Vägar till framtidens
energiåtervinning

Resultat och rekommendationer från forskningsprojektet
Framtidens avfallsbränsle

Projektet i korthet
D

en här skriften innehåller ett urval av resultat och rekommendationer
från forskningsprojektet Framtidens avfallsbränsle. Idén till projektet
väcktes av företrädare för energiåtervinning, som ville bidra till att färre
återvinningsbara avfallsfraktioner felaktigt lämnas till energiåtervinning
utan istället förebyggs eller sorteras till materialåtervinning eller biologisk
behandling.
Projektets ambitioner har varit att dels öka kunskapen om avfall som
sorteras fel och om sammansättningen på brännbart restavfall från byggrespektive rivningsavfall, verksamheter och hushåll, och dels att påverka
aktörer som lämnar avfall att lämna mindre återvinningsbart avfall till
energiåtervinning.
Arbetet har skett genom intervjuer och dialog mellan olika led i värdeked
jan från att produkter köps in och används, till att de blir avfall, sorteras
och behandlas. Även plockanalyser och kemiska analyser av avfall har ge
nomförts i projektet. Målet var att öka kunskapen om avfall till energiåter
vinning, identifiera hinder och ta fram rekommendationer till åtgärder för
aktörer inom energiåtervinning, byggnation, avfallsbehandling, kommuner
samt till regeringen. Den förväntade effekten på sikt är att mindre återvin
ningsbart avfall skall sändas till energiåtervinning.

Projektet genomfördes av Profu och RISE
under 2018 och 2019 och har finansierats av
RE:Source, Avfall Sverige, SBUF och tio ener
giåtervinningsbolag: Borås Energi och Miljö,
EON Värme Sverige, Jönköping Energi, Mälar
energi, Stockholm Exergi, Sysav Utveckling,
Tekniska verken i Linköping, Umeå Energi,
Vattenfall och Öresundskraft.
Ragn-Sells, SRV Återvinning och Swerock har
deltagit med tid och arbetsinsats för plock
analyser av avfall.
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Ytterligare deltagare vid arbetsmöten och
workshops har varit: Destroy RC, EFO, Krets
lopp och vatten i Göteborg, NOAH, PEAB,
Riksbyggen, Skanska, Stena Recycling, Sveri
ges Byggindustrier, VafabMiljö, representan
ter från Avfall Sveriges verksamhetsgrupper
för bränsle och aska, liksom representanter
från finansiärer och företag som bidragit med
plockanalyser.

Utnyttja potentialen för ökad återvinning

P

lockanalyser av avfall till energiåtervinning vi
sar att mycket är felsorterat och många frak
tioner avfall hamnar fel. Exempelvis illustrerar
figuren nedan resultaten från plockanalyserna av
byggavfall i projektet. Problemet gäller dock av
fall både från hushåll och byggverksamheter. Det
görs få plockanalyser av avfall från byggnation
och rivning, medan man däremot kontinuerligt
följer upp avfall från hushåll.
Projektet ger ett unikt, offentligt dataunderlag
kring sammansättningen av brännbart avfall från
byggnation respektive rivning, som tidigare sak
nats. Underlaget ger en indikation på framförallt
vad som finns i byggavfallet och kan användas när
avfallsstrategier uppdateras eller tas fram.
I det brännbara byggavfallet utgjordes exem
pelvis i snitt drygt 30 procent av pappers- och
plastförpackningar. Detsamma gällde avfall från

hushåll, som dessutom innehöll en stor andel
matavfall. Bland rivningsavfallet fanns exempel
där mer än hälften av den så kallade ”brännbara”
fraktionen utgjordes av icke-brännbart material,
främst gips.
För bygg- och rivningsavfall visar projektet
att:
•

Det finns en stor potential att öka
återvinningen av plast i brännbart
byggavfall.

