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1 Inledning
Hösten 2016 beviljades Eskilstuna kommun finansiering från Vinnova för att
genomföra ett förprojekt kring cirkulär ekonomi i kommunen. Eskilstuna
kommun har i avfallsplanen pekat ut cirkulär ekonomi som ett viktigt
utvecklingsområde för kommunen och näringslivet tillsammans.
Projektpartner tillsammans med kommunen har varit Eskilstuna Energi och
Miljö och Stiga Sports. Arbetet i förprojektet genomfördes under vintern och
våren 2017. Miljö & Avfallsbyrån har varit projektledare i projektet.
Arbetet har fokuserat på plast och affärsmodeller kopplat till plastprodukter.
Eskilstuna har flera tillverkare av plastbaserade produkter vilket ger upphov
till avfallsflöden som kan vara svåra att hantera för återvinning men också
möjliga att använda som råvara i en tillverkningsprocess. Det är eventuellt
också möjligt att ta tillbaka en egen produkt för att återanvända materialet i
den i nyproduktion.
Projektet är första steget i en långsiktig utveckling där fortsättningen blir att
skapa förutsättningar för att testa affärsmodeller.

2 Målsättning
Målsättningarna med projektet har varit flera. För det första har målet varit
att tillsammans med plasttillverkarna gå igenom de biobaserade
plastmaterial som idag finns på marknaden och att därigenom öka
kunskapen om bioplaster. Ett annat mål var att inventera plastavfallsflöden i
Eskilstuna. Ytterligare ett mål var att industrin tillsammans med kommunen
och Eskilstuna Energi och Miljö skulle undersöka möjliga affärsmodeller för
produktion av utvalda produkter av plast enligt principerna i cirkulär
ekonomi. Exempelvis skulle undersökas om Stiga Sports skulle kunna bygga
upp ett system för att återta sina egna produkter och återanvända plasten i
produktionsprocessen eller också använda ett avfallsflöde med mer blandat
ursprung.

3 Genomförande
3.1 Biobaserade material
Under projektet har var och en av de sex plasttillverkarna i Eskilstuna
besökts och diskussioner har förts om möjligheten att använda biobaserade
material eller återvunna plaster i produktionen, cirkulär ekonomi och
tillverkarnas egna möjligheter att genom anpassningar i råvaruförsörjningen
bidra till mer hållbart plastsystem och mer hållbar produktion. Detta kan
även ge möjlighet till utvecklade affärer. Verksamheten ger upphov till
avfallsflöden, råvaran är fossil och därmed en begränsad resurs, vilken är
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känslig för prisförändringar på oljemarknaden och klimatpåverkande vid
förbränning.
Den 26e april 2017 hölls en workshop där fakta om bioplaster presenterades.
Vid workshopen deltog tre av Eskilstunas sex plasttillverkare.
Kunskapssammanställningen som togs fram inför workshopen samt bilderna
som visades presenteras i bilaga 1 och 2 till denna rapport.

3.2 Inventering av avfallsflöden
Inventering av avfallsflöden har ägt rum dels genom besök hos
plasttillverkarna och dels genom en enkel plockanalys av plast i containern
för brännbart avfall, där plastavfallet lämnas, på återvinningscentralen som
drivs av Eskilstuna Energi och Miljö vid Lilla Nyby.
Vid besöken hos tillverkarna diskuterades de egna avfallsflödena.
Plockanalysen genomfördes genom att en av containrarna valdes ut och
plaster av polyeten och av polypropylen sorterades ut. Att just dessa
fraktioner sorterades ut beror på att de är mycket vanliga plaster som är
relativt enkla att återvinna. Att de inte återvinns idag beror på att de är
blandade med andra plasttyper i avfallet. Fraktionerna vägdes och andelen
av plastena i det brännbara avfallet beräknades.

3.3 Produkter i cirkulation
3.3.1

Pant på Pulkan

En av avsikterna i projektet var att undersöka om något bra exempel kunde
skapas där en tillverkare tar tillbaka egna produkter för att tillverka nya
produkter. Under projektet provades att samla in Stiga Sports pulkor genom
att erbjuda Eskilstunaborna en ersättning för de insamlade pulkorna – en
pant på pulkan. Kampanjen gjordes känd genom annonsering i sociala
medier, via flyers och på hemsidor. ReBuyke på ReTuna tog hand om
pulkorna och ersatte den som lämnade in pulkan med 20 kr/pulka.
Den flyer som delades ut på Stadium och Intersport samt sattes upp på alla
kommunala anslagstavlor finns med som bilaga 3 till denna rapport.
3.3.2

Gamla tallrikar blir nya

Vid företagsbesöken framkom ytterligare möjligheter till produkter i
cirkulation. Tallrikar produceras av företaget Mälarplast och säljs till
skolbespisningar. Vid projektet framkom att Katrineholms kommun just
utrangerat ett stort antal tallrikar. Inom ramen för projektet köpte
Mälarplast tillbaka 1000 av dessa utrangerade tallrikar och genomförde ett
försök med re-produktion av nya tallrikar av dessa. Tallrikarna tillverkades i
tre versioner. Två med 100% återvunnet material, den ena med och den
andra utan svart pigment och en tredje variant med 50% återvunnet material
och 50% jungfruligt.
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4 Resultat
4.1 Biobaserade material
I och med företagsbesök och workshop har en gemensam kunskapsbas om
bioplaster skapats. Nya kontaktytor och ett givande utbyte mellan
avfallshanterare och plastindustri och ökad kunskap om bioplaster och
återvinningens möjligheter förväntas leda till ytterligare utveckling.

4.2 Inventering av plastflöden
Ett par av plastproducenterna är hindrade av kundkrav och krav i standarder
att återanvända det egna produktionsspillet i den egna tillverkningen. Att
använda återvunnet material från andra källor är därmed inte aktuellt. Flera
av producenterna har dock möjlighet att använda det egna produktionsspillet
vid tillverkning.
Vid besöken identifierades några produkter som kan tillverkas av återvunnen
råvara, exempelvis från plast insamlad vid återvinningscentralen.
Plockanalysen av polyeten och polypropylen i återvinningscentralens
brännbara avfall visade att det i den genomgångna containern var 1,5%
polyeten och 2,2% var polypropylen. Under ett år samlas det in cirka 6 000
ton brännbart material vid återvinningscentralerna i Eskilstuna kommun.
Om plockanalysens resultat är representativt innebär detta att det årligen
samlas in 92 ton polyeten och 132 ton polypropylen i den brännbara
fraktionen vid återvinningscentraler i Eskilstuna kommun. Som nyråvara
kostar denna mängd polyeten och polypropylen 2,7 miljoner kronor, baserat
på att jungfrulig polyeten och polypropylen kostar drygt 12 kr/kg. Värdet på
samma mängd återvunnen polyeten och polypropylen är mer osäkert men
kan antas ligga kring hälften, det vill säga cirka 1,3 miljoner kronor. Idag
skickas den insamlade plasten till förbränning tillsammans med andra
plaster och annat brännbart grovavfall. Priset för förbränning är omkring 50
öre per kg vilket innebär att kommunen betalar cirka 112 000 kr per år för att
elda upp den här mängden polyeten och polypropylen.

4.3 Produkter i cirkulation
Försöken med insamling av pulkor föll relativt väl ut. Ett knappt 50-tal
pulkor samlades in. Pulkorna var för slitna för att kunna säljas till
återanvändning av ReBuyke i ReTuna. Stiga Sports är inte intresserade av att
ta tillbaka dem i produktionen då de är bundna av regler som säger att
materialet i leksaker, till exempel pulkor, måste vara spårbart. De insamlade
pulkorna kommer tas om hand av Eskilstuna Energi och Miljö.
Av de 1000 återtagna tallrikarna tillverkades nya tallrikar av tre olika slag.
Tidiga kvalitetstester och okulär besiktning av tallrikarna visar ett bättre
resultat än förväntat. Tallrikarna såg ut som nya men de opigmenterade hade
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en gulare nyans. De re-producerade tallrikarna verkade ha samma hållfasthet
som de tillverkade i jungfrulig råvara.

5 Vidare arbete
Projektet har varit ett förprojekt och under senvåren 2017 kom Vinnova med
ytterligare en finansieringsmöjlighet för fortsatt utveckling av cirkulär
ekonomi. Kommunen har, i samarbete med Eskilstuna Energi och Miljö och
Mälarplast AB lämnat in två ansökningar för finansiering av fortsättning.

