
Avfallsförebyggande vid samråd, tillståndsprövning 
och anmälan om ny eller ändrad miljöfarlig 
verksamhet
Denna vägledning beskriver regelverket om förebyggande av avfall i samband med samråd, 
miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsprövning och bedömning av anmälan om ny eller 
ändrad miljöfarlig verksamhet. Då ska tillstånds- och tillsynsmyndigheterna uppmärksamma 
avfallstrappan och lagens krav på resurshushållning och kravet att förebygga att avfall uppkom-
mer.  

Dessutom kan reglerna bli tillämpliga om verksamheten själv vill förändra sin verksamhet i 
syfte att minska mängden avfall, eller om tillsynsmyndigheten bedömer att det finns skäl att 
kräva vissa sådana åtgärder. Det kan exempelvis handla om att byta råvara, ändra sina pro-
duktionsprocesser eller omvandla ett avfallsslag till en produkt/biprodukt. Förändringen av 
verksamheten kan bland annat vara anmälnings- eller tillståndspliktig, vilket bör kontrolleras 
innan eventuellt föreläggande. 

SÄRSKILT OM ANMÄLAN OM ÄNDRAD ELLER NY VERKSAMHET
Resursplan och avfallsförebyggande åtgärder som beskrivs nedan bör tas upp även vid anmälan 
om ny s k C-verksamhet och, i den omfattning det är relevant, vid ändringsanmälan avseende 
såväl C-verksamhet som verksamhet med tillstånd. 

Lagstöd för att ställa krav på utredning och redovisning i anmälningsärenden är: 25, 25 c och 
27 §§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 26 kap 9, 19, 21 
och 22 §§ MB.

Är ändringen tillståndspliktig?
Första frågan är om det verksamhetsutövaren vill göra utgör en ändring av verksamheten 
eller bara en ”justering” som ryms inom tillståndets ram (även det allmänna villkoret). Dessa 
bedömningar gör verksamhetsutövaren oundvikligen löpande i den dagliga driften, precis som 
åtgärder som utgör underhåll och förvaltning. I de situationer verksamhetsutövaren kommer 
in med en anmälan om ändring måste tillsynsmyndigheten ta ställning till om det är fråga om 
en justering som ryms inom tillståndets ram och/eller det allmänna villkoret och att ärendet 
därmed avslutas utan åtgärd. 
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Om justeringen inte ryms inom tillståndet krävs antingen en anmälan eller tillståndsansökan 
avseende ändringen. Se 1 kap. 11 § miljöprövningsförordningen för regler om anmälnings-
pliktiga ändringar. Endast under nedanstående förutsättningar föreligger tillståndsplikt vid 
ändringar i verksamheten:

 Om själva ändringen i sig är tillståndspliktig A- eller B-verksamhet, enligt 
 miljöprövningsförordningen, eller tillståndspliktig hantering av kemikalier enligt 
 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, d.v.s. om ändringen har  
 en egen tillståndsprövningskod och denna kod inte redan gäller för meddelat tillstånd. 
 (1 kap 3 och 4 §§ 1 p miljöprövningsförordningen)

 Notera: Om ändringen innebär att tillståndets omfattning överskrids, t.ex. att 
 en annan fastighet tas i anspråk än den som anges i tillståndet eller att meddelad 
 gräns för produktions- eller hanteringsmängder i tillståndsmeningen överskrids, 
 är det fråga om en ny tillståndspliktig verksamhet. Detsamma gäller om 
 ändringen medför att ett tillståndsvillkor riskerar att överträdas.

 Om ändringen i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär att en 
 olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma. 
 (1 kap 3 och 4 §§ 2 p miljöprövningsförordningen).

Generella krav vid samråd och prövning
Med avfallsförebyggande åtgärder avses åtgärder som vidtas innan ett ämne eller en pro-
dukt har blivit avfall och åtgärderna innebär en minskning av mängden avfall, en minskning av 
mängden skadliga ämnen i material och produkter eller en minskning av de negativa effekter 
på människors hälsa och miljön som avfall ger upphov till. (15 kap 2 § MB) Åtgärderna kan 
vidtas före, under eller efter produktionen av ett ämne, ett material eller en produkt, och 
kan avse t.ex. produktions- och processförändringar, ändrade inköpsrutiner, avstående eller 
utbyte av råvaror. 

Om avfall väl har uppstått ska det hanteras enligt avfallstrappan (15 kap 10 § MB): Den 
som behandlar avfall eller är ansvarig för att avfall blir behandlat ska se till att:

• det återvinns genom att det förbereds för återanvändning (vidta en åtgärd som inne-
bär att något som inte har blivit avfall kan användas igen för samma sak),

• materialåtervinns, om det är lämpligare (upparbeta avfallsmaterialet till materialets 
ursprungliga ändamål eller till andra ändamål),

• återvinns på annat sätt, exempelvis energiåtervinnas, om det är lämpligare.

