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Sammanfattning 
Klimatpåverkan kan betraktas som vår tids största utmaning, såväl globalt som lokalt. 

Som ett led i FN:s arbete med klimatkonventionen har Uppsala satt höga mål för sitt 

bidrag till att minska klimatpåverkan. En av åtgärderna för att nå dessa mål är att för-

bränningsanläggningen som förser Uppsalas fjärrvärmeverk med energi ska fasa ut fos-

sila bränslekällor. Syftet med denna undersökning är att kartlägga plastflöden i Uppsala 

för att i ett senare skede kunna forma åtgärder för minska mängden fossil plast som går 

till energiåtervinning. De verksamheter som valts ut för att ingå i undersökningen är 

 

 Uppsala Vatten och Avfall 

 Uppsala kommun 

 Landstinget i Uppsala län 

 Livsmedelsbutikerna i Uppsala 

 Byggbranschen 

 IKEA 

 Importerat avfall 

 

Undersökningen har utgått ifrån de mest förekommande plasttyperna som är Polyeten 

(PE), Polypropen (PP), Polystyren (PS), Polyetentereftalat (PET), Polyvinylklorid 

(PVC) och Polyuretaner (PUR). 

 

Undersökningen omfattar dessa plasters struktur, egenskaper, användningsområden 

samt möjlighet att fasa över till biobaserad plast. Biobaserad plast är inte nödvändigtvis 

alltid miljövänligare. En stor del av miljöpåverkan uppstår i produktionsledet från od-

ling, transport och tillverkning av plastråvaran. Undersökningen visar att oavsett om 

ursprunget i plastprodukten är av biobaserat eller fossilt ursprung orsakar den minst 

klimatpåverkan om den återvinns. En plastprodukt orsakar dubbelt så mycket koldiox-

idutsläpp om den förbränns med energiåtervinning, än om den materialåtervinns för att 

bli en ny plastprodukt. Dock utesluter inte dessa två återvinningsalternativ varandra, de 

ska snarare ses som ett komplement. När ett plastmaterial återvunnits så många gånger 

den kan, utan att kvaliteten försämras, gör den nytta en sista gång genom att bidra med 

energi. 

 

Av hushållens plastavfall är 66 % plastförpackningar som felsorterats i restavfallet istäl-

let för att sorteras på ÅVS för materialåtervinning. Den samlade volymen plastavfall 

som energiåtervinns står för 40 % av koldioxidutsläppen från Uppsala fjärrvärmeverk. 

Resultatet av denna undersökning visar på flera möjligheter att minska det fossila plast-

avfallet. Uppsala Vatten och Avfall samt Uppsala kommun kan genomföra en rad för-

bättringsåtgärder i syfte att underlätta för Uppsalas invånare att sortera rätt, exempelvis 

kan vikt läggas vid förbättrad  information till hushållen för att öka sorteringsgraden av 

plastavfall. Uppsala kommun kan även ge förutsättningar till bättre utsortering av för-

packningar genom att skapa utrymme för fler återvinningstationer i stadsbilden.  

  



 

 

Abstract 
The climate impact can be considered as the greatest challenge of our time, globally and 

locally. Following the UN climate convention has led the municipality of Uppsala to set 

high goals to reduce their climate impact. One of the measures to achieve these goals is 

to phase out fossil fuel sources from the incinerator that supplies Uppsala's district heat-

ing system with heat and also generates electricity to the grid. The purpose of this study 

was to map the plastic flows in Uppsala in order to take actions for reducing the amount 

of fossil plastics that goes to combustion. The stake-holders selected for inclusion in the 

survey were: 

 

 Uppsala Vatten och Avfall (Uppsala Water and Waste) 

 Uppsala kommun (The municipality of Uppsala) 

 Landstinget i Uppsala län (The county council of Uppsala) 

 Livsmedelsbutiker (Grocery stores) 

 Byggbranschen (The building trade) 

 IKEA 

 Importerat avfall (Imported waste) 

 

The study has been based on the most common types of plastic such as Polyethylene 

(PE), Polypropylene (PP), Polystyrene (PS), Polyethylene terephthalate (PET), Polyvi-

nyl chloride (PVC), and Polyurethanes (PUR). 

