat blankt på flera av frågorna. Vi
spekulerar kring om detta kan bero på att enkäten kanske har hamnat hos fel person, då vissa
utav mejladresserna gick till kommunkontoret och inte specifikt till miljö och hälsa. Vi
försökte dock undvika detta genom att skriva i mejlet att dem vänligen fick vidarebefordra
enkäten till miljö och hälsa. De korta och nästan obefintliga svaren kan också bero på
oengagemang eller helt enkelt brist på kunskap eller tid. En potentiell felkälla i vårt arbete kan
alltså vara att okunniga och mindre insatta personer besvarade vår enkät, och inte miljö- och
hälsoskyddsinspektörer. Detta är svårt att veta då de svarande var anonyma, men kvaliteten på
svaren kan ge en indikation.
Vi har fått svar från många olika kommuner i landet. Dock mest från södra Sverige och
Stockholmsområdet, antagligen mycket på grund av att de flesta kommunerna vi skickat
enkäten till är belägna i dessa områden.
Den avslutande frågan i vår enkät lydde “Kan man förebygga illegal export på annat sätt än
genom tillsyn?” och av någon anledning är det den frågan som flest kommuner har valt att
inte besvara. Vi har funderat på om frågan kanske var oklar men är tveksamma eftersom andra
kommuner givit mycket bra svar. Det kanske kan vara så att vissa kommuner helt enkelt inte
vet och inte är vana vid att “tänka utanför boxen” och därför valt att inte besvara frågan.
4.9 Problemet ur ett hållbarhetsperspektiv
Som tidigare nämnt är illegal export av elavfall ett mycket stort problem, inte bara för att det
skadar människors hälsa och miljön, men även eftersom värdefulla naturtillgångar går
förlorade. Det är därför viktigt att förhindra denna illegala export i största möjliga mån. I
Sverige har vi 16 olika miljökvalitetsmål, varav ett är “Giftfri miljö” som strävar efter att
halten av giftiga ämnen ska vara nära noll och inte påverka människors hälsa eller miljön.
Dessa miljömål gäller endast Sverige, men eftersom Sverige är ett av de länder som
exporterar elavfall till U-länder, leder handlandet indirekt till att människors hälsa och miljön
skadas i andra länder. Detta strider ju mot miljömålet och borde därför bara Sveriges ansvar
att stoppa. Ett annat miljökvalitetsmål i Sverige är “Begränsad klimatpåverkan” som strävar
efter att sänka halten av växthusgaser i atmosfären till en nivå som innebär att människans
påverkan på klimatet inte blir farlig. Transporterna av elavfall inom Sverige och exporten av
det till andra länder ger upphov till stora mängder koldioxidutsläpp och motarbetar därmed
detta miljömål. Även brytning och förfining av de ädelmetaller som går förlorade i felaktig
återvinning ger upphov till stora koldioxidutsläpp.
Det är såklart omöjligt att säga exakt hur mycket elavfall som exporteras illegalt, med tanke
på det stora mörkertalet, men att illegala transporter stoppas tyder på att det sker. Arbetet med
att förebygga och förhindra illegal export brister uppenbarligen och detta måste förändras. I
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längden är inte dagens situation hållbar eftersom värdefulla metaller, som är en ändlig resurs,
går förlorade vid bristande återvinning, samtidigt som giftiga föroreningar släpps ut i miljön
och orsakar skada. Människorna i U-länderna som arbetar med denna återvinning drabbas
som sagt av diverse sjukdomar. En hållbar återvinning är av yttersta vikt för att skydda både
vår miljö, men även människors hälsa. Vårt arbete kan bidra till att kommunerna ser
problemen med den illegala exporten och förhoppningsvis inför regelbundna kontroller inom
detta område.
4.10 Etiska aspekter
Trots vetskapen om vilken påverkan den illegala exporten har på miljön och människors
hälsa, skickas ändå elektronikavfallet till U-länder för återvinning på grund av ekonomiska
anledningar. Pengarna går alltså före intresset att skydda miljön och människors hälsa.
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5. Slutsatser
Tillsynen på elavfall verkar bedrivas på diverse olika ställen, bland annat på
återvinningscentraler. Majoriteten av kommunerna bedriver tillsynen genom anmälda eller
oanmälda platsbesök på verksamheter, under vilka till exempel hanteringen av avfallet
kontrolleras.
Vi rekommenderar att myndigheter prioriterar problemet med illegal avfallsexport högre och
gör fler oanmälda tillsynsbesök för att kunna förhindra att avfallet kommer i fel händer. Mer
resurser krävs till kommunerna för att de ska kunna effektivisera tillsynen, då det är ett
kostsamt arbete. Ett ökat samarbete mellan kommuner och andra myndigheter krävs för att
arbetet ska bli mer enhetligt. En tydligare lagstiftning och mer tillsynsvägledning från centrala
myndigheter är viktigt för att tillsynen ska kunna bli effektivare och därmed minska den
illegala exporten av elektronikavfall.
5.1 Förslag till fortsatt arbete/forskning
Illegal export av elavfall är ett brett område som det skrivits många arbeten och rapporter om,
inte minst av Naturvårdsverket. Att gräva djupare i varför vissa kommuner inte arbetar
förebyggandet med problemet, samt vad som kan få dem att påbörja detta tror vi hade varit ett
mycket intressant arbete.
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7. Bilagor
Bilaga 1
Enkätfrågor till kommunerna


Vilken kommun representerar ni?



Arbetar ni för att förebygga illegal export av elektronikavfall? Ja/Nej



Var i avfallsflödet uppkommer illegala avfallsströmmar?



Hur kan ni upptäcka och förhindra detta?



Var bedriver ni tillsynen av elektronikavfall idag?



Hur bedrivs tillsynen?



Hur kan tillsynen bli mer effektiv?



Är lagstiftningen tillräckligt tydlig för att en bra tillsyn ska kunna bedrivas? Ja/Nej



Om ni svarat nej på föregående fråga, vad skulle behöva förbättras?



Hur kan ett samarbete med andra myndigheter underlätta arbetet med att förebygga
illegal export?



Hur kan man förebygga illegal export på annat sätt än genom tillsyn?

Bilaga 2

Charlotte Melander

Sandra Boman

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

