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Affärsmodeller
• Olika verksamheter integreras med varandra för att dra nytta av varandras restprodukter och 

restenergi.

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

• Cirkulära material- och energitillgångar (biobaserade, förnybara och återvinningsbara)

• Grönare och effektivare produkter (ekodesign).

• Tjänster och funktioner (leasing) istället för produkter.

• Förlängd livscykel genom reparation, uppgradering och återförsäljning.

• Gemensamt brukande och ägande av produkter så att de utnyttjas i högre grad.



Film om delande av resurser mellan verksamheter

http://deladenergi.se/page/2/

http://deladenergi.se/page/2/


Kommunens avfallsplan
Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen 
och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och 
farlighet. (15 kap 41 § MB)

Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om 
förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2)

Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att förebygga och 
hantera det avfall som kommunen ansvarar för.

För avfall som kommunen inte ansvarar för ska avfallsplanen 
innehålla mål och åtgärder för att förebygga och hantera detta 
avfall, i den utsträckning som kommunen kan påverka detta.

Vägledning NV RAPPORT 6760



Lagstiftningen:

Samråd, tillståndsprövning, 
anmälan, tillsyn



Tillståndsansökan ska innehålla
Förslag till de åtgärder som kan behövas

- för att förebygga uppkomsten av avfall

- för att förbereda för återanvändning, 
materialåtervinning och annan återvinning 
av det avfall som anläggningen ger upphov 
till.



Tillståndsansökan ska innehålla
- En MKB när det krävs enligt 6 kap. MB.

- Förslag till skyddsåtgärder eller andra 
försiktighetsmått samt de övriga uppgifter 
som behövs för att bedöma hur de 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB 
följs.

- Förslag till övervakning och kontroll av 
verksamheten.

(22 kap 1 § MB)



Samråd och miljöbedömning
Miljöbedömningsförordning (2017:966)

Om miljökonsekvensbeskrivningen i den 
specifika miljöbedömningen



16 – 18 §§ Relevanta uppgifter om bl.a.

vad som utmärker verksamheten eller åtgärden i fråga om … arten och mängden av de 
material och naturtillgångar som används

uppskattade typer och mängder av avfall och andra restprodukter och utsläpp som kan 
förutses

andra verksamheter eller särskilda anläggningar som kan komma att behövas för att 
verksamheten ska kunna komma till stånd eller bedrivas på ett ändamålsenligt sätt

undersökta möjliga alternativ i fråga om teknik, storlek, omfattning, skyddsåtgärder, 
begränsningar, försiktighetsmått och andra relevanta aspekter och skälen för de val som 
har gjorts med hänsyn till miljöeffekter

en redovisning av alternativa sätt att nå samma syfte (om LST begärt det)

miljöeffekter som kan förväntas uppkomma till följd av

2. användningen av naturresurser
4. bortskaffande och återvinning av avfall
5. den teknik och de ämnen som har använts



Visa grundläggande laguppfyllelse - producentansvar



Förordning om producentansvar för förpackningar (2006:1273)

1. förpackningar ska framställas på ett sådant sätt att deras volym 
och vikt begränsas till den nivå som krävs för att upprätthålla en 
god säkerhets- och hygiennivå,

2. producenter ska ta ansvar för förpackningar när de blir avfall,

3. förpackningsavfall ska tas om hand på ett hälso- och 
miljömässigt godtagbart sätt, och

4. nå förordningens mål för materialutnyttjande.



De förpackningar som producenten tillverkar, säljer eller för in till Sverige 
ska utformas, framställas och saluföras på ett sådant sätt att de är 
återanvändbara eller återvinningsbara så att

1. utsläppen av skadliga ämnen minimeras när förpackningsavfallet 
behandlas, 

2. inverkan i övrigt på miljön begränsas när förpackningsavfallet eller 
restprodukter från hanteringen av förpackningsavfallet bortskaffas.