 

This survey covers structure, properties and application areas for these plastics together 

with the possibility of substitution to bio-based plastics. Bio-based plastics are not nec-

essarily always better for the environment. A large part of the environmental impact 

occurs in the production, all the way from cultivation, transportation and manufacturing 

of plastic raw material. The survey shows that regardless of if the origin of the plastic 

product is bio-based or fossil, they are causing the least environmental impact if recy-

cled. A plastic product causes twice as much carbon emissions if incinerated with ener-

gy recovery than if the materials are recycled to become a new plastic product. Howev-

er, these two options of recycling methods are not mutually exclusive, they should ra-

ther be seen as complementary. When a plastic material is recycled as many times as it 

can be, without loss of quality, it is useful one last time by providing energy. 

 

Of all plastic waste generated from the households, 66% are plastic packaging found in 

the residual waste instead of separated for material recycling. The total volume of plas-

tic waste that is incinerated is 40% of the total carbon dioxide emissions from Uppsala 

district heating plants. 

 

The results of this survey indicate several opportunities to reduce the fossil plastics in 

waste, e.g. improved information to households to increase the degree of sorting plastic 

waste. Uppsala Vatten och Avfall and Uppsala kommun can implement a number of 

improvement measures in order to facilitate for Uppsala residents to sort properly, for 

example to increase the amount of recycling stations (ÅVS's) and design the infor-

mation to households more effectively. 
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Ordlista 
Amorf struktur Oregelbunden och slumpmässig struktur (i polymerkedjorna) 

(Plastindustri, u.å.).  

Avfall Definitionen av avfall är enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 15 

kapitel, 1§ varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av 

med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.  

Biobaserad plast Plast tillverkad av förnybar råvara. Den har identiskt kemisk 

struktur som den fossila plasten. Biobaserad plast kallas ofta för 

drop-in-plast då den kan återvinnas i befintliga återvinnings-

strömmar. Biobaserad plast betyder inte att den är nedbrytbar 

(Bruder, 2013). 

Delkristallin struktur Regelbunden struktur på polymerkedjan. Starkare bindning mel-

lan kedjorna än den amorfa strukturen som kan packas tätare 

(Plastindustri, u.å.).  

Fraktion Benämning på ett avfallsslag. Plast är ett exempel på en fraktion.  

Grovavfall Hushållsavfall som är för skrymmande att slänga i de vanliga 

sopkärlen vid bostaden (s.k. kärl- och säckavfall). Den största 

delen av grovavfallet samlas in på kommunala bemannade åter-

vinningscentraler (ÅVC). En mindre del samlas in vid fastighet-

er via miljörum (Sopor.nu, u.å.). Grovavfall kan bestå av trasiga 

möbler, cyklar, böcker, större leksaker, metallskrot och presen-

ningar. Det förekommer även material från renoveringar såsom 

plastgolv, lister och isolering.  

Hushållsavfall Miljöbalken definierar hushållsavfall som avfall som kommer 

från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksam-

het (SFS 1998:808). 

Det kan vara matrester, förpackningar, returpapper, städsopor, 

blöjor, latrin och slam från slambrunnar och slamtankar, möbler, 

cyklar, oljerester, färgrester, rester av bekämpningsmedel och 

annat farligt avfall som ingår som beståndsdelar i avfall från 

hushåll, samt el-avfall, inklusive kyl och frys (Avfall Sverige, 

2015).  

Kommunplast Den fraktion på en återvinningscentral (ÅVC) som samlar blan-

dad plast som inte är förpackningar. Det kan vara trädgårdsmöb-

ler, pulkor läskedrycksbackar, blomkrukor, tunnor, dunkar, hin-

kar, leksaker, plaströr och plastbackar. Sorteras på de flesta 

ÅVC i den brännbara fraktionen (Avfall Sverige, 2015). 

Kärl- och säckavfall Det avfall som generellt uppkommer inomhus i hushållet och 

läggs i ett kärl eller i en säck som samlas upp i containrar, i un-

derjordsbehållare eller i sopsugssystem. Även så kallat jämför-

ligt hushållsavfall från verksamheter som samlas in på detta sätt 

räknas som kärl- och säckavfall. I begreppet kärl- och säckavfall 

ingår både brännbart avfall och matavfall (även det separat in-

samlade). Hemkomposterat matavfall räknas inte in i mängden 

eftersom det inte samlas in av kommunen (Avfall Sverige, 

2015). 

Nedbrytbar plast Tillverkas antingen av förnybar eller fossil råvara. Det är tillsat-

serna som gör att plasten får egenskapen att brytas ned. Ned-

brytningen kan ske via solljus, syre eller mikroorganismer 

(Christiansson, 2012). Den nedbrytbara plasten ska inte sorteras 

med plast som ska materialåtervinnas då den plasten försämrar 
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kvaliteten på den återvunna plasten. 