5.1 Ansökan nr 1: Hushållens plastavfall blir
kvalitetsprodukter
I och med att den plast som samlas in på återvinningstationerna i Eskilstuna,
precis som i andra kommuner, för närvarande går till förbränning går stora
värden förlorade. Flera försök har gjorts att finna avsättning även till
produkter med lågt värde men ännu idag har ingen lösning hittats.
Problemet är att den högvärdiga plasten är blandad med annan plast. Inom
projektet framkom att det finns åtskilliga ton med värdefull polyeten och
polypropen som den lokala industrin kan tillverka produkter som redan
efterfrågas.
Det projekt som ansökan gäller söker svar på två viktiga frågor. 1) om den
utsorterade plasten håller tillräcklig kvalitet för att utgöra råvara för de
utvalda produkterna till en kostnad och med en teknik (bara tvättning och
kvarning efter utsortering) som kommunen själv har råd att hålla sig med
istället för att skicka till volymkrävande regranulering. 2) om utsorteringen
skulle kunna lösas med en "pant- station" genom att försöka uppföra en
sådan som kan ta emot och lämna ersättning till avfallslämnaren för
inlämnade avfallsobjekt. Själva ersättningsmodellerna kommer även att
testas i andra försök om det visar sig att "pant-stationen" fungerar väl.
Projektet kommer, om tillverkningsförsöken fungerar väl och produkterna
uppvisar nödvändig kvalitet, att visa på hur plast kan återvinnas i produkter
med hög kvalitet, med bättre ekonomi som följd, om de hålls åtskilda som
avfallsslag, samt på en teknik att hålla flödena isär.
Projektbeskrivningen i ansökan finns med som bilaga 4 till denna rapport.

5.2 Ansökan nr 2: Re-produktion av tallrikar
Arbetet med kvalitetssäkring av de tallrikar som produceras av de återtagna
tallrikarna behöver fortsätta för att utröna om detta är en framkomlig
modell. Det sökta projektet kommer att testa hur cirkulationen påverkar
produktens kvalitet och om jungfrulig råvara måste tillföras. Dessutom
kommer livsmedelssäkerheten att säkerställas genom att European Food
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Safety Authority (EFSA) tillfrågas om ett utlåtande om
återvinningsproceduren.
Parallellt med att kvaliteten säkras på de re-producerade tallrikarna utreds i
en LCA hur lång varje cykel måste vara för att ge en miljöfördel och vilken
miljöfördel en cirkulation som är anpassad efter tallrikarnas hållbarhet ger.
Vidare kommer ett affärsupplägg enligt principerna i cirkulär ekonomi att tas
fram som ger svar på hur företaget ska ta betalt för sin tjänst för att öka sin
konkurrenskraft och kundnytta. I projektet kommer en helt ny affärsmodell
att tas fram.
Faller testerna väl ut kommer en liten tillverkningsindustri genom den nya
affärsmodellen kraftigt öka återvinningen av sina produkter och samtidigt
förbättra sin konkurrenskraft. Plast visar de sämsta återvinningssiffrorna
bland återvinningsmaterialen. En av anledningarna till detta är att plasten
når återvinnaren i en blandning där det ena plastslaget blir en förorening av
det andra. Lösningen ligger i att upprätta flera olika kretslopp med olika
plaster och produkter skilda åt i nödvändig omfattning. Projektet kommer,
om testerna och utlåtandet från EFSA faller väl ut, skapa ett affärsupplägg
enligt principerna i cirkulär ekonomi och tjäna som exempel på hur även ett
mindre tillverkningsföretag genom att bruka resurser i en värdecykel istället
för att förbruka dem i en värdekedja, kan förbättra sina affärer och öka
kundnyttan.
Projektbeskrivningen i ansökan finns med som bilaga 5 till denna rapport.
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Bilaga 1

BIOPLASTER
En kunskapssammanställning
1 Historia
De tidigaste plasterna som tillverkades var bioplaster. Exempel på produkter
i denna tidiga plastslag är biljardbollen och plasterna i den tidiga Ford-bilen.
Efter kriget satta tillverkning av plaster igång i stor skala och då var det
plaster med olja som råvara.
Men med diskussioner om klimatförändringar och ökningen av fossilt kol i
atmosfären och många länders målsättning att minska beroende av fossil
energi och fossila råvarar och att klara försörjningen i större utsträckning
med förnybara råvaror har intresset för bioplaster åter vaknat.

2 Bioplast
Termen bioplaster leder ofta till förvirring eftersom det är en övergripande
term för tre olika typer av plast. Bioplast kan dels vara tillverkad av
förnybara råvaror, biobaserad, men ändå inte biologiskt nedbrytbar. Bioplast
kan vara biobaserad och biologiskt nedbrytbar. Men bioplast kan också vara
tillverkad av icke förnyelsebar råvara, fossilbaserad, men biologiskt
nedbrytbar (Figur 1).

Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB • Kopparbergsvägen 8 • 722 13 Västerås
Telefon: 076-767 16 04 • E-post: info@milav.se
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Figur 1

Bioplaster kan vara av tre slag, Dels biobaserade icke nedbrytbara, dels
biobaserade nedbrytbara men också fossilt baserade men nedbrytbara
(Källa: www.european-bioplastics.org)

För närvarande utgör bioplast som grupp cirka en procent av de över 300
miljoner ton plast som produceras årligen. Men efterfrågan stiger och i och
med mer sofistikerade material, applikationer och produkter växer
marknaden med cirka 20-100 % per år. Det är ett mycket stort spann.
Spannet beror på att skalan är så pass liten att tillväxten fortfarande är
beroende av enskilda projekt. Enligt marknadsdata som sammanställts av
European Bioplastics (www.european-bioplastics.org) förutses den globala
produktionskapaciteten för bioplaster öka väsentligt kommande år (Tabell
1).
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Tabell 1

Prognos enligt European Bioplastics för den globala produktionen av
biobaserade plaster och biologiskt nedbrytbara plaster fram till
2021.(Källa: www.european-bioplastics.org)

3 Biobaserad plast
Tillväxten i produktion av bioplaster drivs huvudsakligen av produktionen av
biobaserad polyeten (PE) från sockerrör i Brasilien och av biobaserad PET
vilket motsvarade mer än 60 procent av produktionskapaciteten för
bioplaster världen över 2014. Denna andel beräknas stiga till över 80 procent
år 2019 (www.european-bioplastics.org). Trots att den förväntade ökningen
är stor kommer bio-baserad plast endast att stå för några procent av den
globala plastproduktionen med nuvarande prognoser.
Produktionen av PE från sockerrör börjar med syntes av etanol genom en
fermenteringsprocess från socker följt av en kemisk dehydratisering som
omvandlar etanol till etylen. Polymerisationen sker sedan som för fossilt
råmaterial. Bio-PE är kemiskt identisk med fossilbaserad PE och har samma
tekniska egenskaper. Exempel på en produkt i biobaserad PE är plasten i
Arlas Eko-mjölkförpackningar som är tillverkad med sockerrör som
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utgångsmaterial (www.arla.se/produkter/vara-forpackningar/ekoforpackningar/).

Figur 2

Plasten i mjölkkartongen för Arlas eko-mjölk är tillverkad av
biobaserade polyeten. (Källa: www.arla.se)

Etylenglykol och tereftalsyra är monomerer som används vid syntesen av
polyetylentereftalat (PET). I dag produceras delvis biobaserad PET
kommersiellt genom att använda biobaserad etylenglykol. Kommersiell
produktion av bio-baserad tereftalsyra sägs vara nära förestående. i ett
avancerat stadium så att 100% bio-baserad PET förväntas kommersiellt
snart.

Figur 3
De två monomererna som polymeriseras till PET-plast. (Källa:
www.youtube.com/watch?v=Pnbfv7WJkOk )

Exempel på produkter i delvis biobaserad PET är Coca-Colaflaskor som
också säljs i Sverige.