•

Inga anmärkningsvärda halter av stu
derade kemiska ämnen påträffades i
vare sig blandat, brännbart byggavfall
eller i blandat, brännbart rivningsav
fall. Halterna låg i samma storleksord
ning som för övriga bränslefraktioner.

Sammansättning på brännbart avfall från byggsektorn. Resultat från projektets plockanalyser.
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Skilj på avfall från byggnation och rivning

B

åde brännbart byggavfall och brännbart riv
ningsavfall har en stor potential för ma
terialåtervinning. Projektet visade att dessa
avfallsströmmar dock har stora skillnader i sam
mansättning.
Nedan visas två foton som togs vid plockanalyser
av fraktionen ”brännbart” ur avfall från byggna
tion (till vänster) respektive från rivning (till hö
ger). Fotona illustrerar exempel på hur skillnaden
i sammansättning kan vara. Avfallet från byggna
tion innehöll en stor andel plast och förpackning
ar, medan avfallet i exemplet från rivning inne
höll en stor andel gips. Trots de stora skillnaderna
mellan de två avfallsströmmarna hänvisas och re
dovisas de ofta som en avfallsström: ”bygg- och

rivningsavfall”. De samlas också in och hanteras
på samma avfallsanläggningar och oftast enligt
samma sorteringsmetoder och analysproto
koll. Projektet erfar att de även klumpas samman
policymässigt, trots att de egentligen har olika
förutsättningar.
Detta är en av flera faktorer som påverkar möj
ligheten att realisera den potential som finns för
att öka återvinningen och minska den brännbara
fraktionen till energiåtervinning.
Byggavfall och rivningsavfall måste därmed se
pareras i statistiken och när man diskuterar åt
gärder för såväl minimering som återvinning och
återbruk.

Fraktionen ”brännbart” från byggnation (till vänster) respektive rivning (till höger)
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Lös orsakerna till att återvinningsbart
avfall sorteras fel

P

rojektet har kartlagt orsaker till att återvin
ningsbart avfall lämnas eller ”hamnar” i den
brännbara fraktionen. Orsakerna kan delas in i
grupperna ekonomiska och organisatoriska fak
torer, kunskap (saknad eller felaktig sådan) eller
tekniska orsaker.
De ekonomiska orsakerna dominerar. De kan
sammanfattningsvis beskrivas som att det är en
företagsekonomisk rationalitet som driver fö
retagens dagliga verksamhet och att avfall och
avfallsbehandling ofta är en underordnad frå
ga. En mer noggrann inköpsprocess och mer
källsortering innebär, eller upplevs medföra, en
större arbetsinsats som kan ge längre arbetstid
och därmed högre kostnader. Därmed saknas
det ekonomiska incitamentet för att förebygga
eller källsortera avfall.
Brist på ekonomiska incitament ger även en låg
efterfrågan på återvunnet material och detta i
sin tur måste lösas med politiska insatser.

Mer planering behövs
Vid rivning ligger en stor del av förklaringen
också i ekonomisk optimering, snarare än
resursoptimering. För en selektiv rivning, med
en större andel avfall till potentiell återanvänd
ning och återvinning och en liten andel avfall
till energiåtervinning, behövs tid som tilldelas
i planeringsfasen av projekten. Enligt bransch
aktörerna finns det ett stort behov av utökad
planering av avfallshantering såväl vid byggna
tion som vid rivning.

Bland de organisatoriska aspekterna lyftes
vid flera intervjuer att man upplever att det i
många fall saknas kommunikation från före
tagsledningen om vikten och prioriteringen av
källsortering och förebyggande av avfall. En
variant kan vara att vikten av resurshushållning
kommuniceras, men att arbetsprocesserna i
praktiken ändå domineras av ekonomiska fakto
rer, mätetal och tidspress, som påverkar graden
av källsortering.
Detta intryck motsägs dock vid intervjuer med
företrädare för ett antal organisationer där av
fallsreduktion och förbättrad behandling är en
högt prioriterad miljöfråga. I affärsplanen för
många byggföretag ingår exempelvis att minska
mängden avfall till deponi. Dessa föregångspro
jekt lyfts fram av ledningen och får mycket in
tern och extern uppmärksamhet.