Restavfall Det som blir kvar i hushållet efter att förpackningar, grovavfall, 

farligt avfall och matavfall sorterats i respektive fraktion. Det 

kan vara kuvert, dammsugarpåsar, diskborstar, tandborstar, bin-

dor, tamponger, blöjor, trasiga kläder m.m. (Uppsala Vatten och 

Avfall, 2016). 

Swerec Driver en av Europas modernaste anläggningar för plaståtervin-

ning. Där tas förpackningsplast från nordiska hushåll emot. 

Swerec har även samarbete med ett antal kommuner i Sverige 

och Danmark, från vilka övrig plast från hushållen, tas emot. På 

anläggningen sorteras, tvättas samt kvarnas plasten och säljs 

tillbaka till plastindustrin (Swerec, 2011). 

Återvinningscentral 

(ÅVC) 

Bemannade återvinningscentraler där alla fraktioner finns, från 

förpackningar till farligt avfall .  

Återvinningsstation 

(ÅVS) 

Obemannade återvinningsstationer som är utplacerade på olika 

platser där förpackningar i alla material samt tidningar ska sorte-

ras. 
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1 Inledning 
Plast är ett allmänt förekommande material, det finns många olika typer med olika 

egenskaper. Plast finns överallt i vardagen som leksaker, förpackningar, husgeråd och 

kläder. Plast används i alla branscher, till exempel som byggmaterial, fordonskompo-

nenter, medicinska tillämpningar och i elektronik (Fråne, Stenmarck, Sörme, Carlsson, 

Jensen, 2012). Plastens historia började redan sent 1800-tal då PVC framställdes för 

allra första gången av fransmannen Henri Victor Regnault. Dock tog det ytterligare 

några år innan plasten fick sitt genombrott och på 1960-talet ökade både produktion och 

konsumtion av plast. Sedan dess har plastsorterna ökat till cirka 700 olika typer (IKEM, 

u.å.a). Till 98 % tillverkas plast idag av fossil råvara (Luz, u.å.), som vid utvinning, till-

verkning och förbränning frigör stora mängder koldioxid till atmosfären vilket förstär-

ker växthuseffekten (Naturvårdsverket, 2016). Ungefär 4 % av världens råoljeprodukt-

ion går till plasttillverkning. Hälften av detta, d.v.s. c:a 2 %, blir färdig plast och resten 

går åt för energianvändning i tillverkningen (Luz, u.å.). 

 

Biobaserad plast kan ha två olika betydelser; nedbrytbar biobaserad plast och biobase-

rad plast från förnybar råvara som är återvinningsbar. I detta arbete avses med ”bi-

oplast” den plast som producerats med förnyelsebar råvara, en mer korrekt benämning 

är biobaserad plast. Nedbrytbar plast kan produceras antingen med förnybar eller fossil 

råvara. För att en plast har tillverkats av förnybar råvara betyder det inte automatiskt att 

den är nedbrytbar, utan det beror på hur plasten producerats. Om en plast ska material-

återvinnas bör den inte brytas ner spontant eftersom det försämrar kvaliteten på de pro-

dukter som tillverkas av den återvunna plasten.  

 

Biobaserad plast produceras av förnyelsebar råvara som innehåller socker i form av 

stärkelse eller cellulosa. Dessa råvaror används till etanoltillverkning för att sedan för-

ädlas till eten och vidare till polyeten. Polyeten är grunden till många plasttyper och har 

identisk kemisk struktur oavsett om råvaran är förnyelsebar eller fossil (Bruder, 2013).  

 

Idag importeras biobaserad polyeten till största delen från Braskem i Brasilien. Det 

finns fler starka aktörer på marknaden som inom kort förväntas öka sin produktion. 

Även i Sverige finns rent tekniskt möjligheten att producera biobaserad polyeten. Han-

delshinder som tullar, svenska styrmedel samt prisbild för och efterfrågan på biobaserad 

plast är faktorer som påverkar utvecklingen av förnyelsebar plastråvara, enligt Y. Al-

warsdotter, (personlig kommunikation 15 februari 2016). 

 

1.1 Bakgrund 
Uppsala Stad och Uppsala kommun har som långsiktigt klimatmål att Uppsala ska vara 

fossilfritt 2030 vilket innebär att utsläppen av växthusgaser från energianvändning ska 

vara nära noll samt baseras på förnybara energikällor (Uppsala kommun, 2015). Upp-

sala kommuns klimat- och energimål fokuserar på klimatpåverkan och giftfri miljö. 