När en verksamhet söker nytt eller ändrat tillstånd till sin verksamhet ska det under 
miljöbedömningen enligt 6 kap MB utredas hur nedanstående krav på resurshushållning, 
förebyggande av avfall och andra åtgärder enligt avfallstrappan ska uppfyllas. Det ska 
alltså tas upp under samrådet och det ska redovisas i tillståndsansökan och miljökonse-
kvensbeskrivningen.
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EN ANSÖKAN SKA BLAND ANNAT INNEHÅLLA (22 KAP 1 § MB):

Ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om … användningen av råvaror, 
andra insatsvaror och ämnen och om energianvändning.

Uppgifter om utsläppskällor, om arten och mängden av alla förutsebara utsläpp och 
om förslag till de åtgärder som kan behövas dels för att förebygga uppkomsten av av-
fall, dels för att förbereda för återanvändning, materialåtervinning och annan återvin-
ning av det avfall som anläggningen ger upphov till.
KOMMENTAR: Verksamhetens samtliga processer bör framgå i relevanta delar (även stödpro-
cesser som råvaruinköp) för att beskriva möjligheten till avfallsförebyggande arbete. Ansökan, 
miljökonsekvens-beskrivning och tillståndet bör i första hand anpassas till målet att kvarvarande 
restprodukter, genom att bli del i affärskonceptet, produceras som biprodukt eller produkt istället 
för avfall. Som exempel att tvättvatten i processen kvalitetssäkras och säljs som biprodukt till 
kund, istället för att hanteras som avfall. Jämför med spillvärme.

En miljökonsekvensbeskrivning när det krävs enligt 6 kap. MB.
KOMMENTAR: Denna kan, om det är särskilt relevant, innehålla livscykelanalyser.

Förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de övriga upp-
gifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB följs.
KOMMENTAR: Exempel är effektiviseringar i processen, grön design och produktutveckling, 
bästa möjliga teknik vad gäller exempelvis vattenhantering (t ex återanvändning av tvättvatten 
i egna processen). Även att avfall förvaras var för sig för att underlätta planering av åtgärder för 
minskning av att avfall uppkommer och för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehand-
lingen. 

Förslag till övervakning och kontroll av verksamheten.
KOMMENTAR: Egenkontroll enligt 26 kap 19 § MB och förordningen (1998:901) om verk-
samhetsutövares egenkontroll enligt miljöbalken. Avfallsförebyggande arbete, genom bland annat 
löpande produktutveckling, ska utgöra en del av verksamhetens egenkontroll och kan samman-
ställas i en resursplan som uppdateras återkommande. 

Resursplan
För att uppfylla ovanstående rekommenderas att det ställs krav på att verksamheten tar fram 
en resursplan. Planen bör innehålla resurskartläggning, livscykelanalyser och åtgärdsplan från 
affärsidé och produktdesign till slutlig hantering av det avfall som ändå uppkommer trots av-
fallsförebyggande åtgärder. En resursplan bör fokusera på förändringar tidigt i processkedjan, 
redan i utvecklingsstadiet, i planerings- och inköpsskedet eller i någon process som kan leda 
till att avfallet inte uppkommer eller åtminstone lättare går att hantera, sortera och använda 



i den egna verksamheten eller en annan verksamhet. Om produktionsprocesserna är genom-
tänkta kan istället en produkt eller biprodukt produceras, vilket enklare ger avsättning för 
materialet eller föremålet. Verksamhetsutövaren bör inhämta kunskaperna utifrån ett hel-
hetsperspektiv på verksamheten och dess produkter och avfall. Livscykelanalyser kan vara en 
metod för detta, men det kan även räcka med enklare beskrivningar. 

Här bör även ingå hur verksamheten avser att uppfylla avfallsförordningen (2011:927) och 
relevanta producentansvarsförordningar, bland annat:

utsortering av förpackningar, returpapper, el-avfall m.m. (24 a § - 28 avfallsförord-
ningen);

återvinningsmål m.m. i förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrust-
ning;

I det fall att verksamhetsutövaren tillverkar förpackningar eller säljer sin produkt i 
förpackning, ska i ansökan redovisas hur – enligt förordning om producentansvar för 
förpackningar (2006:1273) – förpackningar utformas eller avstås ifrån så att mäng-
derna minskar och inverkan på miljön begränsas. För varje förpackningstyp redovi-
sas syfte och funktion och hur den ska tas omhand för att följa lagstiftningens krav 
om avfallsförebyggande åtgärder och materialåtervinning. Det bör utredas både hur 
slutkonsumenterna tar hand om avfallet, hur produkten hanteras i det fall produkten 
inte blir såld och sökanden eller annan aktör behöver ta hand om det. Det bör också 
redovisas möjliga resurshushållande avsättningar – exempelvis genom delande med 
andra verksamheter i närheten – för det spill som uppstår.

Utformning av tillstånd och villkor
Tillståndsmeningen och rättskraften
Tillståndsmeningen anger ofta vad som får hanteras eller tillverkas, och ofta ett numerärt 
maxtal för den verksamhet som får tillstånd, i mängder eller omsättning. Det är viktigt att 
såväl tillståndsmening som villkor om avfall, resurser och avfallsförebyggande så långt möjligt 
utformas så att de medger utveckling och flexibilitet, så att varken tillsynsmyndighet eller 
verksamhetsutövare förhindras av rättskraften att kräva/vidta innovationer och miljöförbätt-
ringar.

