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MILJÖVÅRD, AVFALLSHANTERING FMI090
Solid Waste Management

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: W4. Kursansvarig: Univ.adj. Eva Leire,
Miljö- och energisystem. Förkunskapskrav: Minst 5 poäng inom miljövårdsområdet t e x
kursen FMI061. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända litteraturuppgifter
samt godkänt projektarbete. Deltagande i seminarier och studiebesök är obligatoriskt.
Betyget på kursen baseras på projektarbetet och tentamen, vilka viktas lika. Övrigt:
Kursen kan komma att inställas vid alltför lågt deltagarantal. Hemsida:
http://www.miljo.lth.se.

Mål
Det övergripande målet för kursen är att studenten skall förvärva en helhetssyn på avfall,
avfallshantering och kopplingen mellan avfallsproduktion, livsstil och olika styrmedel.
Studenten skall även tränas i kritiskt tänkande, problemformulering och skriftlig och
muntlig kommunikation.

Efter genomgången kurs skall den studerande

ha förvärvat kunskaper om hur avfall genereras, om olika insamlings- och●

behandlingsmetoder samt om avfallslagstiftningen
kunna analysera samband mellan avfall/avfallshantering och de nationella miljömålen●

kunna analysera samband mellan livsstil och avfallsfrågor och relatera dessa till●

individens roll och ansvar
kritiskt kunna jämföra olika avfallsbehandlingsmetoder och styrmedel, vilka används●

framförallt i syfte att minska mängden avfall samt avfallets farlighet.

Innehåll
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier, studiebesök samt ett
projektarbete som redovisas muntligt och skriftligt.

Föreläsningar behandlar grundläggande delar av avfallshanteringen: framförallt
avfallstyper, insamlingssystem, behandlingsmetoder, lagstiftning, avfallshanteringens
påverkan på miljön, producentansvar och internationella perspektiv på avfallshantering.

Diskussionsseminarier baserade på individuella litteraturuppgifter används för att vidga
perspektiven utöver den gemensamma kurslitteraturen.

Ett flertal studiebesök ger praktisk kunskap om olika behandlingsmetoder för avfall samt

http://www.miljo.lth.se


exempel på olika synsätt hos yrkesverksamma inom avfallsbranschen.

Ett skriftligt projektarbete om avfallsrelaterade frågeställningar innebär en fördjupning av
kunskaperna inom ett begränsat område.
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