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Förord
Detta projekt har gjorts inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Det har
finansierats av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
Rapporten är ett resultat av ett delprojekt inom det enskilda projektet Hållbara cirkulära
material, projektnummer 6523.
Projektledare har varit Gunnar Fredriksson från Gunnar Fredriksson Miljöutredningar.
I projektet har deltagit företrädare för näringsliv, offentliga verksamheter och för universitet
och högskolor. RE:Sources styrelse och programkontor har också bidragit i arbetet. En stor
mängd värdefulla synpunkter har framkommit.
För innehållet i den slutliga rapporten ansvarar projektledaren.
Stockholm augusti, 2018
Gunnar Fredriksson
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Sammanfattning
Målet med detta projekt är att beskriva ett arbetsområde som omfattar avfall och
resurshantering men att hitta en avgränsning mot energianvändning, hållbarhet, produktion
och konsumtion där delar av dessa område ändå måste ingå. Arbetsområdet kan avse såväl
nationell planering som planering vid företag och kommuner. Fokus för RE:Source har varit
en utgångspunkt för att beskriva innovationsområdet.
Utgångspunkten är att det både ur ett avfalls- och resursperspektiv finns ett behov av att
arbeta inom ett större område än den traditionella avfallshanteringen. Projektet är menat som
en övning för att göra en inledande undersökning av frågeställningen. Målet har inte varit att
ta fram ett slutlig förslag eller en beskrivning av konsensus.
Syftet för ett större område skulle kunna beskrivas som att genom att sammantaget använda
materiella resurser effektivt bidra till att uppnå en användning av material som ligger inom
planetens gränser. Att skapa största möjliga nytta med minsta möjliga förbrukning av
material.
Förutom att avgränsa området till materiella resurser bedöms följande typer av åtgärder kunna
ingå:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åtgärder för förändrade behov och beteende som leder till minskad eller effektivare
användning av material.
Förändrade ägandeformer som ersätter varor exempelvis genom uthyrning och
delning.
Att ersätta produkter med immateriella varor eller tjänster.
Att ersätta varor genom att sälja funktion istället för produkt.
Att utforma och tillverka produkter som har mindre innehåll av material.
Att utforma produkter som är återvinningsbara, möjliga att reparera, uppdatera och
återanvända och har optimal livslängd.
Att ta fram och använda material som är anpassade för återvinning.
Minskat svinn vid tillverkning eller användning av produkter.
Reparation och underhåll
Återanvändning och re-design
Utveckla effektivare behandling av avfall som tar tillvara mer resurser.
Materialåtervinning

För ett innovationsprogram som RE:Source kan det vara motiverat att som grund ha med de
aktiviteter som beskrivs ovan. Om RE:Source väljer att omfatta hela avfallsområdet är det
rimligt att aktiviteter som avser utsläpp från avfallsbehandlingsanläggningar, avgiftning och
fysisk planering också ingår i innovationsområdet.
Fortsatta diskussioner behövs om avgränsningen mot frågeställningen att göra rätt saker
(resource effectiveness) och mot aktiviteter som syftar till att påverka omfattningen på
konsumtionen. Troligen kommer vissa delar av dessa områden att ingå. Vid bedömningar
behövs koordinering mot flera områden som exempelvis varors energiförbrukning, innehåll
av farliga ämnen och social hållbarhet.
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Summary
The aim of this project is to describe a waste management and resource management area, but
to find a demarcation against energy use, sustainability, production and consumption, where
parts of these areas need to be included. The work area can refer to both national planning and
planning at companies and municipalities. Focus for RE:Source has been to create a starting
point for describing the innovation area.
The starting point is that from a waste and resource perspective there is a need to work within
a larger area than traditional waste management. The project is meant as an exercise to
conduct an initial survey of the issue. The goal has not been to produce a final proposal or a
description of consensus.
The purpose of a wider area could be described as through an effective use of material
resources reach a use of materials within the limits of the planet. To create the utmost benefit
with the least use of materials.
In addition to delimiting the area into material resources, the following types of measures may
be considered:
• Measures for changing needs and behaviour that lead to reduced or more efficient use of
materials.
• Changed ownership forms that replace goods, for example, through rental and sharing.
• Replacing products with immaterial goods or services.
• Replacing goods by selling function instead of product.
• To design and manufacture products that have less material content.
• Design products that are recyclable, able to repair, update and reuse and have an optimal life
span.
• To develop and use materials that are adapted for recycling.
• Reduce waste in the manufacture or use of products.
• Repair and maintenance
• Re-use and re-design
• Develop more efficient waste treatment methods.
• Recycling
For an innovation program such as RE:Source, it may be justified to include the activities
described above. If RE:Source chooses to cover the entire waste area, it is reasonable that
activities related to emissions from waste treatment plants, detoxification and physical
planning, are also included in the innovation area.
Continuous discussions are needed about the coordination with issue like resource
effectiveness, activities aimed at influencing the extent of consumption, energy consumption,
content of hazardous substances and social sustainability.
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Inledning och bakgrund
Begreppet ”avfall” har sedan flera år varit utgångspunkt för planering, policyformulering och
beslut om åtgärder. Exempel på detta är kommunala och nationella avfallsplaner. I stora delar
har avfall också fungerat som avgränsning för propositioner och EU-arbete. Det har varit
ovanligare med planer som avsett effektiv användning av material (jämför med
energieffektivisering).
Stegvis har en utveckling skett mot att försöka ta in större delar av en produkts livscykel.
Tidiga exempel på det är kretsloppstänkande och producentansvar. På senare tid har begreppet
cirkulär ekonomi varit utgångspunkt för formulerandet av strategier, exempelvis EU:s strategi
för cirkulär ekonomi men också Nederländernas och Finlands strategier. Sveriges regering har
också i regeringsförklaringen uttalat att man avser att ta fram en nationell strategi för
biobaserad och cirkulär ekonomi.
Om ett större område än avfall väljs, för exempelvis avgränsning av planer och strategier,
uppstår ett behov av att tydliggöra syftet med att välja just det området. Detta gäller oavsett
om man väljer att kalla området resurseffektivitet, giftfria och resurssnåla kretslopp, hållbar
materialanvändning eller cirkulär ekonomi.

Uppdrag och genomförande
Syfte med projektet är att, inom RE:Sources område, skapa förutsättningar för planer,
strategier och styrmedel med mera som har ett tydligt syfte, avgränsning och beskrivning av
koordineringsbehov gentemot andra områden. Målet med detta projekt är att beskriva ett
område som omfattar avfall och resurshantering men att hitta en avgränsning mot
energianvändning, hållbarhet, produktion och konsumtion där delar av dessa frågor ändå
måste ingå. Resultatet ska i första hand användas som grund för att förnya beskrivningen av
RE:Sources innovationsområde. Men det kan också användas vid exempelvis nationell
planering, som ovan nämnda nationella strategi för cirkulär ekonomi.
Detta projekt har utgått från bedömningen att det finns ett behov av att arbeta inom och
planera för ett större område än avfallsområdet. Som nämns ovan sker det redan idag genom
att exempelvis inkludera producentansvar i avfallsområdet. RE:Sources agenda inkluderar
också ett större område än bara avfallsfrågor.
Projektet utgår också ifrån bedömningen att avgränsningarna i många sammanhang ofta är
otydliga. Det gäller exempelvis RE:Sources nuvarande agenda. Baserat på en genomgång av
andra länders strategier för cirkulär ekonomi och resurseffektivitet kan också en otydlighet
vad gäller syfte och avgränsning iakttas.
Utifrån frågeställningen Hur bör vi planera – för den cirkulära omställning? gavs uppdrag till
tre grupperingar att ta fram en idé om syfte och avgränsning och dess konsekvenser.
Uppdraget erbjöds ledamöter från strategiska rådet och programstyrelsen. De tre grupperna
delades in i forskare och i representanter för näringsliv respektive offentlig verksamhet. Idén
skulle beskrivas på 3-4 sidor. Resultatet är redovisat i bilaga 2.
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På programstyrelsemötet den 18 april presenterades och diskuteras gruppernas idéer. Därefter
har arbetsgrupperna gemensamt diskuterat varandras förslag vid ett Skypemöte och via e-post.
Projektledaren har sedan tagit fram denna rapport.
Projektet har varit menat som en övning för att göra en inledande undersökning av
frågeställning och få den belyst ur flera perspektiv. Projektet har genomförts på en relativt
kort tid. Framförallt fick de tre grupperna en mycket kort tid för sina uppdrag. Rapporten ska
därför ses som en första orienterande analys som grund för fortsatt diskussion. Målet har inte
varit att ta fram ett slutligt förslag eller en beskrivning av konsensus. Tvärtom visar rapporten
på en mängd frågor där mer detaljerade ställningstaganden behövs, exempelvis vid beslut om
en innovationsagenda.
För att undvika att det ska uppfattas som rapporten fastslår en innovationsagenda har titeln
under arbetets gång ändrats från ”Tydliggöra och definiera innovationsområdet omfattning för
att skapa kraftfulla strategier” till ”Att avgränsa ett arbetsområde som är större än
avfallsområdet”
Förväntade resultat enligt projektplanen:
•
•

Tre delrapporter från varje arbetsgrupp som redovisar gruppens slutsatser och
förslag till syfte, avgränsning.
Strategiska avgränsningar och koordineringsbehov för avfalls- och
resursområdet i den cirkulär omställningen är belysta och dess för- och
nackdelar översiktligt beskrivna i en sammanfattande rapport.
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Varför syfte och avgränsning?
Område, vad är det?