4 Biologiskt nedbrytbar plast
Produktionen av biologiskt nedbrytbar plast är mycket mindre än för biobaserad plast, men produktionen stiger även av denna. Enligt European
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Bioplastics förväntas en måttlig produktionsökning på 30% från 2016 till
2021 (www.european-bioplastics.org). Egenskapen biologisk nedbrytbarhet
beror inte på vad plasten är tillverkad av utan är en inneboende egenskap
beroende av polymerens kemiska struktur. Begreppet biologiskt nedbrytbar
kan också vara vilseledande då begreppet antyder att plasten är nedbrytbar i
naturen vilket den i praktiken inte är. Hittills kräver biologiskt nedbrytbara
plaster någon typ av industriell kompostering med ideala förhållanden
gällande temperatur, syrgasnivå eller mikroorganismer för att verkligen
brytas ned, något som leder till oro för och kritik mot nedbrytbara plaster.
Bland de biobaserade biologiskt nedbrytbara plasterna är en polymer av
mjölksyra (Poly Lactic Acid, PLA) bland de vanligaste. PLA är en alifatisk
(kolkedja, ej ringstruktur) polyester som kan framställas från mjölksyra
genom jäsning av sockerarter och stärkelse till laktid, vilket är en cyklisk
dimer av mjölksyra. Laktid polymeriseras sedan till PLA. PLA har egenskaper
som kan jämföras med klassiska termoplaster, såsom polyeten och PET, och
används därför i applikationer som förpackningsmaterial, engångsartiklar,
fibrer och så vidare.
Stärkelseblandningar är den största gruppen av biobaserade biologiskt
nedbrytbara plaster. Stärkelse är en naturlig polymer som är helt nedbrytbar.
Dock har stärkelse dålig bearbetbarhet, låg stabilitet och har inte de
mekaniska egenskaper som krävs för användning som plast. För att vara ett
attraktivt råmaterial i plastproduktion blandas stärkelse med syntetiska
nedbrytbara polymerer som alifatiska polyestrar (till exempel PLA).
Blandning med olefiner (polyeten och polypropen) förkommer också men
produkten blir då endast delvis nedbrytbar. Stärkelse kan göras till
cellulosaderivat genom en reaktion med hydroxylgruppen i
stärkelsemolekylen till ett mer plastiskt material men med bibehållen
biologisk nedbrytbarhet. Stärkelse kan också ympas till polymerisation.
Biologiskt nedbrytbar plast kritiseras av två skäl. För det första är en
inblandning av biologiskt nedbrytbara material i materialflödet för
återvinning olyckligt eftersom egenskaperna hos den återvunna plasten då
försämras. För det andra finns det risk för missförstånd att nedbrytbarheten
tas för givet och nedskräpningen ökar. Bland annat saluförs så kallad oxonedbrytbar plast där nedbrytbara delar finns i polymerkedjan och som alltså
egentligen bara är delvis nedbrytbar och bryts ned till beständig mikroplast.

5 Plast från gaser, metan och koldioxid
Biomassa är inte det enda möjliga förnybara råmaterialet för en hållbar
plastproduktion. Ett framtida alternativ verkar vara att utgå från koldioxid,
vätgas och förnybar el. Att producera plast från koldioxid skulle innebära att
växthusgas omvandlas till ett värdefullt råmaterial. Olika initiativ och företag
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utvecklar processer som syftar i den riktningen. Covestro, tidigare Bayer
Materials, utvecklar för närvarande en polyol (förening med många
alkoholgrupper), en plattformskemikalie som sägs kunna användas vid
produktion av exempelvis madrasser. Produktionen är fortfarande mycket
liten, men ambitionen är hög. Ett annat exempel är det amerikanska
företaget Newlight som producerar ett nytt material som heter "AirCarbon"
från metangas som de hävdar kan ersätta olika termoplaster i de flesta
tillverkningsprocesser.
Produktionsprincipen varierar men förenklat används kolet i koldioxiden
tillsammans med väte från vatten. Dessa blir tillsammans kolväten som kan
utgöra grund för polymerisation till plastmaterial enligt nedan. Det går också
att börja med metan.

CO2 och H2 -> CH4 (metan) -> Monomer (C2H4) -> Polymer (ex Polyeten) ->
Plastprodukt

Produktionen är energikrävande och en möjlig lösning vore att integrera
produktionen i energisystemet, till exempel genom att använda
överskottsenergi som produceras av vindkraft blåsiga dagar för produktion
av vätgas. Med det upplägget väntas slutprodukten bli tre till fyra gånger
dyrare än nuvarande plastråvara.

6 Slutord
Det finns flera sätt att tillverka plaster med förnybara råvaror men det är just
kostnaden som är den springande punkten. Att, som vi, tillhöra den
generation som använder resurser som är skapade under lång tid är enkelt
och råvarorna är billiga, de flödar! När istället resurserna måste skapas idag,
i konkurrens med till exempel annan energianvändning och annan
markanvändning, måste insatsen vara en annan, tillgången blir mindre och
priset blir då högre.
Idag när plaster tillverkas av fossil, lagrad, råvara så är behovet av
återvinning stort av klimatskäl – det fossila kolet i plasten bidrar till
klimatförändringarna om plasten förbränns istället för återvinns. Men
incitamentet att återvinna är litet rent ekonomiskt. Om istället plasterna i
stor omfattning skulle tillverkas av förnybar råvara skulle det ekonomiska
incitamentet att återvinna öka väsentligt.
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Bilaga 2 - Workshop Cirkulära flöden
En satsning inom cirkulär biobaserad ekonomi
2017-04-26

10.45-11.30

10:10-10.45

9.40-10.10

9.20-9.40

9.00-9.20
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Utlysningar från Vinnova – Att ta detta ett steg till!

Workshop 3: Material att tillgå lokalt?

Workshop 2: Produkter för cirkulära flöden

Workshop 1: Produkter av bio- eller återvunnen plast

Cirkulär ekonomi - vad är det?

Kort om återvunnen plast och bioplaster

Vad har hänt hittills i projektet Cirkulär Flöden - RePlast

Presentation av närvarande

Dagens program

11.30-12.00
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Återvunnen plast
Mest återvinning av industrispill
Största plastflödet är förpackningar
Lägsta sorterings utbytet från hushåll

132 ton PP
90 ton PE

”Kommunplast” går till förbränning
2,2% PP
1,5% PE

Bioplaster – ett vidt begrepp

Biobaserad plast

Omkring 3 miljoner ton vilket är drygt 1% av den globala
plastproduktionen
Spås öka till 5 miljoner ton till 2021

PE från sockerrör via jäsning till etanol och dehydrering till eten

Biobaserad PE och PET är kemiskt identisk med fossil PE och PET

250 miljoner ton skulle behöva 5% av jordens jordbruksmark

Biobaserad plast

Biobaserad PET är idag delvis biobaserad med den ena beståndsdelen
biobaserad

Coca Cola lanserar just den första helt biobaserade PET

Biobaserad plast

PUR Poleuretan kan produceras av biobaserad Pentametyl Di
Isocyanat (PDI) kan användas i till exempel billacker

..eller med bärnstenssyra som bas

Läs mer
Nordisk bioplastförening:
http://nordiskbioplastforening.se

European bioplastics
http://www.european-bioplastics.org

Framtid

CO2 och H2 -> CH4 -> Monomer (C2H4) -> Polymer (PE) -> Plastprodukt

Dyrt men konkurrerar inte med åkermark om matproduktion

Plast från metan (Newlight, 2017)

Planer finns på att starta plasttillverkning från en polyol gjord från
koldioxid (Covestro, former Bayer Materials)

Bio-nedbrytbar plast
Nedbrytbarheten beror på kemin, inte på ursprunget

De bionedbrytbara plasterna är beroende av speciella förhållanden för
att brytas ned
Kan ge problem med kvaliteten på återvunnen plast

Konsumenten kan uppfatta (!) det som att plasten kan bryts ned enkelt i
naturen
Varning för oxo-degradables

Bio-nedbrytbar plast

Poly-lactic acid (PLA, poly-mjölksyra) är en polyester gjord av
mjölksyra som fermenterats från socker eller stärkelse

Stärkelsebaserade plaster är stärkelseblandningar med PLA, eller PE
(men blir då inte fullt nedbrytbar) eller föreningar med utgångspunkt i
stärkelse

Cirkulär Ekonomi

I en cirkulär ekonomi designas produkter för att kunna återanvändas
med hög kvalitet i ett tekniskt och/eller biologiskt kretslopp.