Komplexa värdekedjor
Organisatoriskt påpekade man även att byggoch rivningsindustrin består av komplexa värde
kedjor med många aktörer under lång tid, vilket
gör det utmanande att samverka och prioritera
avfallsfrågorna. Om avfall skall minimeras mås
te aktörer genom hela värdekedjan prioritera
det. Idag saknas en kedja av samverkan mellan
tillgång och efterfrågan av processer och aktö
rer för att möjliggöra en mer cirkulär hantering
av återvinningsbara fraktioner.
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Därtill saknas, som sagts ovan, en ekonomisk mo
dell för en ny typ av samverkan från producent
till konsument, återvinningsföretag och dess
branschorganisationer, samt mellanhänder (gros
sister, transportörer mm) som alla behövs för att
få igång en lönsam och förebyggande återvin
ning.
Utmaningen ligger igen främst i att de ekono
miska resultaten skall nås hos både beställare
av byggnation eller rivning, utförare av tjänsten
samt hos avfallsaktörer.

Utrymme saknas
Bland de praktiska, tekniska orsakerna rappor
terar respondenterna också att det, förutom tid,
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ofta saknas utrymme för en korrekt sortering av
bygg- och rivningsavfall. I större städer råder det
ofta brist på plats för uppställning av sorterings
containrar vid byggnation och rivning.
Det påpekas också att avsaknad av kunskap är yt
terligare en orsak till att sorteringen inte sker i
tillräcklig utsträckning. Representanter för bygg
företag lyfter att man saknar en tydlig infor
mation om när materialåtervinning är att före
dra framför energiåtervinning för många av de
brännbara avfallsfraktionerna. Otydlighet i vad
som är bäst ur miljösynpunkt sänker motivationen
att källsortera. Platschefen nämns ofta som en
nyckelperson, vars prioritering av avfallshante
ring sätter standard för hela projektet.

Minska återvinningsbart avfall
till energiåtervinning
P
rojektets kartläggning visar att det pågår ett
omfattande arbete för förbättrad resurshus
hållning och avfallshantering inom kommuner,
byggverksamheter och hos avfallsaktörer. Det
omfattar bland annat att minska återvinningsbart
avfall som går till energiåtervinning. I avsnittet
ges några exempel på pågående arbeten som har
lyfts av projektets aktörer.

bättrad information från verksamhetsutövare
som energiåtervinner avfall de senaste åren,
bland annat som ett resultat av överenskommel
sen. Förbättringar har skett i form av tydligare
krav, kvalitetskontroller samt kommunikation,
återkoppling och förfarande vid felsorterat eller
felklassificerat avfall till energiåtervinning. Det
finns dock fortfarande potential för förbättring.

Verksamhetsutövare inom energiåtervinning har
sedan lång tid tillbaka tillämpat kvalitetskrav för
det avfall som tas emot. Detta för att undvika att
inkommande avfall innehåller farligt avfall eller
avfall som är olämpligt att förbränna. Sedan någ
ra år har man enats om en branschgemensam
överenskommelse för kvalitetssäkring av avfalls
bränsle.

Även aktörer inom energiåtervinning söker vägar
för att ta ansvar och bidra till att mindre återvin
ningsbart avfall går till energiåtervinning. Ett av
sätten är att utöka kontrollerna av avfallet som
tas emot till anläggningen. Figuren ovan visar
antalet energiåtervinningsföretag som arbetar
med minskad mängd plast till energiåtervinning
och hur det sker. Resultat kommer från inter
vjuer med 30 företrädare för energiåtervinning
år 2018 och 2019.