I detta projekt diskuteras begreppet ”område” som i ”innovationsområde” eller som område
för nationell planering m.m. Man kan fråga sig vad som menas med ”område”? Vissa
”områden” etablerar sig som arbetsområden i betydelsen avgränsningar för planering eller
organisation.
För avfallsområdet är det delvis en juridisk avgränsning utifrån den legala definitionen av
avfall. Avfallslagstiftningen innebär ansvar för olika aktörer att samla in och behandla avfall
men också att upprätta planer.
Ett område kan också vara en organisatorisk avgränsning inom en verksamhet, som
exempelvis en kommun eller på ett företag. Organisatorisk hör avfall ibland ihop med avlopp
eller andra tekniska funktioner. Beroende på en verksamhets storlek får avfallsfrågorna
kompetensmässigt höra ihop med exempelvis kemikalier eller miljöfrågor i stort.
Ett område kan också vara en avgränsning för satsningar på forskning och innovation.
I de fall som området och ansvaret att planera och agera inte är juridiskt definierat så är det
upp till den ansvarige att själv bestämma avgränsningen. För avfallsområdet följs exempelvis
inte avfallsdefinitionen strikt. Ofta planeras exempelvis radioaktivt avfall, gruvavfall och även
andra verksamhetsavfall separat.
Så en slutsats är att ”område” är något man själv, utifrån situationen, bestämmer över och
avgör hur det ska användas. I detta fall har huvudsyftet varit att skapa en grund för att
beskriva ett innovationsområde. Andra tänkbara områden är de för planering och utformning
av strategier, policy och styrmedel på EU- och nationell nivå såväl som på företags- och
kommun nivå.
Varför avgränsa ett område?

Man kan fråga sig varför man ska skapa ett område eller organisera sig i ett område. I de fall
det fungerar upplevs det som självklart.
Utgångspunkten för detta projekt är att det måste finnas ett behov av att göra analyser och
överväga aktiviteter och insatser för en gemensam nivå. Det behöver också finnas en fördel i
och upplevas som en nytta att samla aktörer med gemensamma intressen och utmaningar.
Området behöver ses som en gemensam utmaning för en identifierbar och hanterbar grupp
aktörer och kompetenser. De frågor som hanteras behöver ha gemensamma nämnare så att de
tjänar på samordning och en koordinerad plan.
Det kommer att finnas behov av planering och aktiviteter på flera nivåer. De som arbetar med
mer detaljerade frågor behöver fortfarande göra sin planering. Om ett större område än avfall
väljs är det viktigt att endast ta med de delar av avfallsfrågorna och andra frågor som tjänar på
samordning. De aktiviteter och frågor som inte tjänar på samordning kan och bör fortfarande
hanteras inom respektive delområde.
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Vad ska området heta?

I detta projekt har vi i projektplanen använt begreppet cirkulär omställning. Men vi har
medvetet valt att inte fästa så stor vikt vid vad området ska heta. Kretslopp, cirkulär ekonomi
eller resurseffektivitet är benämningar som ligger nära till hands. Dessa begrepp är dock
antingen redan definierade eller är definierade men med en otydlig definition. Det innebär att
om man börjar med att välja begrepp så kommer det att styra syfte och avgränsning med
arbetet. Det kan bli en diskussion som mer utgår ifrån tolkningar av begreppets definition och
avgränsning (”Detta innebär den riktiga tolkningen av cirkulär ekonomi”) än utifrån de syften
som identifieras av de som har intresse av att arbeta inom området. Det hindrar inte att man i
slutändan väljer att kalla området ”resurseffektivitet” eller ”cirkulär ekonomi” men
kompletterar benämningen med att tydliggöra hur man använder och avgränsar begreppet.
IVA har löst det på så sätt att man använder både begreppet resurseffektivitet och cirkulär
ekonomi. Cirkulär ekonomi ser IVA som ett medel att uppnå resurseffektivitet.
Forskningsprogrammet Mistra REES har löst det på ett liknande sätt när man valde namnet
”Mistra REES – Resource-Efficient and Effective Solutions based on a circular economy
thinking”
Ofta när man arbetar inom området avfall väljer man att exkludera vissa delar av
avfallsområdet (exempelvis radioaktivt avfall, gruvavfall eller behandling av avfall). På
samma sätt kan man, genom att exkludera eller addera delområden, anpassa användningen av
begrepp som resurseffektivitet eller cirkulär ekonomi. Huvudsaken är att man vet vad man
menar och att man är tydlig med vilken tolkning och avgränsning man gör.
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Varför ett större områden än avfall?

Frågeställningen om behovet av ett större område har väckts ur ett traditionellt
avfallsperspektiv. Det har påverkat hur frågan har ställts (varför ett större områden än avfall?).
Inom detta projekt har inte någon fullständigt kartläggning gjorts av behoven för att arbeta
inom eller planera för ett större område än avfall. Men utgångspunkten för projektet är de
behov som iakttagits i RE:Sources arbete och som ingår i resultatet av enskilda projekt som
Policy för cirkulär ekonomi (Polcirkeln) och Policyutveckling för minimering och
nyttiggörande av avfall.
Enligt projektet Polcirkeln betonade alla aktörer betydelsen av helhetstänkande för att nå mer
cirkulär flöden. En slutsats i Polcirkeln är att ”istället för att dela in aktiviteter, hinder och
möjligheter mellan avfall, material, produktion och konsumtion bör ett helhetsperspektiv
införas i analys av utmaningar och framtagande av lösningar”. Ett råd var att främja
materialstrategi som komplement till avfallstrappan.
I projektet Policyutveckling för minimering och nyttiggörande av avfall 1 var en slutsats att
policy behöver utvecklas i frågeställningen ”Hur ska minimering och nyttiggörande av avfall
ses i ett helhetsperspektiv av hållbar produktion och konsumtion och resurseffektiv
användning av material?”. I projektet konstateras att det ur ett övergripande perspektiv är
tydligt att, för att uppnå minimering och ökad nyttiggörande av avfall, så behöver
avfallsfrågorna ses i en helhet tillsammans med tillverkning och användning av produkter.
Ur ett avfallsperspektiv är det exempelvis tydligt att ökad återvinning kräver produkter som är
bättre anpassad för återvinning. Ökad återvinning förutsätter också och en ökad användning
av återvunnen råvara vid tillverkning av produkter. Dessa åtgärder behöver övervägas vid
design och tillverkning av produkter.
Förebyggande av avfall förutsätter åtgärder vid utformning, tillverkning och användning av
produkter. Det är överhuvudtaget svårt att skilja på åtgärder för att förebygga avfall och på
åtgärder för resurseffektiv användning av material. Förebyggande av avfall kan sägas vara den
traditionella avfallssektorns perspektiv på en effektiv användning av material.
Åtgärder för återvinning och förebyggande av avfall som vidtas vid utformning och
tillverkning förutsätter koordinering med ett antal andra intressen som kvalitet, kostnad och
efterfrågan men också med miljöparametrar som användning av farliga ämnen och
energiförbrukning.
Behovet av att planera och arbeta inom ett område kan också beskrivas ur ett
resursperspektiv. Användningen av resurser ligger idag långt över planetens gränser. Det
bidrar på flera sätt till en ohållbar utveckling (se textruta). Åtgärder för en effektivare
användning av material kan bidra till att minska denna påverkan. Ändå saknas idag en
planering eller gemensamt agerande för ett område som avser användning av material eller
effektiv användning av resurser, inklusive återvinning av avfall. Ett sådant område skulle ge
möjlighet till en analys av var miljöpåverkan och potential till förbättringar finns. Det skulle
också skapa förutsättningar för samlade bedömningar vad gäller åtgärder och nya former för
planering och strategier.

1

Ej publicerad när detta skrivs
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Utifrån ovanstående behov skulle områdets syfte, som en arbetshypotes och utgångspunkt för
fortsatta diskussioner, kunna beskrivas som att genom att sammantaget använda materiella
resurser effektivt bidra till att uppnå en användning av material som ligger inom planetens
gränser. Att skapa största möjliga nytta med minsta möjliga förbrukning av material 2.
ILLUSTRATION: Sambandet mellan behov, syfte och eftersträvad nytta.

Observera att det även krävs andra åtgärder än att använda materiella resurser effektivt för att uppnå en
användning av material som ligger inom planetens gränser, exempelvis troligen åtgärder för att totalt minska
omfattningen av konsumtionen av material.

2
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Vad kan ökad resurseffektivitet bidra till?
•

Minskad klimatpåverkan
I stort sett all brytning, framställning och hantering av råvaror förbrukar energi och ger
upphov till klimatpåverkande utsläpp.

•

Minskade utsläpp
Även andra utsläpp än klimatpåverkande gaser minskas vid utvinning och tillverkning.
Exempelvis försurande, övergödande och ozonnedbrytande ämnen.

•

Minskad användning av farliga ämnen
Förbrukningen av farliga ämnen och andra kemikalier minskas proportionerligt till
mängden råvaror och material. Detta förutsatt att en effektivare materialanvändning inte
innebär en ökad koncentration av farliga ämnen i produkten.

•

Minskad påverkan på biologisk mångfald
Utvinning och odling av råvaror innebär i många fall en påverkan på den biologiska
mångfalden.

•

Minskad konkurrens om markanvändning
Om mindre material används minskar konkurrens mellan olika former av
markanvändning. Råvaror utvinns ofta i områden som är känsliga för mänsklig
påverkan. Effektivare användning av resurser kan bidra till att minska utarmningen av
mark- och vattentillgångar.

•

Minskad förbrukning av vatten och energi
Allt annat lika så bör en minskad materialförbrukning leda till minskad förbrukning av
energi och vatten.