Ekonomiska modeller som handlar om att använda resurser effektivt

I en cirkulär ekonomi används förnybar energi men också mindre
energi

Affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används i stället för linjära
processer; ”Från värde-kedja till värde-cykel” (SOU 2017:22)

Cirkulär Ekonomi

Innovativa affärsmodeller som t.ex. uthyrning, återtillverkning,
abonnemang och delande av produkter

Nya affärsmodeller bidrar till att skapa nya arbetstillfällen samtidigt som
negativ påverkan på klimat, miljö och hälsa minskar

”Delandeekonomin” som en del av den cirkulära ekonomin, internet
spelar stor roll

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi kopplas till resurseffektiviteten i EU:s tillväxtstrategi
"EU 2020"

Regeringen utredning hinder i lagstiftningen och vilka styrmedel som
behövs
4M

Exempel på Cirkulär Ekonomi

Renault samlar in motordelar bearbetas till reservdelar

Började 1949; växellådor (2003), injektorer (2010) och
turbokompressorer (2013).

325 anställda, 30-50% billigare, 80% mindre energi, 92% mindre
kemikalier

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/interactive-diagram/the-circular-economy-applied-to-the-automotiveindustry

Exempel hos er

Lär mer

Stiftelsen svensk Industridesign:
http://www.svid.se/Hallbarhetsguiden/Process/Metoder/Cirkularekonomi/

Naturvårdsverket:
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-ochinternationellt/EUs-miljooarbete/Cirkular-ekonomi/
Cradlenet
http://www.cradlenet.se/cirkular-ekonomi/
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Så här funkar det
- Panta din pulka på ReBuyke i ReTuna återbruksgalleria
- Du får 20 kronor att handla för i gallerian
- Panta senast den 30 april
- Pulkan lagas eller återvinns
Mer om Panta Pulkan och projektet Replast
på eskilstuna.se/pantapulkan
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Cirkulär ekonomi
Erbjudande 2: att genomföra utredningar och enklare tester

Mall för beskrivning av projekt
Projekttitel:

1

Hushållens plastavfall blir kvalitetsprodukter

Potential – max 3 sidor

1.1 Bakgrund
Under våren har ett förprojekt, RePlast, genomförts av Eskilstuna kommun med
samarbetspartners. Projektet har finansierats av Vinnova. Flera intressanta resultat har nåtts
och härmed ansöks om medel för fortsatta försök för resurseffektivare hantering av
plastavfallsströmmar. En av de förstudier som genomförts inom ramen för förprojektet var en
inventering av mängden polyeten och polypropylen insamlade vid en återvinningscentral
(ÅVC) i Eskilstuna kommun. I Eskilstuna kommun, såväl som i många andra kommuner,
samlas plast från hushåll och vissa verksamheter in via containern för brännbart avfall, i
motsats till separat insamling. Detta beror på att återvinningsindustrin inte vill ta emot plasten
från ÅVC då den anses ha för låg kvalitet och är så blandad att det inte är ekonomiskt rimligt
att tillverka produkter av den. Kommunerna har därför börjat samla in plasten tillsammans
med brännbart avfall för att inte ge avfallslämnaren intryck av att den går till återvinning då
den inte gör det.
Inventeringen av mängderna gjordes genom en plockanalys av det brännbara avfallet i en
slumpvis utvald container vid ÅVC:n Lilla Nyby i Eskilstuna kommun. För plockanalys av
grovavfall finns ingen rekommenderad metodik och en plockanalys av grovavfall är svårare
att få representativ då varje enskilt föremål kan vara så olika stort och därmed utgöra en stor
andel av avfallet. Resultaten från plockanalysen ska därför inte överskattas utan ses som en
indikation. Vid plockanalysen framkom att det i containern för brännbart material samlas in
stora mängder polyeten (PE) och polypropylen (PP). PE och PP är bland de vanligaste
plasterna i samhället och de är attraktiva som återvinningsmaterial. Vid plockanalysen var
1,5% av det brännbara materialet PE och 2,2% var PP. Under ett år samlas det in cirka 6 000
ton brännbart material vid återvinningscentralerna i Eskilstuna kommun. Om plockanalysens
resultat är representativt innebär detta att det årligen samlas in 92 ton PE och 132 ton PP i den
brännbara fraktionen vid ÅVC:er i Eskilstuna kommun. Eskilstuna Strängnäs Energi och
Miljö (ESEM) tar också emot avfall från ÅVC i Strängnäs kommun varvid det tillkommer
ytterligare mängder.
Som nyråvara kostar årlig insamlad mängden PE och PP i Eskilstuna kommun 2,7 miljoner
kronor, baserat på att jungfrulig PE och PP kostar drygt 12 kr/kg. Värdet på samma mängd
som återvunnen PE och PP är mer osäkert men kan antas ligga kring hälften det vill säga cirka
1,3 miljoner kronor. Idag skickas den insamlade plasten till förbränning tillsammans med
andra plaster och annat brännbart grovavfall. Priset för förbränning är omkring 50 öre per kg
vilket innebär att kommunen betalar cirka 112 000 kr per år för att elda upp den här mängden
PE och PP trots att det torde finnas ett stort värde i att återvinna materialet.
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1.2 Vad vill ni uppnå?
Syftet med det projekt vi nu söker bidrag för är att i praktiken generera lösningar för delar av
den problematiska kommunplasten, att finna användning för den här plastavfallsströmmen
med positiva ekonomiska kalkyler, i redan efterfrågade plastprodukter och därigenom bidra
till omställningen mot en cirkulär ekonomi och skapa ökad förståelse för att plasten i en
cirkulär ekonomi måste hanteas efter slag och produkt för att komma till maximal nytta. Om
projektets tester faller ut positivt kommer projektet att kunna visa att det finns delströmmar i
den vid ÅVC insamlade plasten som enkelt kan nyttiggöras, vilket sannolikt är efterlängtat
vid alla svenska kommuner då det är frustrerande att behöva skicka så stora flöden plast till
en, i avfallshierarkin, så låg användning som energiutvinning. Kostnaderna för utsortering och
regenerering av plasten måste ligga inom prisskillnaden för att projektet ska kunna visa att det
är ekonomiskt lönsamt att recirkulera det här materialet. Potentialen är stor då skillnaden är
stor mellan att betala för energiutvinning eller att sälja återvinningsmaterial. Flödet finns där
men värdet är omintetgjort eftersom materialet idag ligger i en blandad avfallsström. Flera
lokala plastproducenter kring Eskilstuna kommun producerar produkter där PE och PP från
återvinningscentralens idag blandade avfallsflöde till förbränning skulle kunna komma till
användning om det förelåg i en ren fraktion och var tvättat.
För att sortera ut materialet på ett relativt kostnadseffektivt sätt har pant visat sig vara
framgångsrikt. Det mest effektiva insamlingssystemet för plast är idag panten av PET-flaskor.
Inom ramen för projektet byggs en tillfällig pantstation upp för att testa funktionen. Detta är
så nytt att själva pantsystemet måste testas i ett annat projekt men stationens konstruktion
kommer att prövas i projektet. Om stationen fungerar väl är det en lösning på ett idag vid
troligen alla ÅVC olöst problem där stora mängder värdefull plast går förlorad.
I det nu sökta projektet kommer PE och PP att sorteras ut från den brännbara fraktionen av
ÅVC-personal. Vid återvinning av plasten tvättas och kvarnas den vanligen för att sedan
regranuleras. Regranuleringen kräver stor skala i och med de kapital- och driftskostnader den
innebär. Vid försöken som genomförs inom ramen för det här projektet kommer plasten
endast att tvättas och kvarnas, den mer kostnadskrävande reglanuleringen utelämnas på
försök. Efter tvättning och kvarning kommer plasten att tas omhand av Mälarplast AB i
Eskilstuna som tillverkar flera produkter där återvunnen plast kan ingå eller utgöra hela
plastmängden. Mälarplast kommer att tillverka en eller ett par produkter av plasten och
produkternas kvalitet kommer att bedömas i tester. Genom den enklare hanteringen vid
förberdelse för återvinning kan processen bli applicerbar även på mindre plastflöden.
I försöket hoppas vi kunna visa att det här värdefulla plastflödet som idag går till förbränning
från i princip alla svenska ÅVC kan komma till användning i ett system där ekonomin blir
bättre än den blir idag och att plasten kan bli högkvalitativa produkter, till skillnad mot
exempel vägisolering eller stallgolv vilket annars är vanlig avsättning för plastavfall som inte
förbränns. Lösningar kan genereras och förståelsen öka för att en cirkulär ekonomi kan
åstadkommas genom att se varje plastslags potential tidigt i avfallshanteringskedjan. Projektet
har potential att visa hur ekonomi och miljö går hand i hand. Projektet, om det lyckas,
kommer kunna visa på att cirkulation av material leder till en bättre ekonomi både på kort och
lång sikt och tjäna som ett gott exempel på cirkulär ekonomi. Detta visas genom att tänka nytt
kring utsorteringen och kring förbehandlingen av plasten så att materialet kan nyttiggöras.
Kommunen och den lokala industrin kan båda bli vinnare på upplägget och den globala
miljön. En industriell cymbios kan åstadkommas genom nära samspel mellan avfallslämnare
och producent. Dessutom kan incitamentet för utsorteringen av plast ökas om det cirkulära
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plastflödet är känt av kommuninvånarna. Det blir då en viktig folkbildningsinsats kring
resurser, miljö, lokalt näringsliv och cirkulär ekonomi. I projektet kan det också kartläggas
vilka produkter kommunen upphandlar/köper som kunde tillverkas av återvunnen plast.
Produkterna som tillverkas kommer att vara exempelvis boxar för intern posthantering eller
boxar för intern logistik inom företag. Källsorteringskärl är en intressant produkt att prova att
tillverka med den här plasten. En annan produkt som har identifierats som intressant att testa
är tunnor som flytkroppar för badbryggor. Många produkter har idag kvalitetskrav från
kunderna som omöjliggör att återvunnen plast används i produktionen. Bland annat det får till
följd att mycket lite återvunnen plast används även då det finns många produkter som kan
tillverkas av återvunnen råvara. Även produkter för t ex väghållning som används inom
kommunen kan vara intressant.
Jämställdhet är ett av 17 globala mål för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030. Men det
är också en grund för effektiv resursanvändning och en effektiv organisation. Jämställdhet är
en fråga för hela Eskilstuna kommunkoncern – alla förvaltningar och de kommunala bolagen och all den verksamhet och de projekt som de bedriver inom kommunen och tillsammans med
andra parter. Eskilstuna kommun har en politisk jämställdhetsberedning under
kommunstyrelsen som har till uppgift att driva på arbetet med jämställdhet i kommunen.
Eftersom Eskilstuna kommun under många år framgångsrikt arbetat
med jämställdhetsintegrering har kommunen uppmärksammats i flera sammanhang.
Kommunen har fått möjlighet att delta i flera forskningsprojekt och är just nu utvalda till
modellkommun av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Kommunen tar emot många
studiebesök och föreläser om arbetet på andra orter i Sverige, men även
internationellt. Eskilstuna kommun är vinnare av Svenska Jämställdhetspriset 2017 och har
många år arbetat framgångsrikt och systematiskt med att integrera jämställdhet i alla
verksamheter.
1.3 Koppling till regeringens samverkansprogram
Projektet kopplar tydligt till regeringens samverkansprogram (nr 4) när det gäller att främja
cirkulära lösningar och öka den biobaserade delen av ekonomin. Den cirkulära lösning vi
hoppas utforma i det här projektet kommer, om testerna faller väl ut att tjäna som exempel på
hur cirkulära flöden kan utformas enkelt. Ytterligare en potential ligger i detta nämligen att de
råvarubesparingar vi hoppas åstadkomma gör det möjligt att bekosta den fördyring som det
idag innebär att använda biobaserade råvaror istället för fossila och överbrygga den
inbromsning i ekonomin som den övergången annars skulle innebära dels genom den
ekonomiska besparingen och dels genom recirkulationen av de fysiska resurserna.
Projektet har också koppling till utveckling av industriella symbioser då det sätter det
kommunala avfallsbolaget och kommunen i närmare förbindelse med det lokala näringslivet.
Flera plastföretag kan, om testerna faller väl ut använda det aktuella plastflödet.
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2.1

