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Resursplan

hushålla med material, råvaror och energi så att ett kretslopp uppnås



Resursplan med åtgärder för att 

o använda energi, råvaror och material effektivare

o förebygga uppkomsten av avfall 

o förbereda för återanvändning

o materialåtervinna det avfall som anläggningen ger upphov till

o annan återvinning

o det avfall som ändå uppkommer ska ingå i en cirkulär ekonomi och 
användas som resurser i andra verksamheter



Miljötillsyn utifrån begreppet 
avfallsförebyggande åtgärder

o produktdesign

o förpackningar

o planering och inköp

o användning av råvaror

o underleverantörer

o tjänster

o försäljning

o kundernas användning av sluttjänst/slutprodukt med tanke på 
avfall och kretslopp



Hushållningsprincipen

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med 
råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att

1. minska mängden avfall

2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter

3. minska de negativa effekterna av avfall, och

4. återvinna avfall



MB 1:1

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling…

Miljöbalken skall tillämpas så att…

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, 
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.



Miljötillsyn senaste 30 åren

• utsläpp till avloppsvatten

• buller 

• utsläpp till luft

• förebygga utsläpp till mark och vatten 

• farligt avfall



Kännetecken för en cirkulär ekonomi
o Olika verksamheter integreras med varandra för att dra nytta av varandras 

restprodukter och restenergi.

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

o Drivs av förnybar energi och bygger på cirkulära tillgångar som biobaserade, 
förnybara och återvinningsbara material.

o Tjänster och funktioner (leasing) istället för produkter.

o Grönare och effektivare produkter (ekodesign).

o Förlänger livscykeln genom reparation, uppgradering och återförsäljning.

o Möjliggör gemensamt brukande och ägande av produkter så att de utnyttjas i högre 
grad.