•

Minskad förbrukning av begränsade eller kritiska råvaror
Vissa råvaror som fosfor och naturgrus finns endast i begränsad omfattning och brist
kan uppstå. Andra råvaror är kommersiellt strategiska och tillgången är begränsad eller
så utvinns de endast i ett fåtal områden. En effektivare användning kan innebära en
säkrare tillgång och minskad risk för prissvängningar.

•

Ökad rättvisa
Rika länder förbrukar en stor andel av alla resurser. En mer rättvis fördelning förutsätter
att förbrukningen minskas i de länder som idag har stor förbrukning. Det är också
orättvist att nu levande generationer förbrukar resurser som även bör räcka till
kommande generationer. I utvecklingsländer kan också råvaruutvinning vara kopplad
till allvarliga överträdelser av mänskliga rättigheter.

•

Innovation, näringslivsutveckling och jobbskapande
En omställning till en cirkulär och mer resurseffektiv ekonomi bedöms också kunna
skapa nya arbetstillfällen och stärka näringslivets konkurrenskraft och möjlighet att
exportera.
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Resultat och diskussion
Vad ingår i området?

Som nämndes inledningsvis är RE:Sources mål med detta projekt att tydliggöra en
avgränsning som omfattar avfall och resurshantering och att hitta en gräns mot
energianvändning, hållbarhet, produktion och konsumtion där delar av dessa frågor ändå
ingår.
I detta avsnitt görs ett försök att beskriva avgränsningen för ett område som motsvarar syftet
som beskrivs i det föregående avsnittet Varför ett större områden än avfall?
Att genom att sammantaget använda materiella resurser effektivt bidra till att uppnå en
användning av material som ligger inom planetens gränser. Att skapa största möjliga nytta
med minsta möjliga förbrukning av material.
Om syftet är att använda så lite material som möjligt för att skapa så stor nytta som möjligt så
ingår alla aktiviteter som leder till det. Grunden för området blir en kombination av
traditionell återvinning och de delar av hanteringen av material som ingår under de övriga
delarna av livscykeln (utvinning, utformning, tillverkning, användning) och som bidrar till en
effektiv användning av resurserna.
Nedan görs ett försök att beskriva aktiviteter som kan anses ingå i området. I de tre
arbetsgrupperna som bidragit i projektet har det funnits delade meningar om hur
avgränsningen bäst ska göras. Avgränsningen utgår ifrån syftet. Att tänka igenom och
förtydliga syftet blir därför avgörande för avgränsningen. Hur området kommer att användas
och vilka avgränsningar som görs kommer att beror på sammanhanget. I de flesta fall kommer
det att läggas till andra delområden och aktiviteter. Avgränsningen kommer bli olika beroende
på om det är en nationell plan, arbete inom en kommun eller företag eller ett
innovationsprogram. En avgörande aspekt är om man endast vill uppnå miljömässig nytta
eller om arbetet också ska syfta till att uppnå en tryggad försörjning av kritiska råvaror eller
en rättvis fördelning av resurser. Om dessa aspekter ingår i syftet förändras troligen
prioriteringar och fokus. Det kan troligen vara värdefullt att tillåta gränsområden där
bedömningar av vad som ingår kan avgöras från fall till fall.
Avgränsningen betyder inte att man kan bortse från andra aspekter. Koordinering kommer
behövas för att säkerställa att aktiviteter är riktiga ur ett helhetsperspektiv. I efterföljande
avsnitt redovisas andra aktiviteter och ett resonemang förs om olika kombinationer som kan
vara troliga i olika sammanhang.
Möjlig avgränsning av ett område som syftar till att uppnå en effektiv användning av material

Till att börja med kan området avgränsas till fysiska material, produkter och råvaror. Åtgärder
för ökad resurseffektivitet kan däremot bygga på immateriella lösningar. Beroende på
sammanhang kan olika material uteslutas eller nedprioriteras.
Exempel på åtgärder eller aktiviteter som det är rimligt att anta bör ingå:
•
•

Åtgärder för förändrade behov och beteende som leder till minskad eller effektivare
användning av material.
Förändrade ägandeformer som ersätter varor exempelvis genom uthyrning och
delning.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att ersätta produkter med immateriella varor eller tjänster.
Att ersätta varor genom att sälja funktion istället för produkt.
Att utforma och tillverka produkter som har mindre innehåll av material.
Att utforma produkter som är återvinningsbara, möjliga att reparera, uppdatera och
återanvända och har optimal livslängd.
Att ta fram och använda material som är anpassade för återvinning.
Minskat svinn vid tillverkning eller användning av produkter.
Reparation och underhåll
Återanvändning och re-design
Utveckla effektivare behandling av avfall som tar tillvara mer resurser.
Materialåtervinning

Aktiviteter utanför resurseffektiv användning av material men som kan ingå beroende
på tillämpning
Aktiviteter som styr mot att göra rätt saker

En avgörande gränsdragning är om det som på engelska kallas ”resource effectiveness” ska
ingå eller inte. (”Resource effectiveness” avser att göra rätt saker, till skillnad från ”resource
efficiency” som avser att göra saker rätt (dvs effektivt)). Det finns många aspekter att ta
hänsyn till vad gäller att bedöma vad som är att göra rätt saker. Det kan leda till en
diskussion, utifrån värderingar och etik, om vad som är fel eller onödiga saker. Hur avgörs
om en vara som är till för estetik, nöje eller för att stärka någons ego, är onödig? Det behöver
avgöras i andra sammanhang som vid politiska beslut, beslut om lagstiftning eller vid beslut
om värdegrunder. Det ligger närmare tillhands att ha med aktiviteter som avser att göra rätt
saker när ”rätt” avser rätt ur miljö- och resurssynpunkt, exempelvis att i högre utsträckning
äta vegetabiliska livsmedel än kött. Även om avgörandet av vad som är rätt ändå kan vara
svårt även i dessa fall.
Aktiviteter som styr omfattningen på konsumtionen
De vinster som görs genom resurseffektivisering och återvinning riskeras att neutraliseras av
s.k. ”re-bound-effekter”. Det innebär att besparingar eller effektiviseringar skapar utrymme
för ökad produktion och konsumtion vilket sammantaget till och med kan innebära en högre
miljöpåverkan. Till viss del ingår det under punkten Arbete med behov och beteende som
leder till minskad eller effektivare användning av material. Här är det svårt att göra en tydlig
gränsdragning och ett ställningstagande behövs inför varje avgränsning av ett arbetsområde.
Bedömningen är att åtgärder för att komma till rätta med detta hör till ett annat område,
exempelvis Hållbar produktion och konsumtion eller Hållbar utveckling. Åtgärderna kan
exempelvis avse höjd moms på varor, sänkt arbetstid eller sänkt skatt på tjänster eller kultur.
Minskade utsläpp från behandling av avfall
Att minska utsläppen från behandling av avfall kan inte sägas vara en del av en effektiv
användning av material. Men i de flesta områden som tar upp avfall är det troligen självklart
och effektivt att även ha med aktiviteter som syftar till att minska utsläppen från
behandlingsanläggningarna.
Användning av farliga ämnen/avgiftning
Att minska användningen eller öka spårbarheten av farliga ämnen eller aktiviteter för att
avgifta kretsloppet genom att exempelvis samla in farligt avfall kan inte sägas vara en del av
en effektiv användning av material. De delar som berör avfallshanteringen är det oftast
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självklart och effektivt att ha med när andra avfallsfrågor behandlas, planeras eller utvecklas.
Användningen av farliga ämnen ingår troligen i samma sammanhang om syftet är att
exempelvis göra avvägningar vid design eller bedömningar av en produkt.
Produkters energiförbrukning
Aktiviteter som berör produkters energiförbrukning, exempelvis elektriska produkter, kan inte
sägas vara en del av en effektiv användning av material. Däremot är energiförbrukningen en
avgörande aspekt att avväga mot när materialeffektiva produkter ska designas eller bedömas. I
de sammanhangen kommer troligen energiförbrukningen anses ingå i samma område.
Utsläpp från utvinning och tillverkning
Utsläppen från utvinning och tillverkning är avgörande för en produkts sammanvägda
miljöpåverkan och bör tas med i bedömningar av en produkt. Det kan däremot inte sägas vara
en del av en effektiv användning av material.
Användning av mark, förbrukning av vatten och energi, transporter
Som nämns tidigare syftar arbetet med effektiv material användning till att minska
miljöpåverkan till luft, vatten och mark och att minska konkurrensen om och trycket på dessa
resurser. Däremot ingår inte åtgärder som direkt avser markanvändning, förbrukning av vatten
och energi eller för att minska transporter. För flera av dessa områden finns redan strategier,
exempelvis för energi och vatten.
Fysisk planering, stadsmiljö
Fysisk planering är ett viktigt styrmedel för en fungerande avfallshantering. Därför kan fysisk
planering vara en åtgärd för att öka återvinningen. I de delarna kan det sägas ingå i det
område som beskrivs i det föregående avsnittet. Avfallshanteringen är också en viktig del av
stadsmiljön. I planer eller åtgärder som avser avfallshantering är det därför troligen självklart
att ha med alla aspekter av fysisk planering.
Social hållbarhet
Att bidra till en social hållbarhet är en del av alla arbetsområden. Men det kan inte sägas vara
huvudfokus i ett arbete för effektiv användning av material. Det kan vid vissa tillfällen vara
en medveten bieffekt att stärka social hållbarhet. Vid alla aktiviteter bör det ingå som ett
värde som bör säkerställas.
Hur kan ett större område än avfall avgränsas i olika sammanhang?