Aktörer – max 2 sidor (exkl. tabell)
Projektparter

Tabell 1. Projektparter
Organisation

Roll i projektet

Mälarplast AB

Plasttillverkare som
kommer att tillverka
produkter av det
återvunna materialet

Eskilstuna Strängnäs
Energi och Miljö

Driver ÅVC och
kommer att sortera ut
PE och PP samt prova
att uppföra ”pant”utrustningen

Eskilstuna kommun,
Kommunledningskontoret

Deltar som styrande
av projektet i och med
kommunens
identifiering av
cirkulär ekonomi som
väsentligt för framtida
utveckling av
kommun och lokal
industri

Vad projektparten
konkret vill få ut av
att delta i projektet
Undersöka möjligheten
att åstadkomma affärer
med väsentligt minskat
flöde av nyråvara och
värdeskapande via en
cirkulerande råvara
istället för att värde
skapas genom
förbrukning av
materialet
ESEM är engagerade
att ta varje delflöde i
det avfall man hanterar
högre i avfallshierarkin.
ESEM är också
intresserade av
ekonomiska skäl i och
med att de har
värdefulla flöden i
avfallet som kan tas
tillvara och säljas till
lokal industri
Att uppfylla politiska
mål i Affärsplan
Eskilstuna och i
avfallsplan och fungera
som kunskapsbrygga
och facilitator för
utveckling av det lokala
näringslivet.

Antal timmar:
uppskattat för hela
projekttiden
72 timmar

204 timmar

80 timmar

Eskilstuna kommun arbetar för en klimatneutral kommunkoncern 2020 och ett klimatneutralt
Eskilstuna 2050. Ekologisk uthållighet är ett av de strategiska målen för hela
kommunkoncernen som innebär låg klimatpåverkan, att luft, vatten och mark skyddas från
föroreningar och en natur med bevarad mångfald. Som ekokommun och klimatkommun är
Eskilstuna ledande i arbetet med en grön omställning. För att ställa om Eskilstuna fokuserar
kommunen starkt på samarbeten mellan olika aktörer. Eskilstuna kommun arbetar med
samhälls- och näringslivsutveckling i Affärsplan Eskilstuna där arbetet bygger på en stor
mängd företagsbesök som Kommunens näringslivssektion utfört för att kartlägga det lokala
näringslivet en avsiktsförklaring mellan 17 ledande aktörer. Affärsplan Eskilstuna har som
målsättning att på kort sikt åstadkomma förbättrat företagsklimat och samsyn om strategiska
områden och på lång sikt att öka tillväxten i näringslivet med fler arbetstillfällen och att bli en
än mer attraktiv stad & landsbygd. Ett av flera initiativ i affärsplanen är att hitta nya
affärsmodeller som bygger på cirkulär ekonomi och flera initiativ gäller plast. Det sökta
projektet passar mycket väl in i flera av målen i den strategiska affärsplanen med effektivare
resursanvändning genom lokalt utnyttjade avfallsströmmar och näringslivsutveckling i
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kontakten mellan företag i Eskilstuna. Eskilstuna kommun arbetar också för att höja invånares
och kommunkoncernens kunskapsnivå där fokus är att det ska vara enkelt och roligt att göra
klimatsmarta val samtidigt som den egna verksamheten minskar sin miljöpåverkan. Eskilstuna
kommun och dess bolag har flera gånger fått utmärkelser för miljöarbetet.
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) arbetar inom affärsområdena Elnät, Vatten &
Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Företaget ägs av Eskilstuna Energi
och Miljö (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi (SEVAB), som i sin tur ägs av respektive
kommun, och bildades 2014 för att även i framtiden på ett effektivt sätt kunna erbjuda dessa
samhällsbärande funktioner. Även om driftbolaget är gemensamt är kommuninvånarna
fortfarande kund hos Eskilstuna Energi och Miljö, som äger bland annat
avfallsanläggningarna. Eskilstuna Energi och Miljös uppdrag är starkt förenat med
miljöfrågor, både avseende yttre miljö i närområdet och inre miljö. Stort fokus ligger på yttre
miljö och för att verka för en minskad miljöbelastning. EEM uppmärksammar även andra
frågor som bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling med utgångspunkt från Eskilstuna
och dess närområde. Som utvecklare av avfallshanteringen och mottagare av alla
avfallsfraktioner är EEM engagerade i projektet för att finna användning för material så högt
upp i avfallshierarkin som möjligt för bättre ekonomi, effektivare resursanvändning och bättre
miljö. Plasten från återvinningscentraler är ett flöde som idag upplevs ”hamna fel”.
Mälarplast arbetar som legotillverkare och anpassar leverans till kundens behov och levererar
allt från plastdetaljer till kompletta, färdigpackade systemlösningar. Mälarplast levererar till
stora globala företag som ABB, Bombardier, SAS och Volvo men även till mindre
ensamföretagare och innovatörer. Företaget är stolt över sina korta ledtider och en
leveranssäkerhet på närmare 100 %. Mälarplast arbetar med både termo- och härdplaster,
vilket är ovanligt, och genom såväl formsprutning som formpressning. Mälarplast har en
komplett egen konstruktions- och formverktygsavdelning. Genom en gedigen kunskap inom
företaget, en maskinpark med breda funktioner och ett stort nätverk av samarbetspartners har
Mälarplast skapat sig ett brett kunnande. Mälarplast arbetar ständigt med förbättringar inom
miljöområdet och är sedan många år certifierade enligt ISO 14001. Mälarplast har erfarenhet
av att använda återvunnet material och olika typer av bioplaster men känner också till de
hinder som idag är inbyggda i systemet.
Som projektledare kommer Eva Svensson Myrin från Miljö & Avfallsbyrån att anlitas. Eva är
Naturresursplanerare, kemist och ekonom med akademisk examen i vardera av dessa ämnen.
Hon har 30 års erfarenhet av arbete med miljöfrågor ur olika perspektiv, som konsult, från
myndighet, som miljöchef och som VD för ett stort regionalt avfallsbolag samt för ett
biogasföretag. De senaste 10 åren har Eva jobbat med avfalls- och återvinningsfrågor. Under
de senaste åren har Eva tillsammans med tre kollegor drivit egen konsultbyrå genom vilken de
hjälper främst kommuner att driva och utveckla sin avfallshantering. Sedan 2012 har Eva
forskat på ungefär halvtid. Forskningen har rört avfallssystem och just nu arbetar Eva halvtid i
forskningsprojektet STEPS (Sustainable Plastics and Transition Pathways) vid Lunds
Tekniska Högskola. Eva har en unikt bred kunnighet och erfarenhet av miljö och
resurshantering och känner också till dessa frågor ur ett företagsperspektiv. Med kunskapen
om miljö och resursanvändande tillsammans med kunskapen om ekonomi och affär
personifierar Eva de kompetenser som tillsammans bygger Cirkulär Ekonomi och det gör Eva
synnerligen lämpad för att hålla samman och driva de här försöken.
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Tabell 2. Sammanställning arbetsfördelning mellan män och kvinnor i projektet
Kön
Antal män
Andel av arbetet
Andel män respektive
respektive kvinnor
(timmar) som utförs
kvinnor i
som arbetar i
av män respektive
beslutsfattande position
projektet, i %
kvinnor, i %
i projektet, i %
Män
63 %
55 %
50 %
Kvinnor
38 %
45 %
50 %
Totalt
100 %
100 %
100 %