Villkor
De villkor i dagens tillstånd som har någon koppling till avfall handlar oftast om avfallets han-
tering. Avfallsförebyggande åtgärder samt andra åtgärder enligt avfallstrappan behöver eventu-
ellt komma till uttryck i villkor, för att tillståndet ska tvinga fram åtgärder som verksamheten 
inte planerat för. Det är dock av vikt att verksamhetsutövaren kan anpassa verksamheten efter 
den tekniska utvecklingen och förändrad efterfrågan (avsättningsmöjligheter). Därför bör 
frågan så långt möjligt lämnas till tillsynsmyndigheten. 



Exempelvis skulle ett villkor kunna ange att resursplan ska (tas fram och) uppdateras vart tredje 
år. Tillsynsmyndigheten får föreskriva om kompletteringar i samband med bedömningen av den 
uppdaterade resursplanen. Planen ska innehålla en beskrivning av avfallsförebyggande åtgärder. Det 
avfall som ändå uppkommer ska samlas upp och förvaras var för sig för att i första hand återanvän-
das, i andra hand materialåtervinnas, i tredje hand energiutvinnas, samt deponeras endast då det 
inte finns någon annan lösning. Varje avfallsslag ska hanteras och omhändertas på sätt som tillsyns-
myndigheten godkänner. 

Tidsbegränsning och utredningsvillkor
Om avfallsförebyggande åtgärder inte redan redovisats på ett fullgott sätt i ansökan med mil-
jökonsekvensbeskrivning, bör tidsbegränsning övervägas (16 kap 2 § MB, prop 1997/98:45 
sid 478 ff) Enligt förarbetena är tidsbegränsning av tillståndsansökan en huvudregel för 
åtminstone större verksamheter och bör meddelas i större utsträckning. ”Eviga” tillstånd låser 
fast såväl tillsynsmyndigheter som verksamheten och motverkar utveckling i miljöförbättran-
de syfte.

Även utredningsvillkor kan övervägas. Dessa kan avse en resursplan som helhet eller i delar: 

EXEMPEL: Utredning av möjligheten att ett visst produktionsspill blir del av affärsidén 
som produkt och säljs till närliggande verksamheter (på motsvarande sätt som spillvärme 
kan tas tillvara av fjärrvärmenät).

EXEMPEL: En ansökan om tillstånd till slakteri tidsbegränsas eftersom produktionsspillet 
avses lämnas för pelletstillverkning för energiproduktion, när det kan finnas möjlighet att 
använda det för att tillverka livsmedel.

Biprodukt, eller avfall som upphör att vara avfall?
Vad gäller användningsområde och marknad eller efterfrågan, bör utredas om avfall kan före-
byggas genom nya affärsmodeller, till exempel:

• ”Grönare” och effektivare produkter (ekodesign).

• Affärsidén ändras till tjänster och funktioner (leasing) istället för produkter.

• Livscykeln förlängs genom reparation, uppgradering och återförsäljning.

• Olika verksamheter integreras med varandra för att dra nytta av varandr 
as restprodukter, (”industriell symbios”). Jämför möjligheten att reglera i 
villkor (16 kap 7 och 8 §§ MB).

• Flera produktionsprocesser kombineras i samma värdekedja, olika produk-
tionsprocesser tar tillvara varandras restmaterial.

En särskild fråga är om en restprodukt ska anses vara avfall eller biprodukt. Syftet och skyldig-
heter kring användningen har betydelse när man bedömer om ett ämne eller föremål är avfall. 
Om innehavaren bara agerar för att bli av med det eller bränna det, talar det för att det rör sig 
om ett avfall. Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall om ämnet 
eller föremålet (15 kap 1 § MB):



har uppkommit i en produktionsprocess där huvudsyftet (affärsidén) inte är att pro-
ducera ämnet eller föremålet, 

kan användas direkt utan annan bearbetning än den som är normal i industriell praxis,

kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt godtag-
bart och som inte strider mot lag eller annan författning, och

aldrig har varit ett avfall.

Samtliga punkter ska vara uppfyllda.

Ett ämne eller föremål som varit avfall men har återvunnits så att den uppfyller följande krav 
upphör att vara avfall (enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap 39 eller 40 §§ 
MB):

• Användningen av ämnet eller föremålet kommer inte att leda till allmänt 
negativa följder för miljön eller människors hälsa.

• Det finns ett specifikt användningsområde för ämnet eller föremålet.

• Det finns en marknad eller efterfrågan på ämnet eller föremålet.

• Ämnet eller föremålet har likvärdiga egenskaper som andra produkter 
som finns på marknaden.

• Ämnet eller föremålet uppfyller de tekniska kraven för det tänkta använd-
ningsområdet och befintlig lagstiftning för produkter.

Samtliga punkter ska vara uppfyllda.
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