RE:Sources innovationsområde
Vilken avgränsning för innovationsområdet som RE:Source väljer beror på hur aktörerna
inom RE:Source väljer att formulera syfte och utmaningar. Enligt Energimyndigheten ska
innovationsprogrammen skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala
samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Aktörerna väljer områden där
de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser.
För ett innovationsprogram som RE:Source kan det vara motiverat att som grund ha med de
aktiviteter som beskrivs under Möjlig avgränsning av ett område som syftar till att uppnå en
effektiv användning av material.
Om RE:Source väljer att omfatta hela avfallsområdet är det rimligt att aktiviteter som avser
utsläpp från behandlingsanläggningar, avgiftning och fysisk planering också ingår i
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innovationsområdet. Möjligen kan en avgränsning göras så att endast de delar av dessa
områden som har en koppling till resurseffektivitet ingår. Exempelvis åtgärder i fysisk
planering som syftar till att underlätta källsortering eller åtgärder vid användning av farliga
ämnen som syftar till att underlätta återvinning.
Fortsatta diskussioner behövs om avgränsningen mot frågeställningen att göra rätt saker och
mot aktiviteter som syftar till att påverka omfattningen på konsumtionen. Troligen kommer
vissa delar av dessa områden att ingå. Vid bedömningar behövs koordinering mot flera
områden som exempelvis varors energiförbrukning, innehåll av farliga ämnen och social
hållbarhet.
ILLUSTRATION: Möjlig avgränsning av ett innovationsområde

Aktiviteter vid företag och andra verksamheter
Vid utformning av produkter behöver troligen flertalet av ovanstående områden eller kriterier
vägas in. Särskilt behöver en sammanvägning av resurs- och energiförbrukning göras
tillsammans med innehållet av farliga ämnen. Det hindrar inte att det kan vara värdefullt att
separat analysera en verksamhets materialflöde ur resurseffektivitetssynpunkt.
Nationell planering
För en nationell planering skulle det kunna vara motiverat att ta fram en plan avgränsad till
området Resurseffektiv användning av material. En sådan plan skulle behöva koordineras med
framförallt frågor som rör konsumtionens storlek och frågeställningar kring att tillverka och
använda rätt saker. Koordinering behövs också med användning av farliga ämnen, varor
energiförbrukning och aspekter som berör avfallshantering som avgiftning och utsläpp från
behandlingsanläggningar. För en nationell plan blir det också avgörande om syftet att uppnå
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en tryggad försörjning av kritiska råvaror ingår eftersom det kräver andra än miljömässiga
bedömningar.
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Bilaga 1
Begrepp, syfte och avgränsning i andra sammanhang

I detta avsnitt görs en översiktlig genomgång av ett antal begrepp och deras avgränsning och
syfte samt en beskrivning av hur de används i andra sammanhang. Syftet är dels att sätta
användandet av begrepp i ett sammanhang men också att använda erfarenheterna från
exempelvis andra länders planering.
RE:Sources programbeskrivning

RE:Sources vision är att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall.
Programbeskrivningen utgår ifrån de tre utmaningarna Resurseffektivt samhälle, Hållbar
materialförsörjning och Hållbart energisystem.
Bland annat nämns följande delområden:
•
•
•
•
•
•
•

Återvinning (processer och användning)
Återanvändning
Förebyggande av avfall
Avgiftning av kretsloppet
Optimalt utnyttjande av resurser
”Ny teknik, nya processer, styrmedel, innovativa affärs- modeller och tjänster samt ny
kunskap om värdekedjor och produkters design behövs för att skapa ökad cirkularitet
och resurseffektivitet.”
Energiutvinning

Programbeskrivningen innehåller ingen detaljerad beskrivning av avgränsningen för ”optimalt
nyttjande av resurser” och ”resurseffektivitet”. Det kan därför uppfattas som oklart hur långt
utöver avfallsområdet som innovationsområdet sträcker sig.
Avfallshantering

Avfallsområdet avgränsas av avfallsdefinitionen som finns i EU:s avfallsdirektiv och i den
svenska miljöbalken.
Definitionen av avfall: Ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är
skyldig att göra sig av med.
Avfallsdirektivet innehåller också krav på nationell avfallsplanering. Planen omfattar alla
typer av avfall. Planen ska innehålla de åtgärder som vidtas ”för att i miljöhänseende förbättra
sunda förberedelser för återanvändning, materialåtervinning, återvinning och bortskaffande av
avfall samt en utvärdering av hur planen kommer att bidra till genomförandet av målen och
bestämmelserna i detta direktiv”.
Området avfall kan exempelvis avse förebyggande av avfall, förberedelse för återanvändning,
återvinning, slutlig omhändertagande och avgiftning (hantering av farligt avfall m.m.). I
området kan också ingå utformning och krav på insamling och anläggningar, kommunikation
och åtgärder för att styra mellan olika behandlingsmetoder.
Genom principer som producentansvar finns en koppling till åtgärder som vidtas innan något
blivit avfall, exempelvis för att göra produkter lättare att återvinna.
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Förebyggande av avfall
Enligt avfallsdirektivet definieras förebyggande av avfall som ”åtgärder som vidtas innan ett
ämne, ett material eller en produkt blivit avfall och innebär en minskning av
a) mängden avfall, inbegripet genom återanvändning av produkter eller förlängning av
produkters livslängd,
b) den negativa påverkan av miljön och människors hälsa genom det genererade avfallet,
eller
c) halten av skadliga ämnen i material och produkter,
Direktivet innehåller också krav på nationella program för förebyggande av avfall. Syftet med
mål och åtgärder i programmet för förebyggande ”ska vara att bryta sambandet mellan
ekonomisk tillväxt och den miljöpåverkan som hänger samman med genereringen av avfall”.
I bilaga IV till direktivet ges exempel på åtgärder som bör övervägas. Exemplen omfattar
åtgärder i utformnings-, produktions- och distributionsfasen av produkter såväl som
konsumtions- och användningsfas.
Förebyggande av avfall förutsätter åtgärder innan något blivit avfall. Hervé Corvellec, Lunds
universitet, skriver att ”avfall uppstår vid varje steg i en produkts eller en tjänsts livscykel:
från design, till resursutvinning, produktion, konsumtion, och slutligen avfallshantering. Det
betyder att avfallsförebyggande också behöver äga rum vid var och ett av dessa steg.
Avfallsförebyggande bör inte klassificeras som en avfallsfråga eftersom avfallsförebyggande
handlar om att bygga värdekedjor som är genomgående material-, energi- och avfallssnåla –
avfallsförebyggande handlar inte om avfall” 3
Förslaget till nationell avfallsplan och program för förebyggande av avfall.
Naturvårdsverket har tagit fram ett förlag till nationell avfallsplan och program för
förebyggande av avfall för 2018-2023.
Planen och programmets syfte är att beskriva Sveriges arbete med att:
- minska mängden avfall och dess negativa effekter på människors hälsa och
miljö,
- minska spridningen av farliga ämnen och
- främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin
Planen omfattar alla typer av avfall, exklusive radioaktivt avfall.
Cirkulär ekonomi

Enligt en vetenskaplig artikel finns det minst 114 definitioner av cirkulär ekonomi 4.

Corvellec m. fl., 2018, Avfallsförebyggande handlar om effektiv produktion och genomtänkt konsumtion – inte
om avfall
3

Julian Kirchherr, Denise Reike, Marko Hekkert, 2017, Conceptualizing the circular economy: An analysis of
114 definitions

4
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I regeringens utredning Från värdekedja till värdecykel (SOU 2017:22) beskrivs cirkulär
ekonomi på följande sätt:
”Cirkulär ekonomi kan beskrivas som en ekonomi där avfall i princip inte uppstår utan
resurser kan behållas i samhällets kretslopp eller på ett hållbart sätt återföras till naturens egna
kretslopp.”
Enligt Ellen McArthur Foundation vilar en cirkulär ekonomi på tre grundläggande principer:
1.
2.
3.

Bevara och stärk naturkapitalet genom att förvalta ändliga resurser och balansera
nyttjandet av förnybara resursflöden.
Optimera resursutnyttjandet genom att cirkulera produkter, komponenter eller material
med så högt nyttjande som möjligt.
Främja verkningsfulla system genom att eliminera negativa sidoeffekter av
resursanvändningen som miljögifter, buller, trängsel, eller negativa hälsoeffekter.