3

Genomförbarhet – max 2 sidor

Den tidsplan och budget som lagts för projektet är realistisk eftersom de ingående delarna är
relativt snabbt genomförda och ligger inom projektorganisationens direkta
påverkansmöjlighet. I första steget sorteras plaster ut ur ett kontinuerligt flöde på en av
Eskilstunas återvinningscentraler. På anläggningen har Eskilstuna Energi och Miljö ett
sorteringsband som redan är i bruk för annan sortering och personal som kommer att sköta om
även den här sorteringen.
Den efterföljande tvättningen och kvarningen köps av en vidtalad återvinningsanläggning och
transporteras sedan till Mälarplast för produktion av en eller ett par produkter och
efterföljande bedömning av produkternas kvalitet.
Den pantstation som kommer att testas men inte användas publikt i det här skedet, är till för
att senare kunna sortera ut det aktuella plastflödet. Dock är tekniken och utformningen för
oprövad och ny för att detta projekt ska kunna rymma tester av hur ersättning för
avfallslämnaren på dessa produkter skulle kunna fungerar. I detta läge är det bara realistiskt
att testa funktionen på utrustningen, vilket är viktigt nog då tekniken har potential att lösa ett
stort problem inom plaståtervinning.
De aktörer som är inblandade i projektet är också de som har rådighet över de avgörande
delarna av projektet. Detta faktum säkerställer genomförandet enligt budget och tidplan.
Mälarplast är slutproducent och användare av returmaterialet och sedan länge aktiva i
branschen. Eskilstuna kommun och Eskilstuna Energi och Miljö driver avfallsanläggningen
med den återvinningscentral där plasterna idag samlas in och sorteringsband för utsortering av
PE och PP.
Vid utformning av projektplanen har jämställdhetsaspekter vägts in. Detta baseras på
Eskilstuna kommuns jämställdhetsarbete som presenteras i avsnitt 1.2. I projektet kommer
män och kvinnor att arbeta tillsammans och skapa kunskap tillsammans. En kvinna utses till
projektledare.

4

Budget – kort kommentar

Projektets totala budget är 773 000 kr. De består av lönekostnader i Eskilstuna kommun, hos
Mälarplast och Eskilstuna Energi och Miljö samt konsultkostnader för projektledning och
kostnader för uppförande och test av den pantstation som kommer att uppföras. Den består
också av kostnader för tvätt och kvarning av plasten samt transporterna förknippat med den.
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Lönekostnaderna har beräknats utifrån den lönekostnad inklusive semesterersättning,
arbetsgivaravgifter och försäkringar. Indirekta kostnader har inkluderats med 30% av
lönekostnaden.
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Cirkulär ekonomi
Erbjudande 2: att genomföra utredningar och enklare tester

Mall för beskrivning av projekt
Projekttitel:

1
1.1

Re-produktion av tallrikar

Potential – max 3 sidor
Bakgrund

Under våren 2017 har ett förprojekt, RePlast, genomförts av Eskilstuna kommun med
samarbetspartners. Projektet finansierades av Vinnova. Flera intressanta resultat har nåtts med
koppling till cirkulär ekonomi och resurshushållning. En av de studier som gjordes var
återtagande av cirka 1000 kasserade plasttallrikar, av tillverkaren Mälarplast AB i Eskilstuna,
för tillverkning av nya tallrikar. Tallrikarna hade använts i en skola i Katrineholm och skulle
bytas ut då de ansågs vara utslitna. Mälarplast kvarnade tallrikarna och tre varianter av nya
tallrikar tillverkades av materialet. De tre varianterna var dels en variant med 100%
återvunnet material, dels en variant med 50 % ny råvara och dels en variant med 100%
återvunnet material och en tillsats av svart pigment. Samtliga tre varianter uppvisade goda
egenskaper vid enkla kvalitetstester. Försöket visade på möjligheten att cirkulera detta
material och göra nya tallrikar av de gamla. I och med försöket öppnar sig intressanta
möjligheter till nytt affärsupplägg med t.ex. avtalat återköp istället av enbart försäljning av
tallrikar. Vidare tester måste dock utföras för att säkra att cirkulationen av plasten genomförs
på ett ekonomiskt, miljömässigt och hälsomässigt hållbart sätt.
1.2

Vad vill ni uppnå?