Respondenterna menar att man har sett en för
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Stora insatser behövs för att nå noll plast
och noll fossila utsläpp
R
esultaten i detta projekt visar att det finns
en hel del material som går till energiåtervin
ning som avfallslämnarna borde ha sorterat ut
till materialåtervinning istället. Exempelvis be
stod i genomsnitt ca 30 procent av byggavfallet
av plast i form av förpackningar och spill från nya
produkter.

Naturvårdsverket har i sitt regeringsuppdrag
kring giftfria och resurseffektiva kretslopp kon
staterat att vi under lång tid framöver kommer
att ha avfallsfraktioner som innehåller additiv
som gör att energiåtervinning är den metod som
medför minst risk för exponering för särskilt far
liga ämnen.

Resultaten från projektet visar att värmevärdet
på avfall till energiåtervinning ökar. En av orsa
kerna är mer plast i avfall till energiåtervinning,
bland annat som ett resultat av att Kina och an
dra länder har stängt mottagningen av lågkvalita
tiv plast till materialåtervinning.

Mindre plast i restavfall

Stimulera efterfrågan
Efterfrågan på återvunnen plast av låg kvali
tet är låg, och det pekas också ut som
en faktor som behöver stimuleras
i den offentliga utredningen
”Det går om vi vill – Förslag
till hållbar plastanvänd
ning”. Det material som
aktörerna inte kla
rar att återvinna kan
sedan komma till
energiåtervinning i
form av rejektström
mar.
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I "Färdplan för en fossilfri uppvärmningsbransch",
inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, har
en rad branschföreträdare bland annat åtagit sig
att arbeta för mindre plast i restavfall. Därför är
det naturligt att förtydliga att återvinningsbar
plast ska sorterats till materialåtervinning.
Många energiåtervinningsföretag har
dubbla kunder som är både lämnare
av restavfall och mottagare
av fjärrvärme. Där är det
viktigt med en helhetssyn
och kommunikation av
systemperspektivet:
”Om ni har plast
i ert avfall, kan
energiåtervinning
inte leverera fossilfri
fjärrvärme”.

Stimulera efterfrågan på återvunnen plast

M

ängden plast satt på marknaden ökar och
avfallsbranschen noterar ökade mängder
plastavfall, både från hushåll och från verksamhe
ter. Avfallsbolagen ser ett ökande problem med
avsättning av lågkvalitativ plast, som tidigare ofta
sändes till Kina eller andra asiatiska länder.

De flesta av dagens befintliga styrmedel är inrik
tade på åtgärder för att öka sortering till mate
rialåtervinning (se blå rutor i figuren nedan). Det
innebär att de är inriktade på de nedre stegen i
avfallshierarkin kring förbättrad behandling och
återvinning.

Projektet identifierar att en rad åtgärder behövs
för att öka efterfrågan på lågkvalitativ plast –
både hos inköpande och tillverkande organisa
tioner. Dessutom efterfrågar projektdeltagarna
strikta policyåtgärder, såsom krav på andel åter
vunnet material vid nytillverkning.

Däremot är det få styrmedel som fokuserar på
att stimulera och öka efterfrågan på återvunnen
råvara, samt förebygga avfall. Projektet identifie
rar att det vore önskvärt med insatser som gör
återvunnen plast mer gynnsam att använda jäm
fört med ny plast.

Värdekedjan för plast från tillverkning och avfallshantering, samt exempel på befintliga styrmedel (blå rutor)
och var i värdekedjan deras styrning är tänkt att träda in.

Vägar till framtidens energiåtervinning
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Byggindustrin arbetar för att omsätta
teoretisk kunskap till praktiskt arbete
I
nom byggindustrin handlar hållbarhetsarbetet
till stor del om att utbilda och få branschaktörer
att i praktiken agera efter befintlig kunskap om
vägar till resurshushållning och bättre avfallshan
tering. Hela aktörskedjan behöver vara utbildad
och agera för att öka resurshushållningen. I vis
sa företag har informationen om behovet av att
minska deponering och gå upp i avfallstrappan
redan lagts till som en del av den interna utbild
ningen.
Figuren nedan beskriver ett exempel från inter
vjuerna i projektet, om hur man identifierar sig
själv som byggbolag i relation till andra aktörer

