
 Men vad betyder det? 





Vad är cirkulär ekonomi? 



Bioekonomin  
En 100-årig cirkulär ekonomi 



 

 

 Förnyelsebar råvara 

 Fossil eller ändlig 
råvara 



EU action plan for the Circular economy 

 
EU action plan för the Circular Economy  
Antagen i December 2015 
 - lagstiftning och mål 



 2015   EUs handlingsplan för en  
   cirkulär ekonomi antogs 

  

 2017  En plaststrategi, inom ramen 
   för cirkulär ekonomi, antogs 
   inom EU 
 

 2015-2018 Ändring av 6 olika direktiv på 
   avfallsområdet 



, , 

 Återvinning av 65% av kommunalt avfall 2030 
 Återvinning av 70% av förpackningsavfall 2030 
 Max 10% av kommunalt avfall får deponeras 2030 
 Förbud att deponera separat insamlat avfall 
 Främja ekonomiska instrument för att hindra 

deponering 
 Förenklade och gemensamma beräkningsmodeller för 

återvinningsberäkningar 
 Ekonomiska styrmedel för producenter att göra 

grönare produkter och stödja återanvändnings- och 
återvinningsprocesser (tex för förpackningar, 
batterier, elektriska och elektroniska utrustningar, 
fordon mm) 
 

, 



, , 

 EU circular Economy 

 Plaststrategi 

 Förpackningsdirektivet 
◦ Förebygg förpackningsavfall 

◦ Återanvänd 

◦ Återvinn 

 Producentansvar 
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Materialåtervinning av förpackningsavfall,  
senast 31 dec 2030 skall medlemsländerna nå: 
 
 

 55% plast 
 30% trä 
 80% järnmetall 
 60% aluminum 
 75% glas 
 85% papper o kartong 

 
 
 

 Totalt förpackningsavfall 70% skall 
materialåtervinnas 

 

 



`` 
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 Förbygg avfall 

 Återanvänd produkten 

 Materialåtervinning 

 Annan återvinning,  
tex energiåtervinning 

 Deponi 
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Flergångs Brödback i plast Engångs Brödback i Wellpapp 



Återvinning av plastförpackningar Återvinning av pappersförpackningar 



Hälften av det avfall som förbränns i 
Händelöverket är importerat., Hushållsavfall och företagsavfall 

 I Sverige är vi bra på att sortera 
och återvinna våra sopor. Sverige 
ligger också i framkant när det 
gäller energiåtervinning då vi har 
effektiva och avancerade 
fjärrvärmesystem som använder 
avfallsbränsle.  
 

 På många håll i Europa har man 
inte kommit lika långt och där är 
det enda alternativet att lägga 
avfallet på deponi.  
 

 Sverige importerar avfall och 
utvinner energi ur det i våra 
kraftvärmeanläggning 



, 
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 Sedan 1994 har mängden 
hushållsavfall till deponi 
minskat med 94 procent.  

 Ökad källsortering  
 Ökad förbränning med 

energiutvinning  
 Förbjudet att deponera 

utsorterat brännbart avfall, 
2002  

 Förbjudet att deponera 
organiskt avfall, 2005  

 År 2000 infördes också en 
skatt på avfall som 
deponeras. 2015 sattes 
avgiften till 500 kr/ton. 
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Antagen Jan 2018 
 Begränsa plastavfall 

 Stoppa nedskräpning 

 Driva på förändring  

Strategiska mål 
 
 Senast 2030 alla 

plastförpackningar 
återanvänds eller återvinns 
 

 Senast 2030 återvinns över 
hälften av allt plastavfall 
som uppstår i EU 
 

 Till 2030 har sorterings- 
och återvinningskapaciteten 
fyrdubblats jfr med 2015 
vilket ger 200 000 nya jobb 
i EU. 
 
 



 Ica slutar sälja 
engångsartiklar i plast, 
meddelade man  
2018-10-01.  

 2020 ska de ha ersatts 
av pappersprodukter. 

 Lidl slutar sälja 
engångsplast redan 
nästa år   

 Starbucks, som avverkar 
en miljard sugrör per år, 
planerar att fasa ut dem 
inom två. 
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Återanvändning 
 

 Ge dina saker ett nytt 
hem! 

 Du packar din påse 
med det du vill sälja - 
vi hämtar vid dörren 
och sköter 
försäljningen åt dig 

 BESTÄLL DIN 
SELLPYPÅSE 

 

Återvinning 
 

H&M satsar på hydrotermisk 
metod för textilåtervinning 

https://www.sellpy.se/order-bag
https://www.sellpy.se/order-bag


, , 

 SKF slår rekord i 
återvinning av 
restprodukter 

 SKF i Göteborg tillverkar 
över en miljon lager per 
år och återvinningen av 
slipmull slår nytt rekord. 
Över 95 procent av 
slipmullen återvinns till 
nytt lagerstål.  

 



 Mistra Closing the 
Loop är ett 
forskningsprogram för 
effektivare och hållbar 
återvinning av 
industriavfall.  

 Andra etappen, med 
sex fristående 
forskningsprojekt, 
pågår 2016-2020 
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 Grönlutslam är en 
biprodukt från pappers- 
och massaindustrin som 
det har varit svårt att 
hitta användning för. 

 Gruvindustrin har å andra 
sidan problem med surt 
lakvatten från sina 
deponier. Nu möts de 
båda och två flugor kan 
slås i en smäll. 

 
Från provtäckning i Luleå.  
Bild: SP Processum 
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 Avfallsforskaren Nils Johansson, Mistra 
Fellowship på tyska miljöinstitutet Öko 

 I Sverige är vi bra på hushållssopor 

 Hushållssopor är < 5% av det totala 
avfallsberget 

 Huvudparten av avfall kommer från 
industrin, och där släpar Sverige efter 
◦ Ta tillvara nyttigheterna i industriavfallet! 
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Klimatförändringar, CO2-utsläpp Materialbrist, sopberg 

Vad kan ditt företag göra? 
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 , 