Syftet med projekt vi nu söker bidrag för är att i praktiken generera lösningar där affärer kan
göras resursmässigt effektivare genom ett affärsupplägg och en råvaruförsörjning enligt
principerna i cirkulär ekonomi. Inte bara för de plastföretag som varit involverade i RePlast
utan för alla företag. Om projektets tester faller ut positivt kommer projektet att kunna visa att
även små aktörer kan leda utvecklingen genom att skapa affärsupplägg enligt cirkulär modell
och utvecklas genom att uppnå ökad konkurrenskraft och tillfredsställa kunders behov med en
väsentligt lägre förbrukning av fysiska resurser än i tidigare affärsmodell. Projektet har
mycket stor potential att bidra till ökad förståelse för hur cirkulär ekonomi kan uppnås. Just
tallrikar till skolor har också potential att utgöra ett exstra gott exempel då det har nära
anknytning till vardagen, är i barn och ungdomars närhet och just det här exemplet är lätt att
förstå. Arbete med och främjande av lokal cirkulär ekonomi är en del av Affärsplan
Eskilstuna – en plan som är framtagen av Eskilstunas näringsliv och Eskilstuna kommuns
näringslivsenhet. Planen är ett nytt sätt att tillsammans arbeta med lokal samhälls- och
näringslivsutveckling, i detta projekt med lokala tillverkande företag.
Om testerna faller väl ut kommer samma nytta som tidigare att uppnås utan att förbruka
materiella resurser i den omfattning som tidigare. Idag produceras tallrikar som säljs till bland
annat skolbespisningar för att sedan när de är uttjänta brännas upp medan skolan upphandlar
nya. I förstudien och vidare i det nu sökta projektet kommer en cirkulation av tallrikarna
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istället att ske i en kontrollerad close-loop cykel. I och med närheten till LTH kommer
eventuellt delresultat att kunna publiceras i den vetenskapliga litteraturen.
I projektet kommer fyra viktiga delar att klarläggas:
1) Tallrikarna kommer att köras genom tillverkningsprocessen tio gånger; d v s malas ned och
bli nya tallrikar som i sin tur mals ned och blir nya tallrikar o s v. Detta sker med 100%
återvunnen råvara men också med tallrikar där 50% ny råvara tillsätts varje cykel. Efter var
och en av körningarna kommer 5 tallrikar att plockas ut. Dessa kommer att kvalitetstestas av
extern part för att söka svar på hur kvaliteten påverkas av recirkulationen. Detta är idag, så
vitt vi känner till, okänt för det aktuella plastslaget och resultatet kommer att vara till stor
nytta för hela plastbranschen. Även om hinder för den tänkte cirkulära affärsmodellen
identifieras här kommer det att bli viktiga lärdomar för den framtida plastanvändningen och
möjligheten till sant cirkulära plastflöden med recirkulation till produkter av hög kvalitet,
såsom föreskrivs i definitionen av produkter i den cirkulära ekonomin, utan down cycling.
2) I nästa steg kommer en livscykelanalys (LCA) att genomföras för att ge svar på hur lång
varje cykel måste vara för att ge en miljöfördel och vilken miljöfördel en cirkulation som är
anpassad efter tallrikarnas hållbarhet ger. Även detta är mycket intressant för hela
plastbranschen. En jämförelse kommer att ske med traditionell försäljning samt eventuellt
med andra material.
3) När LCA:n är genomförd kan den ekonomiska modellen designas med säkerställande att
inte cirkulationstiden är för snäv ur resurssynpunkt. Affären ska baseras på cirkulation av
materialet och alltså utgå från definitionen av cirkulär ekonomi. Materialet ska cirkuleras och
skapa värde genom ett cykliskt flöde och inte i en värdekedja, vilket är fallet i hela
plastbranschen idag där relativt lite plast återvinns och den som återvinns ofta downcyclas.
Faller våra tester ut positivt kommer modellen att bli till ett gott exempel för hela branschen.
4) Parallellt med designen av den nya affärsmodellen kommer projektet att rymma
hälsomässiga aspekter. Självklart är materialet i tallrikarna redan idag livsmedelsgodkänt men
ett viktigt krav att uppfylla är spårbarhet och att materialet efter en cirkulation fortfarande är
lämpligt ur hälsoaspekt. Enligt EU direktiv (EG) nr 282/20084 från den 27 mars 2008 om
återvunnet plastmaterial, som är avsett att komma i kontakt med livsmedel och om ändring av
förordning (EG) nr 2023/20065, uppmanas European Food Safety Authority (EFSA) att
utvärdera återvinningsprocesser av plastavfall. Under projektet kommer EFSA:s syn på
återvinningsprocessen att efterfrågas och resultatet av utvärderingen kommer att bli till stor
nytta för hela plastindustrin och peka på möjligheten alternativt sätta en markör på ett viktigt
hinder för cirkulär ekonomi, beroende på kommitteens utslag. Viss osäkerhet finns i om
EFSA hinner lämna sitt fullständiga svar under projektettiden men ansökan hinner produceras
och lämnas in. Ingen liknande process är, enligt ansvarig myndighet i Sverige, tidigare prövad
av EFSA. Det gör det här projektet extra intressant då det utvecklar kunskapen om vilka
produkter som kan recirkuleras idag och säljas med ett cirkulärt affärsupplägg och återtagande
av egen produkt som råvara.
Eftersom köparen av tallrikarna ofta är en offentlig organisation kommer kommunens
upphandlingsenhet att till viss del involveras i projektet. De kommer att fungera som
bollplank när affärsmodeller designas för att med sin kunskap om lagen om offentlig
upphandling möjliggöra för kommuner att vara kunder i den cirkulära ekonomin och köpa
funktioner istället för att konsumera material.
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Potentialen för resultatet att få stort genomslag i utvecklingen mot cirkulär ekonomi är stor
dels vad gäller tallrikar men också när det gäller andra plastprodukter. Många måltider äts på
plasttallrikar. Dessutom har många plastprodukter möjlighet att upprätta liknande ”close
loop”-återtagandesystem och därigenom överkomma plaståtervinningens största problem –
blandade avfallsströmmar.
Jämställdhet är ett av 17 globala mål för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030. Men det
är också en grund för effektiv resursanvändning och en effektiv organisation. Jämställdhet är
en fråga för hela Eskilstuna kommunkoncern – alla förvaltningar och de kommunala bolagen och all den verksamhet och de projekt som de bedriver inom kommunen och tillsammans med
andra parter. Eskilstuna kommun har en politisk jämställdhetsberedning under
kommunstyrelsen som har till uppgift att driva på arbetet med jämställdhet i kommunen.
Eftersom Eskilstuna kommun under många år framgångsrikt arbetat
med jämställdhetsintegrering har kommunen uppmärksammats i flera sammanhang.
Kommunen har fått möjlighet att delta i flera forskningsprojekt och är just nu utvalda till
modellkommun av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Kommunen tar emot många
studiebesök och föreläser om arbetet på andra orter i Sverige, men även
internationellt. Eskilstuna kommun är vinnare av Svenska Jämställdhetspriset 2017 och har
många år arbetat framgångsrikt och systematiskt med att integrera jämställdhet i alla
verksamheter.
1.3

Koppling till regeringens samverkansprogram

Projektet kopplar tydligt till regeringens samverkansprogram (nr 4) när det gäller att främja
cirkulära lösningar och öka den biobaserade delen av ekonomin. Den cirkulära lösning vi
hoppas utforma i det här projektet kommer, om testerna faller väl ut att tjäna som exempel på
hur cirkulära flöden kan utformas enkelt. Plaståtervinningens största problem idag är den
blandade plastström som når återvinnaren då blandningen gör materialet svåranvänt.
Nödvändigt för ökad plaståtervinning och för höjd kvalitet på plastprodukter av återvunnet
material är att hitta snävare loopar i återvinningen. Vårt projekt kommer att peka på hinder
och möjligheter för det.
Ytterligare en potential ligger i detta nämligen att de råvarubesparingar vi hoppas
åstadkomma gör det möjligt att bekosta den fördyring som det idag innebär att använda
biobaserade råvaror istället för fossila och överbrygga den inbromsning i ekonomin som den
övergången annars skulle innebära dels genom den ekonomiska besparingen och dels genom
recirkulationen av de fysiska resurserna.
Kunden är i de allra flesta fall en kommunal offentlig förvaltning. I kommunerna finns i
avfallsplaneringen målsättningar om att minimera avfallet. Många kommuner har också
målsättningar kring att driva på utvecklingen i kommunen i riktning mot principerna i cirkulär
ekonomi. Eskilstuna kommuns upphandlingsenhet kommer därför att delta som bollplank i
projektet för att affärsdesignen ska passa för offentliga upphandlare och deras kravställande
och upphandlingsregelverk för att också underlätta kommunernas utveckling mot cirkulär
ekonomi och arbete med avfallsminimering.
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2
2.1

Aktörer – max 2 sidor (exkl. tabell)
Projektparter

Tabell 1. Projektparter
Organisation

Roll i projektet

Mälarplast AB

Plasttillverkare som
kommer att tillverka
produkterna som ska
undersökas

Eskilstuna kommun,
upphandlingsenheten

Framtida upphandlare
av produkten som
cirkuleras.