Cirkulär ekonomi fokuserar på material, även om exempelvis användning av förnybara
energislag framhålls. Värt att notera är att inkluderandet av sk ”negativa sidoeffekter” innebär
att annan påverkan från utvinning, tillverkning och användning ingår, exempelvis utsläpp.
Resurseffektivitet

https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/resource-efficiency
Europeiska miljöbyrån (EEA) anger att resurseffektivitet i den mest basala betydelsen innebär
att ”göra mer av mindre”. Begreppet fångar enligt EEA sambandet mellan samhällets
belastning på naturen (i form av resursutvinning, utsläpp av föroreningar och påverkan på
ekosystemen) och den nytta som genereras (exempelvis mätt som BNP).
Enligt EEA har resurseffektivitet en vital roll i att underlätta ekonomisk utveckling inom
miljömässiga gränser, men det innebär också bredare sociala och ekonomiska fördelar. Det
inkluderar att göra icke-marknadsbaserade ekosystemtjänster hållbara (som att rena luft och
vatten), säkerställa försörjning av kritiska resurser, öka konkurrenskraften och stimulera
innovation och jobbskapande.
IVA driver ett projekt om resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. IVA utgår ifrån de engelska
begreppen ”resource efficiency” och ”resource effectiveness”. ”Resource efficiency” avser
att göra saker rätt, vilket även innefattar att göra fel saker rätt. ”Resource effectiveness”
handlar om att göra rätt saker. IVA ser arbetet med resurseffektivitet, som samhällets mål att
göra rätt saker i en ständig innovationsprocess. Cirkulär ekonomi ser IVA som ett medel att
uppnå resurseffektivitet. För att avgränsa projektets omfattning har fokus varit på
användningen av biologiska eller tekniska material och produkter. Det har inneburit att andra
områden som har stor påverkan på miljö, som energi, klimat, vatten, biodiversitet, luft och
land, och som är viktiga delar av begreppet resurseffektivitet, inte har innefattats i projektet.
Hållbar produktion och konsumtion

Hållbar produktion och konsumtion är ett område som inte är juridiskt definierat.
Hållbar produktion och konsumtion tar sin utgångspunkt i Rio-deklaration och Agenda 21.
FN har antagit en tioårsplan för hållbar produktion och konsumtion (10YFP). Hållbar
produktion och konsumtion utgör också mål 12 i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.
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Hållbar produktion och konsumtion kan enligt en definition på hemsidan för FN:s ”One
Planet Network” beskrivas som ”användningen av tjänster och produkter som uppfyller basala
behov och ger en bättre livskvalitet och som minimerar användningen av naturresurser och
giftiga ämnen såväl som produktion av avfall och utsläpp av föroreningar under tjänsternas
och produkternas livscykel samtidigt som framtida generationers behov inte äventyras”. Där
konstateras att definitionen både har breddats och avgränsats i omgångar och hållbar
produktion kan ha olika betydelse i olika sammanhang. Hållbar produktion och konsumtion
handlar, enligt ovan nämnda hemsida, om systematisk förändring, att bryta sambandet mellan
ekonomisk tillväxt och miljöförstöring och att tillämpa livscykeltänkande, ta in alla faser av
resursanvändning i syfte att göra mer med mindre.
Utifrån beskrivningen ovan omfattar begreppet hållbar produktion och konsumtion såväl
varor, tjänster som energi, vatten och mark. Begreppet innefattar även de sociala och
ekonomiska aspekterna av hållbarhet.
Ofta fokuserar åtgärder för hållbar produktion och konsumtion på övergripande områden som
utbildning, miljömärkning, tillgång till information och upphandling. Resurseffektivitet i en
vid bemärkelse är en del av en hållbar produktion och konsumtion.
Internationellt arbete

I detta avsnitt görs en kort genomgång av det internationella läget för planering inom områden
motsvarande resurseffektivitet alternativt cirkulär ekonomi. Texten är delvis baserad på en
opublicerad underlagsrapport som tagits fram inom RE:Source (Strategier för en cirkulär
ekonomi – internationell utblick) och som översiktligt redovisar planeringen i Storbritannien,
Nederländerna, Tyskland och Finland. (Nedan är Storbritanniens arbete undantaget eftersom
de mer är organiserat som en kommunikationskampanj.)
FN:s International Resource Panel (IRP) har konstaterat att det är nödvändigt med åtgärder
för ökad resurseffektivitet för att målen i Agenda 2030 ska kunna nås. Andra exempel är att
OECD har tagit fram en policyguide för resurseffektivitet, att EU har tagit fram en
handlingsplan för cirkulär ekonomi och att resurseffektivitet är en fast punkt på dagordningen
för G7-ländernas möten.
EU

Enligt Kommissionens hemsida är resurseffektivitet att använda jordens begränsade resurser
på ett hållbart sätt samtidigt som miljöpåverkan minimeras. ”Det tillåter oss att skapa mer
med mindre och att förmedla ett större värde med mindre insats.”
EU har antagit en Färdplan för ett resurseffektivt Europa. Färdplanen har resulterat i en
handlingsplan för cirkulär ekonomi. Färdplanen utgår ifrån ”den dubbla utmaningen att
stimulera den tillväxt som krävs för att skapa arbetstillfällen och välfärd för invånarna och för
att säkerställa att tillväxten är av sådant slag att den leder till en hållbar framtid”.
I problembilden ingår användningen av fossila bränslen, den ökande användningen av
materialresurser, ökad avfallsproduktion, hög andel deponering, ökade kostnader för viktiga
råvaror och knapphet och prissvängningar. Som exempel på hårt belastade tillgångar nämns
mineraler, metaller, energi, fiskbestånd, timmer, vatten, bördig odlingsmark, ren luft,
biomassa och biologisk mångfald. Även klimatsystemets stabilitet beskrivs som hårt belastat.
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I EU:s färdplan ingår hållbar produktion och konsumtion, avfallsfrågor, naturkapital och
ekosystemtjänster (vatten, luft, biologisk mångfald, mineraler, metaller, mark och jord och
marina resurser).
Utifrån färdplanen har EU också tagit fram en handlingsplan för cirkulär ekonomi. Syftet är
att utveckla en hållbar, koldioxidsnål, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Den
cirkulära ekonomin ska skydda företag mot brist på knappa resurser och prissvängningar och
skapa nya affärsmöjligheter och innovativa och mer effektiva sätt att producera och
konsumera. Handlingsplanen tar upp produktion (exempelvis krav på hållbarhet, möjligheter
att reparera, uppgradera och återvinna), konsumtion (krav på information och testprogram för
att upptäcka eventuellt planerat åldrande) och avfallshantering.
Nederländerna, Finland och Tyskland

Nationer som Tyskland, Nederländerna och Finland har alla tagit fram planer och strategier
som avser resurseffektivitet eller cirkulär ekonomi. Avgränsningarna är inte alltid tydliga. I
vissa fall anges endast att de omfattar cirkulär ekonomi. Men tydligt är att de avser material
och varor, inklusive avfall och att hela livscykeln ingår.
Planernas syften är inte alltid klart uttalade. Planerna tar sin utgångspunkt beskrivningar av
utmaningar och problem som planerna ska bidra till att lösa. Dels är det tydligt att man tagit
fram planerna utifrån behovet av att minska klimatpåverkande utsläpp men också andra
utsläpp som påverkar hälsa och miljö. Att resursanvändningen påverkar ekosystem och
biologisk mångfald nämns också. Att spara på begränsade och kritiska resurser är en annan
anledning som framhålls för att arbeta med resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Orsaken
är både att dessa kan bli en bristvara för den nationella produktionen men också att dagens
användning är orättvis fördelad. I planerna framkommer flera skäl som är ekonomiska eller
näringspolitiska (spara pengar, skapa jobb, ökad konkurrenskraft och innovation m.m.). Till
det kan läggas sociala aspekter som exempelvis arbetsförhållanden vid utvinning m.m.
Målen är med några få undantagna generellt hållna och tar upp aspekter som ökad
återvinning, minskad förbrukning av fossila eller ändliga råvaror och ökad användning av
förnyelsebara resurser.
Nederländerna

Programmet A circular economy in the Netherlands är beslutat av den nederländska
regeringen år 2016. Syftet är att utveckla en cirkulär ekonomi för Nederländerna till år 2050.
Programmet omfattar råvaror, material, produkter och avfall längs hela livscykeln. Fokus
ligger på biomassa och livsmedel, plast, tillverkningsindustrin, byggsektorn och
konsumentvaror. Styrmedel avser lagstiftning, marknadsincitament, finansiering och
internationellt samarbete. Programmet koordinerar policyer i andra dokument som exempelvis
”Biomass vision for 2030”, ”Raw Material Memorandum” och ”From Waste to Resources”.
Programmet tar upp följande problem och möjligheter:
•

Explosiv efterfrågan på råvaror

•

Beroende av andra länder för råvaror

•

Utvinning och användning av råvaror påverkar klimatet

•

Cirkulär ekonomi ger jobb och ekonomiska fördelar
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•

En ansvarsfull användning av råvaror kan minska utsläpp av koldioxid

•

Cirkulär ekonomi är bra för miljön- och hälsan.

Finland

I strategin Leading the cycle, Finnish roadmap to a circular economy 2016-2025 har den
finska regeringen antagit målet att Finland ska vara globalt ledande inom cirkulär ekonomi.
Syftet är att hitta modeller för ekonomisk tillväxt och ökat välstånd utan överkonsumtion av
fossila bränslen och naturresurser. Den cirkulära ekonomin ska leda till tillväxt, investeringar,
jobb, export och social hållbarhet.
Programmet framhåller den cirkulära ekonomin betydelse för att skapa tillväxt, investeringar
och exportmöjligheter för Finland. Globala megatrender som urbanisering,
befolkningsökning, instabil global ekonomi, gentrifiering, minskade resurser på grund av
ökad konsumtion och effekter av klimatförändringar visar på behovet av systemförändringar i
samhället.
Programmet tar upp det som ingår i begreppet cirkulär ekonomi. Det innebär att frågor som
har en koppling till produkters, materials och komponenters hela livscykel ingår (råvaror,
materialbearbetning, tillverkning, distribution, försäljning, företag till företag, konsumtion
och användning. I vissa delar ingår även frågan om en fossilfri energiförsörjning.
Tyskland