(34 §)



Förordning om producentansvar för elutrustning (2014:1075) 

1. främja åtgärder som minskar mängden elutrustning som blir avfall,

2. minska de problem för människors hälsa och miljön som elavfall ger 
upphov till,

3. producenter ska ta ansvar för de problem som elavfall ger upphov till 
och till att ge dem drivkrafter att vidta avfallsförebyggande åtgärder,

4. underlätta för innehavare av elavfall att lämna ifrån sig avfallet,

5. all elutrustning som trots avfallsförebyggande åtgärder blir avfall ska 
samlas in och även i övrigt hanteras på det sätt som ger bäst resultat 
för människors hälsa och miljön med hänsyn till att avfallet bör 
förberedas för återanvändning, materialåtervinnas, återvinnas på 
annat sätt eller bortskaffas i den nu angivna prioriteringsordningen, 
och

6. främja resurseffektivitet och att nå målen för återvinning i 
förordningen.



Elutrustning ska tillverkas och utformas på ett sådant sätt att 
återanvändning och materialåtervinning främjas.

(undantag: om en viss utformning eller tillverkningsprocess har 
avgörande fördelar med hänsyn till människors hälsa och miljön, 
säkerhetskrav eller andra hänsyn)

(37  och 38  §§)



Tillstånd får förenas med villkor (16 kap 2 § MB)

Vanligaste avfallsvillkoret handlar om sortering och förvaring, ex:

Avfall av olika slag skall uppsamlas och förvaras var för sig för att underlätta den 
miljömässigt bästa vidarebehandlingen.

Varje avfallstyp skall omhändertas och hanteras på sätt som kan godkännas av 
tillsynsmyndigheten.



Exempel på villkor i avfallsförebyggande syfte:

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 återanvändas, 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 
tillsynsmyndigheten godkänner. 



• Utredningsvillkor

• Tidsbegränsning



Föreläggande om utredning och redovisning (26 
kap 21, 22 §§)

• Resurskartläggning

• Resursplan

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. Men också redovisa uppfyllelse av gällande regler –
exempelvis sortering, producentansvar etc:





Föreläggande om förbud/åtgärd (26 kap 9 §)
… att senast 2016-… lämna vätskekartong- och plastförpackningar som kommer från bolagets 
produktion till materialåtervinning och inte till förbränning. 

Föreläggandet omfattar förpackningar från butikernas osålda produkter som återsänts till bolaget 
samt från produkter som förpackats på mejeriet men som av olika anledningar aldrig lämnat 
mejeriet. Vad gäller plastförpackningar avses dock bara sådana plastförpackningar som enbart 
består av plast. 

Med materialåtervinning menas att avfallet upparbetas så att det kan användas för att tillverka nya 
produkter. 

Lagstöd: 1 kap 1 § p 5, 2 kap 3 och 5 §§, 26 kap 9 miljöbalken, samt med hänvisning till ramdirektivet 
för avfall 2008/98/EG, och förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar.

Hot om vite på 1 500 000 kronor.



Föreläggande om förbud/åtgärd (26 kap 9 §)
Anpassat föreläggande om åtgärd i syfte att förebygga att avfall uppkommer



https://resource-sip.se/projektdatabas/

https://resource-sip.se/projektdatabas/


Ändring av tillståndspliktig verksamhet
Är ändringen tillståndspliktig? (9 kap 6 § MB och 1 kap 3 och 4 §§
miljöprövningsförordningen, 2013:251):

• Om själva ändringen i sig är tillståndspliktig, egen tillståndsprövningskod, och 
denna kod inte redan gäller för meddelat tillstånd.

• Om ändringen innebär att tillståndets omfattning överskrids.

• Om ändringen medför att ett tillståndsvillkor riskerar att överträdas. (Om 
ändringen endast bryter mot det så kallade allmänna villkoret föreligger 
”bara” anmälningsplikt.)

• Om ändringen i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär att en 
olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma, eller 
om tillsynsmyndigheten väljer att förelägga om tillståndsplikt enligt 9 kap 6a §
MB på grund av risk för betydande föroreningar eller andra betydande 
olägenheter för människors hälsa eller miljön.



Tack!