i värdekedjan från materialleverans, via byggna
tion till avfallshantering. Byggbolaget i exem
plet är del i vad man kallar en ”treenighet” med
tre parter i samverkan för resurshushållning. De
tre parterna har, utöver den ekonomiska affärs
relationen, ett genuint engagemang och gör en
gemensam ansträngning för att minska resursåt
gången. Där är avfallsminimering och rätt sorte
ring några av vägarna. Exemplet finns i realiteten,
men upplevs inte vara genomgående för bygg
branschen. Andra respondenter upplever liten
dialog mellan de tre nämnda aktörerna i frågor
om hållbarhet.

Byggherre

Återförsäljare/
Materialleverantör

Treenigheten

Byggbolag

Kommunala
avfallsbolag

Privata
Avfallsbolag

Energiåtervinning

Dialog mellan tre parter för att minska avfall och
brännbart

Ett exempel på byggbolagets perspektiv på relationer i en värdekedja/aktörskedja, som visar byggbolagets
perspektiv på utökad kommunikation och interaktion. Heldragna linjer avser produkt- eller avfallsflöden och
streckade linjer avser interaktion.
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Normförändring behövs för mindre avfall

S

amarbetet med olika aktörer är en viktig bygg
sten för att nå en förändring med mindre upp
kommet avfall och mindre återvinningsbart avfall
till energiåtervinning. Detta gäller alla branscher
inklusive byggsektorn.
Hela kedjan från tillverkare, byggherre och bygg
entreprenör måste vara med och prioritera arbe
tet med att minimera och sortera avfall. Parallellt
med projektering och planering bör utbildning
om resurshushållning prioriteras högt i alla led.
Aktörer i värdekedjan kan ge varandra åter
koppling för att hjälpas åt till förbättring och
avfallsentreprenörerna har här en nyckelroll. In
formation om avfallets sammansättning, insam
lingssystem och möjlig behandling kan delas öp
pet och kontinuerligt, liksom att representanter
för energiåtervinning ger återkoppling och infor
mation om brännbart avfall som levereras.

Krav på återtagande
Rekommendationen är även att inköpsavdelning
arna stärker diskussionerna med leverantörerna
om återtagande av förpackningar och överblivet
byggmaterial, samt att de på sikt ställer krav på
återtagande.

strategin i praktiskt arbete, samt förtydliga an
svar så att alla i företaget vet vem som är ansva
rig för vad. Det är också viktigt med uppföljning
så att ansvaret verkligen tas.

Gemensamma mål
Det efterfrågas branschgemensamma mål för
resurshushållning, minskade avfallsmängder och
mål om att nå högre upp i avfallshierarkin. Tan
karna är desamma som i de branschgemensamma
färdplaner för fossilfrihet, som andra aktörer ta
git fram för att visa sitt bidrag och gemensamma
åtaganden för att nå ett fossilfritt Sverige.
Målen skulle helst vara lika för hela byggbran
schen så att alla vet vad de ska arbeta för. På så
sätt kan företag sporra varandra att prestera mot
samma mål. Idag finns snarare en tävling eller
prestige i att sätta de mest utmanande målen.
Det viktiga är att målen nås, inte vilket före
tag som har de högst satta eller prestigemässigt
mest utmanande målen.

Det går även att förtydliga och utöka samarbetet
mellan olika affärsenheter såsom management,
hållbarhet, teknik mm, särskilt i stora företag.
Projektet visar att det finns kunskap om behovet
av avfallsförebyggande och sortering, men det är
svårt att nå en förändring i praktiken.
Företagsledningen har generellt en nyckelroll
och det finns ett behov av att kommunicera vad
som är företagets hållbarhetsstrategi, omsätta

Vägar till framtidens energiåtervinning
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Samlade rekommendationer
På de kommande sidorna samlar vi rekommendationer som tagits fram från projektet.
Rekommendationerna är uppdelade på olika aktörer i samhället.