Tyskland har beslutat sitt andra resurseffektivitetsprogram ProGress II, (Deutsches
Ressourceneffizienzprogramm II). Det antogs 2016 och gäller fram till 2020. Det föregicks av
ett program som beslutades 2012. Programmet är beslutat av Riksdagen efter förslag av den
federala regeringen.
Programmet tar upp resurseffektivitet längs hela värdekedjan. Både abiotiska och biotiska
material ingår. Livsmedel är undantaget. Programmet kompletterar strategier för livsmedel,
vatten, mark, energi m.m. och avser hela livscykeln. Fokus ligger på cirkulär ekonomi,
hållbart byggande och hållbar stadsmiljö, resurseffektiv kommunikations- och
informationsteknologi och övergripande styrmedel. Alla typer av styrmedel ingår. I
programmet konstateras att det finns en tydlig koppling mellan resurseffektivitet och
energifrågor. Ambitionen är att visa på sammanhanget och beskriva kopplingen men
planeringen för resurseffektivitet och energi görs i två skilda program.
I programmet konstateras att förbrukningen av naturresurser ökat under lång tid. Resurserna
utvinns i högre grad i områden som är känsliga för mänsklig påverkan. Utvinningen förbrukar
också en stor mängd energi och material vilket leder till oproportionerlig miljö- och
hälsopåverkan. Tyskland är beroende av vissa kommersiellt strategiska råvaror med
begränsad tillgång och ökad efterfrågan. I utvecklingsländer är råvaruutvinning kopplad till
allvarliga överträdelser av mänskliga rättigheter. Det finns också en konkurrens om
jordbruksmark som istället för framställning av livsmedel används för odling av foderväxter
och energigrödor. Man behöver också ta upp frågan om en rättvis fördelning av resurser
mellan nu levande människor men också gentemot kommande generationer.
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Bilaga 2 Resultat av gruppernas arbete
Resultat av grupp Forskare
RE:Source 2.0
RE:Source 2.0 is a path way for Sweden, its citizens and its companies to achieve global
leadership in sustainable resource-efficiency, effectiveness and circular economy. Through
solutions rather than traditional products, efficient and effective resource use and reduced
emissions will be fostered e.g. in Swedish companies. This will both improve competitiveness and
minimize risk.

The Vision
The vision of RE:Source 2.0 is to achieve global leadership and be a knowledge hub that
support Swedish businesses, public organizations and end-users to make a shift, with high
positive impact, towards more sustainable resource-efficient and effective solutions based on
circular economy (CE) thinking.
This includes enhancing their capability, through close collaboration, knowledge co-creation
and mutual learning, develop and utilize world-leading, sustainable resource-efficient and
effective solutions based on CE thinking.

Objectives and Prioritization
Below, the objectives and prioritizations of RE:Source 2.0 are presented. Project applications
should preferably address more than two objectives.
The program’s objectives are to:
O1 Create and consolidate contextual knowledge on how to create resource-efficient and
effective solutions based on a circular economy thinking.
O2 Develop and evaluate evidence-based principles, methods, technologies and guidelines for
how to design new and existing solutions resource-efficient, effective and more circular.
O3 Develop methods and guidelines for assessing, (in relation to different societal levels
(macro, meso and micro) and time frames (short to long term), resource efficiency and
resource effectiveness of such solutions.
O4 Develop and evaluate policy packages that support a transition towards resource-efficient
and effective solutions based on a circular economy thinking.
O5 Facilitate mutual learning between academic, industrial, public, and other actors about
the transition of Swedish companies and end-users towards resource-efficient and effective
solutions based on a circular economy thinking. This includes documenting and
communicating successful cases through channels customized to relevant audiences.
Re:Source 2.0, in relation to above objectives, prioritizes projects with:
• A high impact factor in relation to the vision, e.g. projects that provide or make way for
solutions that are significantly more sustainable resource-efficient and effective, but also
ones that provide support for identifying and prioritizing of what type of projects society
and companies should focus on (e.g. scarce resources) in order to achieve a high impact
factor.
•

A focus on, with the second law of thermodynamics in mind, slowing down and create
cleaner, closer and less resource intensive resource loops. This includes a focus on
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developing resource loops that are on an as high level as possible, i.e. keep loops on a
product and component level instead of e.g. material recycling level.
•

A focus on also non-monetized resources such as human health and environmental
sustainability.

•

Cross interactions within traditional value chain and sectors.

Background
Consumption of products has been the dominant paradigm for almost a century; one of the more
influential fathers of stressing demand and consumption was John Maynard Keynes, considered
by many to be the most influential economist of the 20th century. Keynes had a deep impact on
modern macroeconomics and the economic policies of governments. In his classic “The General
Theory of Employment, Interest and Money” (Keynes 1936) from 1936 he states “I should support
at the same time all sorts of policies for increasing the propensity to consume. For it is unlikely
that full employment can be maintained, whatever we may do about investment, with the
existing propensity to consume.” Other influential economists, such as Victor Lebow (1955), also
supported this view: “Our enormously productive economy … demands that we make
consumption our way of life, that we convert the buying and use of goods into rituals, that we
seek our spiritual satisfaction, our ego satisfaction, in consumption … we need things consumed,
burned up, replaced and discarded at an ever-accelerating rate.”
Today, we better understand the drawbacks that follow ever-increasing consumption (Sanne
2002). Already the Club of Rome’s report Limits to Growth from 1972 (Meadows, Meadows et al.
1992) introduced the concern for overexploitation and a future global shortage of essential natural
resources caused by consumption, and the 1992 Rio Conference marked further highlighted this
(Reisch and Thøgersen 2015). Currently, several initiatives run in parallel, e.g. the EU Flagship
initiative “A resource-efficient Europe”. Resources and resource efficiency are the topics of several
recent large assessment reports, such as those by the International Resource Panel of the United
Nations (e.g. UNEP (2010)) and the criticality assessments of minerals conducted in the EU
(European Commission 2010). The rising awareness of growing environmental problems in society
and among customers brings together environmental and resource-related requirements for the
companies. On the 1st of January, 2016, the 17 Sustainable Development Goals of the 2030
Agenda for Sustainable Development officially came into force, and these will affect both
countries and companies (Ekins and Hughes 2016). United Nations Sustainable Development
Goals (SDGs), relates to environmental and social challenges, has further highlighted this, and
one goal is to “ensure sustainable consumption and production patterns” (United Nations
2015). This has resulted in increased focus among companies and societies on sustainability – i.e.
environmental and social product related requirements (see e.g. European Commission (2009)
and European Commission (2014)). To address these and other sustainability issues, the concept
of the Circular Economy (CE) has gained attention on the agendas of policymakers (Brennan,
Tennant et al. 2015), e.g. resulting in the European Circular Economy package (European
Commission 2014, European Commission 2015).
The conclusion is that a move towards more sustainable resource-efficient5 and effective 6
solutions 7 based on Circular Economy (CE) thinking is needed 8 (Tukker and Tischner 2006, Ellen
Hill (1995) defines efficiency as “to do things right.”
Hill (1995) defines effectiveness as “doing the right things.”
7
A solution in this document is defined as a combination of product(s) and service(s).
8
It is important to take measures to pro-long the life time of products and lessen the overall use of products since
it has a large leverage on the use of resources. At the same time, attention must be given to the dispersion of
substances that are detrimental to health and environment at all stages of a products life cycle.
5
6
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MacArthur Foundation 2013). Geissdoerfer, Savaget et al. (2017) deﬁne the CE as a
“regenerative system in which resource input and waste, emission, and energy leakage are
minimised by slowing, closing, and narrowing material and energy loops”. This can be achieved
through long-lasting design, maintenance, repair, reuse, remanufacturing, refurbishing, and
recycling. Therefore, the focus is to create solutions that are, from an economic, environmental,
social, and lifecycle perspective, resource-efficient, while maintaining the positive value within
the overall system(s). Taking the example of an automobile, the aim would be to design-in a
prolonged use phase in combination with a high level of reusability of the car and its
components along with increased utilization in order to reduce the number needed (i.e.
resources). This implies a focus on maintaining the positive value within the overall system(s),
e.g. by closing material and energy loops and taking an extended lifecycle perspective, and at the
same e.g. find ways to share the use in smarter ways.
Swedish companies have the opportunity to proactively take global leadership in providing
towards more sustainable resource-efficient and effective solutions based on CE thinking, while
becoming even more competitive for the future and reducing exposure to risks in their supply
chains 9. The key is to turn resource challenges into opportunities for change and innovation, and
to transform existing businesses to use less, reuse, and preserve the value of resources, while cocreating more value for customers.
Since environmental sustainability became recognized as an important issue in our societies
(Brundtland 1988), means of assessing environmental sustainability have been developed and
used widely. They include Life Cycle Assessment (ISO 1997), Material Flow Analysis (Heijungs and
van der Voet 2006), eco-efficiency (DeSimone and Popoff 1997) and resource efficiency (Stahel
1994), among others (Lutter, Giljum et al. 2016). Furthermore, Material Input per Service Unit
(MIPS) (Weizäcker, Lovins et al. 1998) serves as a useful concept to measure efficiency more
from the consumption perspective by taking service as a unit.
Europe has been taking the initiative to promote and build upon resource efficiency in order
to enhance environmental sustainability. For instance, the European Commission (2005)
proposed to develop indicators to measure progress in efficiency in the use of natural resources
including energy. This led to the United Nations Environment Programme (UNEP) establishing
the International Resource Panel (IRP) in 1997, with the mission to build and share the
knowledge needed to improve our use of resources worldwide (UNEP 2010, Ekins and Hughes
2016). Furthermore, the European Commission (2011) presented its Europe 2020 strategy,
where resource efficiency was positioned as an important issue in order to not only decrease the
environmental impacts, but also tackle societal challenges to secure growth and jobs for Europe.
In order to enhance resource efficiency, moving towards a more circular economy is regarded
as essential (European Commission 2014). However, implementation still seems in its early
stages, mainly focused on recycle rather than reuse or reduce (Ghisellini, Cialani et al. 2016).
There are a large number of definitions and understandings of the circular economy concept
(Kirchherr, Reike et al. 2017). Ellen MacArthur Foundation, which is often referred to by both
scholars and practitioners, denotes Circular Economy as “an industrial economy that is restorative by
intention and design” (EMF 2013). This concept as such is not entirely new, as it has commonality
with other concepts such as cradle to cradle (McDonough and Braungart 2002), industrial ecology
(Graedel and Allenby 1995), green capitalism (Gäbler 2015), and eco-design (Brezet and Hemel
1997). A number of business cases are reported in e.g. (EMF 2013), and a few reports about social
A true resource efficiency is not a national issue, but a global one and this is clearly important for the potential
of a research and development program such as Re:Source. Swedish companies and organizations have a large
potential market based on the solutions they can develop for the domestic market, but the greater impact and
larger commercial potentials lie in the global market.