Eskilstuna kommun,
Kommunledningskontoret

Deltagare som
styrande av projektet i
och med kommunens
identifiering av
cirkulär ekonomi som
väsentligt för framtida
utveckling av
kommun och lokal
industri
Forskare inom
Livscykelanalyser ser
till att ingående
livscykelanalys blir
utförd med tillräcklig
vetenskaplig höjd

Lunds Tekniska Högskola,
avdelningen för Miljö och
Energisystem

Vad projektparten
konkret vill få ut av
att delta i projektet
Undersöka möjligheten
att åstadkomma affärer
med väsentligt minskat
flöde av nyråvara och
värdeskapande via en
cirkulerande råvara
istället för att värde
skapas genom
förbrukning av
materialet
Engagerad genom
upphandlingsenhetens
kunskap som
kravställare om att
upphandla funktionen
som det cirkulerade
materialet fyller snarare
än varan i sig
Fungera som
kunskapsbrygga och
facilitator för
utveckling av det lokala
näringslivet när det
gäller
hållbarhetsutveckling
och koppling till
framtida upphandlingar
Ytterligare kunskap om
kretslopp och
möjligheterna med
cirkulär ekonomi.
Eventuell publicering
av delresultat i
vetenskaplig litteratur

Antal timmar:
uppskattat för hela
projekttiden
96 timmar

24 timmar

96 timmar

80 timmar

Eskilstuna kommun arbetar för en klimatneutral kommunkoncern 2020 och ett klimatneutralt
Eskilstuna 2050. Ekologisk uthållighet är ett av de strategiska målen för hela
kommunkoncernen som innebär låg klimatpåverkan, att luft, vatten och mark skyddas från
föroreningar och en natur med bevarad mångfald. Som ekokommun och klimatkommun är
Eskilstuna ledande i arbetet med en grön omställning. För att ställa om Eskilstuna fokuserar
kommunen starkt på samarbeten mellan olika aktörer. Eskilstuna kommun arbetar med
samhälls- och näringslivsutveckling i Affärsplan Eskilstuna där arbetet bygger på en stor
mängd företagsbesök som Kommunens näringslivssektion utfört för att kartlägga det lokala
näringslivet en avsiktsförklaring mellan 17 ledande aktörer. Affärsplan Eskilstuna har som
målsättning att på kort sikt åstadkomma förbättrat företagsklimat och samsyn om strategiska
områden och på lång sikt att öka tillväxten i näringslivet med fler arbetstillfällen och att bli en
än mer attraktiv stad & landsbygd. Ett av flera initiativ i affärsplanen är att hitta nya
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affärsmodeller som bygger på cirkulär ekonomi och flera initiativ gäller plast. Det sökta
projektet passar mycket väl in i flera av målen i den strategiska affärsplanen. Eskilstuna
kommun arbetar också för att höja invånares och kommunkoncernens kunskapsnivå där fokus
är att det ska vara enkelt och roligt att göra klimatsmarta val samtidigt som den egna
verksamheten minskar sin miljöpåverkan. Eskilstuna kommun och dess bolag har flera gånger
fått utmärkelser för miljöarbetet.
Mälarplast arbetar som legotillverkare och anpassar leverans till kundens behov och levererar
allt från plastdetaljer till kompletta, färdigpackade systemlösningar. Mälarplast levererar till
stora globala företag som ABB, Bombardier, SAS och Volvo men även till mindre
ensamföretagare och innovatörer. Företaget är stolta över sina korta ledtider och en
leveranssäkerhet på närmare 100%. Mälarplast arbetar med både termo- och härdplaster,
vilket är ovanligt, och genom såväl formsprutning som formpressning. Mälarplast har en
komplett egen konstruktions- och formverktygsavdelning. Genom en gedigen kunskap inom
företaget, en maskinpark med breda funktioner och ett stort nätverk av samarbetspartners har
Mälarplast skapat sig ett brett kunnande. Mälarplast arbetar ständigt med förbättringar inom
miljöområdet och är sedan många år certifierade enligt ISO 14001. Mälarplast har erfarenhet
av att använda återvunnet material och olika typer av bioplaster men känner också till de
hinder som idag är inbyggda i systemet.
Som projektledare kommer Eva Svensson Myrin från Miljö & Avfallsbyrån att anlitas som
konsult av Eskilstuna kommun, kommunledningskontoret. Evas timmar finns redovisade i
budgeten men inte i tabellen ovan. Eva är Naturresursplanerare, kemist och ekonom med
akademisk examen i vardera av dessa ämnen. Hon har 30 års erfarenhet av arbete med
miljöfrågor ur olika perspektiv, som konsult, från myndighet, som miljöchef och som VD för
ett stort regionalt avfallsbolag samt för ett biogasföretag. De senaste 10 åren har Eva jobbat
med avfalls- och återvinningsfrågor. Under de senaste åren har Eva tillsammans med tre
kollegor drivit egen konsultbyrå genom vilken de hjälper främst kommuner att driva och
utveckla sin avfallshantering. Sedan 2012 har Eva forskat på ungefär halvtid. Forskningen har
rört avfallssystem och just nu arbetar Eva halvtid i forskningsprojektet STEPS (Sustainable
Plastics and Transition Pathways) vid Lunds Tekniska Högskola. Eva har en unikt bred
kunnighet och erfarenhet av miljö och resurshantering och känner också till dessa frågor ur ett
företagsperspektiv. Med kunskapen om miljö och resursanvändande tillsammans med
kunskapen om ekonomi och affär personifierar Eva de kompetenser som tillsammans bygger
Cirkulär Ekonomi och det gör Eva synnerligen lämpad för att hålla samman och driva de här
försöken.
Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska
högskola (LTH). Avdelningens målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i
ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och
energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen. Miljö- och
energisystem startade som egen institution i slutet av 80-talet efter tjugo års verksamhet som
Miljövårdsprogrammet vid Lunds universitet. Forskare och lärare kommer från flera olika
fakulteter och vetenskapsområden. Det typiska för forskningen och undervisningen är att den
griper över de enskilda disciplinerna. Miljö- och energisystem har också ett utbrett nationellt
och internationellt kontaktnät. Proffessor Pål Börjesson, verksam vid institutionen, kommer
att vara en viktig resurs i projektet med sin långa erfarenhet av tvärvetenskapliga
systemstudier av biobaserade energi- och produktionssystem med forskningsfokus på
miljömässig hållbarhet för existerande och nya biobaserade system från ett
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livscykelperspektiv. Viktiga parametrar i Påls forskning är miljö-, klimat-, resurs-, energi- och
kostnadsprestanda.
Tabell 2. Sammanställning arbetsfördelning mellan män och kvinnor i projektet
Kön
Antal män
Andel av arbetet
Andel män respektive
respektive kvinnor
(timmar) som utförs
kvinnor i
som arbetar i
av män respektive
beslutsfattande position
projektet, i %
kvinnor, i %
i projektet, i %
Män
33%
20%
25%
Kvinnor
67%
80%
75%
Totalt
100 %
100 %
100 %

3

Genomförbarhet – max 2 sidor

Den tidsplan som lagts upp för projektet är fullt realistisk då den inledande produktionen av
tallrikarna kommer att genomföras under projektets första vecka. Sedan kommer resten av
projektåret att ägnas åt LCA, utformande av affärsmodell, kvalitetssäkring av tallrikarna från
de olika cyklerna samt ansökan om kommentar från EFSA.
De aktörer som är inblandade i projektet är också de som har rådighet över de processer som
behövs för ett säkert genomförande av projektet. Plastproducenten har den branschkunskap
som krävs för att bidra vid utformningen av affärsmodellen. Eskilstuna kommun deltar med
inköpsavdelning och miljöstrateger för att vidare bidra till en hållbar utformning av det
ekonomiska upplägget och skapa erfarenhet från att tänka affär i cirkulär ekonomi. Vidare
kommer kvalitetstesterna att köpas av extern part och den LCA som utförs kommer att
genomföras med medverkan från LTH, Institutionen för Miljö och Energisystem. Föreslagen
projektledare är ekonom, kemist och på deltid forskare inom projektet STEPs (Sustainable
Plastics and Transition Pathways) vid LTH.
Vid utformning av projektplanen har jämställdhetsaspekter vägts in. Detta baseras på
Eskilstuna kommuns jämställdhetsarbete som presenteras i avsnitt 1.2. Plastindustrin är en
övervägande manlig miljö och skolbespisningar och upphandlingsenheter en kvinnlig. Genom
projektet kommer kontakter och kunskap att överföras mellan dessa branscher. I projektet
kommer män och kvinnor att arbeta tillsammans. En kvinna utses till projektledare.

4

Budget – kort kommentar

Projektets totala budget är 804 500 kr. De består av lönekostnader i Eskilstuna kommun, hos
Mälarplast och Lunds Tekniska högskola samt konsultkostnader för genomförande av LCA,
för design av affärsupplägg enligt cirkulär ekonomi samt ansökan om vetenskaplig
uppfattning hos European food safety authority, samt av köp av kvalitetstester av tallrikarna.
Lönekostnaderna har beräknats utifrån den lönekostnad inklusive semesterersättning,
arbetsgivaravgifter och försäkringar. Indirekta kostnader har inkluderats med 30% av
lönekostnaden.