Energiåtervinningsbranschen


Kommunicera rollen som avfallsbehand
lare med ansvar för restavfall som inte
kan eller får cirkuleras. Undvik rollen
som passiv mottagare av avfall som fal
ler ur samhället. Förtydliga särskilt att
återvinningsbar plast skall materialåter
vinnas, inte energiåtervinnas.



Utöka mätning, kvalitetskontroll, upp
följning och återkoppling för en ökad
kunskap om sammansättning på avfall
till energiåtervinning. Flera avfalls- och
byggbolag söker utökad data, underlag
och återkoppling om sammansättning
om sitt inlevererade avfall.



Ta initiativ och arbeta efter strategier
som stödjer en utsortering av återvin
ningsbara avfallsfraktioner. Fokusera på
att ta emot rejekt, snarare än på att sor
tera fram det tekniskt bästa bränslet
från blandat avfall. Förtydliga omfatt
ning och kvalitetsaspekter av rejekt
flöden, dvs att andelar av det avfall som
sorterats till materialåtervinning eller
biologisk behandling ratas och inte har
avsättning som återvunnet material eller
biogas och biogödsel.



Utöka leverantörsbesök och kommuni
kation med kunder. Sätt gemensamma
prioriteringar vid leverantörsbesök, t ex
vad som är återvinningsbart och nyttja
t ex FTI:s riktlinjer om återvinningsbar
het: sorterbarhet, återvinningsbart och
att det finns en marknad.



Kommunicera systemperspektivet! ”Om
ni lämnar plast i ert restavfall, kan ener
giåtervinning inte leverera fossilfri fjärr
värme tillbaka till er.”
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Byggsektorn


Stärk den företagsinterna dialogen och
omsätt kunskap i praktiken. Förtydliga
och utöka samarbetet mellan olika
affärsenheter såsom management, håll
barhet, teknik, inköp mm, särskilt i sto
ra organisationer. Företagsledningen
har en nyckelroll att kommunicera t ex
hållbarhetsstrategi, omsätta strategin i
praktiskt arbete och prioriteringar, samt
förtydliga och utkräva ansvar.



Sätt branschgemensamma mål för re
surshushållning och för att nå bättre av
fallsbehandling. Med ett gemensamt mål
kan företag sporra varandra att preste
ra mot samma mål. Undersök hur målen
kan följas upp.



Skapa en strategi och samarbeta för
normförändring i hela värdekedjan. Hela
kedjan från tillverkare, byggherre och
byggentreprenör måste vara med och
prioritera arbetet med att minimera och
sortera avfall. Kräv på sikt återtagande
av förpackningar och överblivet bygg
material. Kundmedvetenheten ändras
med tiden – identifiera åtgärder för att
driva normförändring, snarare än att
vänta på den.



Skilj på avfall från byggnation och riv
ning. Sammansättningen är olika, liksom
förutsättningar att påverka mängder och
sortering till återvinning.



Planering och prioritering. Byggherren
har nyckeln till resurser som möjliggör
tidig planering av varje bygg- och riv
ningsprojekt. Genomför mer genom
tänkta och resursstyrda inköp och ställ
krav på miljövarudeklarationer.



Kunskap om avfallsströmmar. Inför sys
tematiserade plockanalyser för att
öka kunskapen om sammansättning av
bygg- och rivningsavfall och följ upp för
ändring. Det behövs för att hitta rätt
förbättringsåtgärder och följa upp fram
steg. Ta fram olika åtgärder och policyer
för avfallsströmmar från byggnation res
pektive rivning.



Insamlingssystem. Prioritera utrymme
för sortering. Förbättra planeringen så
väl som utformningen av insamlingssys
temen och logistiken från byggplatserna
till avfallshanteringsanläggningarna.