9
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benefits such as job creation exist (Wijkman and Skånberg 2015). According to (Kirchherr et al 2017),
the most common depiction of CE combines reduce, reuse and recycle activities, but it is not often
highlighted
that
CE
necessitates
a
systemic
shift
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Resultat av grupp Näringsliv
Re:source för ”one planet living”; Programmets syfte är att vara en förändringsagent
för att möta allas behov inom de planetära resursgränserna.
- Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har inte ett egenvärde i sig utan är verktyg
för att komma till ett samhälle inom dom planetära gränserna.
Fokus på:
1.

Globalitet, de cirkulära resursflödena I Sverige är kopplade till andra länder
genom utbyte av varor och information. Därför är det viktigt att vi har ett
globalt fokus när det gäller miljönyttan, liksom idéer och innovation som
kommer utifrån men även för att maximera möjligheten för svenska
produkter och tjänster att säljas och användas i Sverige och i andra länder.

2.

Att behålla och öka värdet av produkter, komponenter och material, i den
ordningen, är själva kärnpunkten i en cirkulär ekonomi. Därför bör projekt
och aktiviteter som har högt värdeskapande potential prioriteras.

3.

Ekonomisk tillväxt är motorn i alla ekonomier; att vara resurseffektiv eller
cirkulär handlar inte om att minska och skära ner på människors behov.
Cirkulära affärsmodeller har egenskapen att kunna frikoppla en ekonomisk
tillväxt från resursförbrukning och skall vara i fokus för våra aktiviteter.

4.

Utmana näringsliv och den offentliga sektorns inköp att vara föregångare
för cirkulära affärsmodeller.

5.

Innovation är viktigt då många lösningar inte finns på plats ännu. Det är
viktigt med innovationer inom alla led och loopar så vi täcker hela
värdeloopen utifrån de befintliga flödenas potential. Programmet skall därför
stödja projekt som är verksamhetsnära såväl som projekt som kan bidra till
förståelsen av förutsättningarna för innovation inom programområdet.

Resultat av grupp Samhälle
Avgränsningsarbete – Cirkulär omställning
Indelning
Vi i gruppen för offentliga aktörer har i arbetet med att beskriva och avgränsa
begreppet ”Cirkulär omställning” identifierat nya insatsområden som vi tror är
nyckeln till att få fart i omställningsarbetet. Vi har utgått ifrån avfallstrappan men
ser att det finns flera steg innan ”avfallsförebyggande”. I tabellen nedan redovisar vi
detta. Tre viktiga steg att fokusera på framöver, förutom de övriga stegen, är
”behov”, ”beteende” och ”design” för att få fart på omställningen. Som vi ser det
finns redan idag många tekniska lösningar, affärsmodeller och idéer för få tillstånd
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ett hållbart samhälle men där vi ligger efter är i policyarbetet,
stadsutvecklingsprocessen, och efterfrågan på dessa, styrmedel för att få dessa
idéer attraktiva och implementerade. Kanske själva omställningen kan vara
avgränsningen. Inte utveckling av nya produkter eller material. Inte utvecklingen av
nya logistiklösningar eller affärsmodeller utan snarare implementeringen av det vi
redan har. Få delningsfunktioner att funka i nya stadsdelar, stötta
branscher/företag/organisationer att byta affärsmodell och göra dessa attraktiva
och öka efterfrågan på de nya affärsmodellerna.
En viktig del i att skapa efterfrågan är att få offentliga verksamheter att använda sig
av verktygen för cirkulär ekonomi i upphandlingsprocessen och bättre utnyttja
lagen om offentlig upphandling i detta syfte. Offentliga verksamheter har en stor
möjlighet att få fart på branscher och påverka utvecklingen av nya cirkulära
produkter och affärsmodeller.
Regeringens utredning om cirkulär ekonomi pekar på sex verktyg i låda för cirkulär
ekonomi. Potentialen skapas genom att kombinera dessa på lämpligt vis. Eftersom
det bygger på kombinationer är det svårt att bryta ut vissa:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Använd förnybart. Förnybart & biologiska material.
Dela. Öka nyttjandegrad, förläng livslängd, sälj funktion (inte produkt), återanvänd
Optimera. Prestanda/effektivitet, eliminera avfall i leverantörskedja och
produktion, nyttja big data
Slut cirkeln. Möjliggör uppgradering, modularitet, återtillverka
produkter/komponenter, återvinn mtrl, återvinn biokemikalier från organiskt avfall
Ökad produktion och användning av bla biogas som skapar många samhällsnyttor.
Virtualisera. Böcker, musik, möten, butiker, utbildning etc (digitalisering?)
Byt ut. Använd avancerade material, teknologier och tjänster när miljönyttan
motiverar.

Mål med omställningen

Sverige blir en föregångare för omställningen till ett resurseffektivt och biobaserad
cirkulär ekonomi. Utvecklingen av nya tjänster och produkter stärker Sveriges
tillväxt och utveckling genom bland annat export. Resurseffektiviteten ska tydligt
ökas och samhället bli klimatneutralt och avfallsfritt. Delande blir en del i framtida
stadsutvecklingsprocesser. Konsumenter ska bland annat i ökad utsträckning
efterfråga möjligheter till delat ägande, återanvändning och återvinning. RE:Source
vill vara en viktig pusselbit i detta arbete.
Tvärgående aktiviteter
”Vår modell av resurshierarkin” ska inte uppfattas som helt hierarkisk utan snarare
som ett system där delarna hänger ihop. Vi har identifierat ett antal viktiga
aktiviteter som krävs för att hålla ihop modellen och kallar dessa för ”tvärgående
aktiviteter”.
Affärsmodeller
Vi behöver visa att verktygslådan har en affärsmässighet, dvs att man kan få
ekonomi i cirkulära affärsmodeller. Det finns fungerande exempel idag som kan
lyftas fram som exempel (t ex Händelökombinatet, Loop Rocks, Snappcar).
ReSource kan vara en plattform som stimulerar nya affärsidéer och kan också
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fungera som en idéplats där nya arbetssätt och samarbeten testas. Det finns utrymme,
och behov av, nya samarbeten för att bättre fylla eller rent av minska det resursbehov
som finns.
En cirkulär omställning har också förutsättningar för att skapa lokal sysselsättning,
även vad avser ”enkla jobb”, på så sätt adresseras ytterligare en samhällsutmaning.
Genom att identifiera något större utvecklingsområden i Sverige där en cirkulär
omställning skulle behöva utvecklas och testas (t ex större stadsutvecklingsprocesser,
infrastrukturprojekt, sjukhus- eller industriområde) skulle ReSource aktivt bidra till
att fler (större) grepp framöver togs i riktning mot en cirkulär omställning. Inom
dessa utvecklingsområden skulle teknik och processer som finns framtagna kunna
testas och utvecklas.
Vi behöver visa upp våra utmaningar och behov internationellt för att kunna göra en
cirkulär omställning. Verka för att nya processer och aktörer välkomnas in att lösa en
del av dessa utmaningar och även, på andra hållet, identifiera behov och utmaningar
internationellt där svenskt kunnande och teknik kan visas upp.
Verktyg för att mäta uppsatta mål
Det är många gånger ett problem med att verkligen kunna visa aktiviteters mätbara
resultat. De klassiska redskap som finns för den ”linjära” ekonomin passar inte alltid
in i det cirkulära tankesättet.
ReSource har varit och är i viss omfattning engagerat i arbetet med att hitta såväl
lämpliga mål som adekvata mätmetoder. Det är viktigt att detta arbete fortsätter och
att man skapar acceptans för de mätetal/metoder som används. Det kan handla om att
identifiera och hitta mätetal för statistik som inte finns idag, men även att ta fram
olika modeller/modelleringsverktyg. Det är vidare en förutsättning för ett fruktbart
policyarbete (se nedan).
Policy
Som redan poängterats av RE:Source är utvecklingen av policy som vägledning
(”avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål”) ett
viktigt redskap i arbetet med att minimera och nyttiggöra avfall. Utvidgas
formuleringen mot ”en cirkulär omställning” behöver policyarbetet modifieras i
enlighet med det.
Kunskap, utbildning, omvärldsbevakning och implementeringsstöd
Att veta vad som händer i omvärlden och dra nytta av andras lärdomar (lyckanden
och misslyckanden), precis som att utbildning är viktigt kan synas som
självklarheter, men påtalas likväl. Det krävs ökat stöd vid implementering av nya
tekniker och processer. Industri och fastighetsägare behöver mer stöd för att vi ska
kunna gå från pilot till större omställningsprojekt.
Digitalisering
Digitaliseringens utveckling har, t ex, varit en förutsättning för de flesta av de
framgångsrika delningstjänster som finns idag (och även för flera ”linjära
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affärersidéer”). Digitalisering möjliggör snabb hantering av stora datamängder av
olika slag och är ett viktigt verktyg för att möjliggöra en cirkulär omställning.
Kommunikation
”Syns du inte så finns du inte”. RE:Source-projektet ”Polcirkeln – policy för cirkulär
ekonomi” betonar vikten av helhetstänkande och samverkan. Kommunikation är då
en oundviklig förutsättning. ReSource har förutsättningar att kunna hjälpa till att
rikta kommunikation mot olika målgrupper och därmed försöka locka fram och
stimulera nya lösningar (vissa gränsöverskridande).
Inom ramen RE:Source som en SIP ser vi flera möjliga samverkansformer:
1.

2.
3.

Med andra SIPar (Bioinnovation och Viable cities) och branscher. Undvik stuprör
utan samla resurserna.
Med myndigheter (Naturvårdsverket, Näringsdepartementet, …) Kopplingen
myndighet-offentligt-privat.
Inom kedjan (eller cykeln!) tillverkare-användare-återbruk/återvinning.

Faser (steg) i en cirkulär resursomställning
I följande tabell finns sammanställt de steg vi anser viktiga för en cirkulär
resursomställning och där vi anser RE:Source eller annan nationell aktör behöver
driva arbetet.
Framförallt bör de tre stegen kring behov, beteende och design lyftas fram och
prioriteras.

Steg

Insatser (behov)

Konkreta exempel

Behov

Utbildning, kunskapsspridning och kommunikation
lyfta fram det ”egentliga behovet”.

Inga löjliga bilresor i
Malmö
(http://video.malmo.se/?b
ctid=1385265752001)

Finns verkligen ett behov av tex större yta, två bilar,
resan, ”den saken”
Framförallt fokusera på positiva effekter & möjligheter
(tex dela ytor och funktioner kan ge social samvaro och
sysselsättningsmöjligheter)

Beteende

Information- och utbildningsinsatser i syfte att påverka
beteenden och skapa en marknad för ”delande” och
cirkulär ekonomi.
Visa upp affärsmodeller och konkreta samhällseffekter
av cirkulär resursomställning.
Lyfta fram fördelarna med hyra, återanvända och välja
produkter som löser mer än ett samhällsproblem t.ex.
biogas.
Verka för att fler lösningar och affärsidéer kommer
(eller lyfts) fram inom delningstjänster och cirkulär
ekonomi.

Paul Svensson (TV kock)
om matsvinn och
hållbarhet.
Bokloks ”smarta hemmet”
lösningar
Delnings app’ar för olika
typ av tjänster (låna
verktyg, bilar, möbler).
1.
Fritidsbanken
2.
Snappcar
Affärsidéer inom cirkulär
omställning
1.
Matsvinnsmarkna
den Stockholm
2.
Rescued fruit
3.
Gårdsfisk-
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Verka för att en marknad skapas/efterfrågar genom
t.ex. offentlig upphandling
4.
5.

Design

Ett steg som omfattar design av produkter, tjänster till
stadsområden och regioner.
I designfasen tas beslutet om råvaror, material,
omloppstid (förbrukningstid), möjlighet till återvinning
och återanvändning, dvs. detta är en viktig fas för
RE:Source.

landbaserad
hållbar och
cirkulär
fiskproduktion
Fixotek
Seol – a sharing
city

Stimulera fram nya
affärsmodeller och
lösningar som driver fram
resurseffektivare sätt att
bo, bygga och förvalta
stadsområden. Skapa
sysselsättningsmöjligheter
i områden som utvecklas
med delande i fokus.

Påverka och verka för att framtida större
utvecklingsprojekt, t.ex. utvecklingen av och omkring
Befintliga projekt och
höghastighetståg, större bostadsområden,
tjänster som ex;
nyetablering av större industrier (batterifabriken)
1.
Sharing cities
använder sig av cirkulär omställning i planering till drift.
projektet
2.
Delad energi
Verka för att stadsutvecklingsprocesser möjliggör
projektet
cirkulär resursomställning (nya och befintliga områden)
3.
Sotenäs
i de olika faserna;
symbioscenter
4.
Norrköping
1.
Planfasen där yta, funktioner och
Händelö
infrastrukturen beslutas
energikombinat
2.
Byggskedet (energi, byggavfall, transporter)
5.
Tvättstugan är
3.
Boendefasen (delnings-tjänster via delade
platsen för
ytor, funktioner och app’ar)
bytesmarknad
4.
Visualisera resursflöden-jmf fastigheter,
6.
Alejandro
områden och kommuner (avfall-energi-VAAravena och
vatten).
tankesmedjan
Vara drivande i att undanröja hinder och verka för
Elemental
incitament för att utveckla en cirkulär
7.
NCCs Loop Rocs,
resursomställning (dagvatten, avfalls- och energitaxor).
8.
Byggdepån
9.
Orclas
Lyfta fram och visa på produkter och tjänster som
bostongurka
redan i designfasen omfattar cirkulär
10.
Låggradig
resursomställning.
spillvärme i
utveckling nytt
Visa upp/stimulera fram processer där brukare/
stadsområde (DK)
konsumenter tidigt involveras i designfasen och den
cirkulär resursomsättning
Stimulera/verka för symbiosprocesser som fångar upp
utmaningar/idéer och sammanför olika aktörer och
löser en gemensam utmaning.

Tillverkning

Geografiskt/lokalt verka för flexibla & smarta lösningar
(applikationer) kommer fram för att nyttja outnyttjade
flöden (energi, avfall, VA, transport och resurser).
Lyfta fram samband mellan avfall-VA-energiområdet,
verka för en återvunnen energiagenda. Använda
outnyttjade spillvärme energikällor i samhället.

Några pågående projekt
och exempel:
1.
Norrköping
Händelö
energikombinat
2.
Användning av
låggradig värme
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Verka för urban symbios mellan olika aktörer och
mellan stad & landsbygd.

3.
4.
5.

Användn./
drift

Verka för att resursdeklarationer tas fram för t.ex.
industrier och stadsområden.
Påverka och verka för att incitament och styrmedel tas
fram kring cirkulär omställning i användningsskedet.

till växthus och
aquaponics.
Högbytorp
Stockholm
Sotenäs
symbioscenter
Urban symbios i
Malmö

Lyfta fram och verka för
en ökad biogasproduktion
(där olika restflöden i
samhället kan nyttjas) och
även lokal användning i
Sverige.

Lyfta fram och prioritera återvunnen energianvändning
Relevanta klassningsi områden och städer. Framförallt tydliggöra
sambandet mellan energi- & avfallsområdet, t.ex. totalt /märkningssystem borde
tas fram för t.ex.
CO2 utsläpp.
byggnader,
fordonsbränslen där
cirkulär omställning lyfts
fram.

Avfallsförebyggande

Stimulera användandet och ta fram incitament för att
använda smart teknik i syfte att minimera avfall (t.ex.
sensorer).
Identifiera och verka för nya sätt och metoder för att
minska användningen av förpackningar och i att
påverka verksamhetsutövare samt invånare att minska
avfallsmängderna (tävlingar, sociala medier mm).

Kartlägga och synliggöra
mängder och system inom
avfallsområdet både i
industrin och i
stadsområden
(fastigheter), förslagsvis
resursdeklarationer.

Återanvändning

Verka för igångsättning av initiativ/projekt kring
återanvändning och delning.

Användning av
digitaliseringstjänster för
öka återanvändningen
(t.ex. app’ar).
1.
Blocket med flera

Materialåtervinning

Verka för att kvalité, standards, system, teknik mm
kommer fram för att få en fungerande marknad för
”sekundära återvunna-material”

Materialslag i fokus:
Plast. Prioriterat område.
STEPS ska ha identifierat
3-400 tillverkare av
plastprodukter i Sverige
men hur når vi SME (kan
gälla generellt)?
Förpackningar. För
många, för stora och ofta
svåra att återvinna.
Textil. Miljö, arbetsmiljö,
Byggmtrl. Omfattande
volym
Elektronik. Miljö,
arbetsmiljö råvarubrist
Mat (svinn). Omfattande (i

Avfallskostnaden och råvarukostnaden är för låga. Hur
kan taxor och incitament skapas för att öka
återvinningen

6

hela kedjan, även
utomlands)

Biologisk
behandling

Verka för ”Gröna kretslopp” och behandlingsteknik/er

Biogas/energi-biogödsel
men också produktion av
”gröna kemikalier” (inte
bara EtOH), foder.
Utveckling av en
bioekonomiagenda och
processen för Sverige.

Energi
återvinning

Verka för energiåtervinning i alla steg och processer, se
steg ovan Viktigt fokus i Sverige att verka för energi
återvinning o optimering mellan;
- energislag (el-fjärrvärme-gas),
- processer i samhället (avfall-energi-VA samspelet),
- industrier och fastigheter (spillvärme urban symbios,
pier to pier lösningar).

Avfallsbränsle,
mängd/sammansättning
över tid. Effekt av minskad
deponering och ökad mtrlåv (i EU).
”Återvunnen o/e grön FV”
Exempel: Händelö
kombinatet, Malmö
hamnområdet

Tydliggöra utsorterat brännbart avfalls roll i den
framtida energiåtervinningen (energiåtervinning av
sådant som annars gått till spillo av skäl som giftighet
eller utsorterad rest efter förbehandling för
materialåtervinning).
Hantering av restprodukter från energiåtervinning
(olika sorters askor men även metaller, salter etc.)

16 april 2018
Anders Persson, Sysav Utveckling AB
Jonna Bjuhr Männer, VästraGötalandsregionen
Charlotte Hauksson, WSP Sverige AB
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