Rivning. Prioritera tid och utrymme för
att utveckla selektiv rivning. Ställ krav
och sätt mål i samarbete med aktörerna
och gör en uppföljning. Enhetliga krav
och kontroller från kommuner under
lättar och förbättrar rivningsföretagens
arbete.

Vägar till framtidens energiåtervinning
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Återvinnings-/sorteringsföretag








Ta rollen som en nyckelaktör som för
medlar kunskap mellan parter i värde
kedjan. Verka som en mellanhand mellan
avfallsgenererande företag och avfalls
behandlare för att förstå allas affär och
drivkrafter för ökad resurshushållning.
Undersök hur man kommunicerar och
förmedlar behov och utmaningar.
Ge stöd till avfallsleverantörer, t ex
byggentreprenör och andra verksam
heter. Utbilda och visa möjligheter till
sortering och genomtänkta inköp för
ökad resurshushållning.
Kommunicera utmaningar med avsätt
ning för rejektströmmar av t ex lågkvali
tativ plast och förmedla behov av bätt
ring.



Arbeta för att minska långa eller många
transporter vid insamling och behandling
för återvinning.



Verka för uppbyggnad av återvinnings
kapacitet.



Ställ krav på tidpunkt och förannonse
ring av avfallsleveranser. Reglera mot
tagning med t ex slottider för adekvat
mottagningskontroll och sortering. Tillåt
inte oannonserade leveranser.



Verka för att förbättra klassning och
spårbarhet för avfallet tidigare i kedjan
före sorteringsanläggningar. Spårbarhet
ger bättre kontroll på flödena och möj
lighet till återkoppling.



Bidra till kvalitetssäkring och utbildning
av leverantörer – för att säkerställa att
endast rejekt går till energiåtervinning.

Återkoppla till tillverkare vilka förpack
ningar och andra produkter som är över
representerade i rejekt efter sortering.

Kommuner


Ställ krav vid offentliga upphandlingar
på att inköpta produkter skall innehålla
återvunnet material. Därmed kan man
bidra till att stimulera efterfrågan, gärna
med progressivt ökande andelar.



Fortsätt arbetet med utbildning, kom
munikation, test och utveckling för för
bättrad sortering hos kommuninvånare.
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Fortsätt arbetet med skarpa kommunala
avfallsplaner inklusive avfallsförebyggan
de arbete och insatser för att påverka
verksamheter.

Rekommendationer till regeringen


Inför krav och stöd arbete i tidiga ske
den, för insatser som är riktade mot pro
duktion, konsumtion och insamling. Ge
nerellt behövs fler styrmedel som ger
incitament ”högt upp i kedjan”, t ex re
dan vid produktdesign och upphandling
samt genom främjande av materialåter
vinning. Några idéer som lyfts är:



Vidta åtgärder för att öka efterfrågan på
återvunnet material och för att göra det
dyrt att använda jungfruliga, särskilt fos
silbaserade material.



Undersök t ex om det engelska systemet
Packaging Recovery Note PRN-syste
met (eller liknande system) kan vara in
tressant att införa i Sverige.



Stöd initiativ för samverkan i aktörsked
jor: producenter, kommuner, staten och
andra beröra aktörer bör samarbeta för
att insamlingen av plast och annat miljö
skadligt material ska fungera bättre.



Stötta arbetet för att minska både
mängden och olika typer av plaster i
samhället.



Ställ krav på tillverkare att återta och
återvinna sitt eget restmaterial i nya
produkter.



Ställ krav på att tillverkade produkter ska
ha ett innehåll och utformning som gör
dem möjliga att materialåtervinna.



Utöka producentansvaret till fler pro
duktkategorier.



Stimulera pantsystem.





Stimulera och stöd marknader för åter
vunnet material.

Stöd utvecklingen av sortering och åter
vinningsteknik.



Var aktiv i diskussioner med industrin
och stöd dem i deras arbete mot fossil
frihet.

Vägar till framtidens energiåtervinning
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