Som ett led i FN:s arbete med klimatkonventionen har Uppsala kommun bjudit in lokalt 

verksamma företag, myndigheter och organisationer till att gemensamt anta klimatut-

maningen. Nätverket “Klimatprotokollet” är idag ett verktyg för att realisera målen i 

Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram 2014-2023 (Uppsala Klimatprotokoll, 

u.å.). Inom olika fokusgrupper jobbar medlemmarna för att minska Uppsalas klimatpå-

verkan. (Uppsala Klimatprotokoll, u.å.). Vattenfall AB är aktiva i grupperna energief-

fektivisering, hållbart resande och “jakten på plasten”. 

 

Vattenfall AB driver kraftvärmeverket i Uppsala. Idag, 2016, innehåller bränslemixen 

fortfarande fossila bränslen som till exempel torv och till viss del olja som används till-
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fälligt vid extrem kyla. I företagets miljöredovisning från 2014 (Vattenfall, 2015) besk-

rivs hur Vattenfall AB planerar investeringar för en ny biobränsleeldad panna som 

kommer att ersätta den nuvarande torveldade pannan innan 2020. Detta som en del i 

Uppsala kommuns klimatmål. Till största delen kommer anläggningen då att vara fos-

silbränslefri. Uppsala kraftvärmeverk tar emot en stor del avfall till förbränning. Avfal-

let, som till lika stora delar består av hushållsavfall och industriavfall, kommer dels (146 

000 ton) från närliggande regioner, samt genom import (120 000 ton) från Storbritan-

nien, Irland, Norge och Åland (Vattenfall, 2015). Enligt samtal med Anna Karlsson, 

miljöspecialist på Vattenfall AB består den brännbara fraktionen av cirka 10 vikt-% 

fossil plast vilket ger upphov till 40 % av de totala koldioxidutsläppen från avfallsför-

bränningen. Som ett led i sin strävan att gå över till förnybara energikällor har Uppsala 

kommun och Vattenfall AB haft ambitionen att arbeta för introduktion av biobaserad 

plast till 100 % för att uppnå målet att anläggningen ska vara fossilfri år 2030 (A. Karls-

son personlig kommunikation 18 november 2015). Enligt tidigare studier (Hilding & 

Högberg, 2016) har det visat sig att möjligheten att producera biobaserad plast med 

svenska råvaror finns, dock är inte marknaden utformad för det ännu. 

 

Som beskrivits i inledningen framställs biobaserad plast av eten via etanol. I Sverige 

odlas idag flera olika grödor som kan förädlas till etanol, men i dagsläget går de i hu-

vudsak in i produktion till biodrivmedel. Inom en 10-års-period kan det vara möjligt att 

öka förekomsten av biobaserad plast i såväl plastförpackningar som i övriga plastpro-

dukter (Y. Alwarsdotter (personlig kommunikation 8 december 2015). 

 

I Sverige pågår en mängd olika forskningsprojekt som syftar till att producera inhemsk 

bioetanol för vidare förädling till biopolyeten. SEKABs teknik, CelluAPP, är den forsk-

ning som förmodligen kommit längst. Enligt J. Markusson (personlig kommunikation 

14 mars 2016) är CelluAPP en ny teknik där cellulosa omvandlas till tillgängligt socker 

och därmed etanol. Med denna teknik finns möjligheten att använda sig av alla råvaror 

som innehåller cellulosa. Enligt Y. Alwarsdotter (personlig kommunikation 8 december 

2015), finns det möjlighet för produktionsstart inom 4 - 5 år. På SLU i Uppsala forskas 

det kring möjligheterna att ta tillvara på restprodukter från vete (E. Johansson, personlig 

kommunikation 23 februari 2016). Veteproteinet är en av naturens största biopolymerer 

och skulle kunna fungera som superabsorbenter i t.ex. blöjor och bindor enligt E. Jo-

hansson (personlig kommunikation, 23 februari 2016). 

 

1.2 Problem 
Fossilplast orsakar koldioxidutsläpp som bidrar till klimatförändringar. Vattenfall AB 

söker möjligheter att minska mängden fossilt plastavfall som förbränns i kraftvärmever-

ket i Uppsala. En möjlighet att sänka de fossila utsläppen kan vara att substituera den 

fossila plasten mot biobaserad plast. Då det inom den närmaste framtiden inte finns 

möjlighet att utveckla biopolyetenmarknaden i tillräcklig omfattning för att Vattenfalls 

anläggning i Uppsala ska kunna vara fossilfria till 2030, behövs kompletterande åtgär-

der för att uppnå målet. 

 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med denna undersökning är att Vattenfall på sikt ska reducera mängden inkom-

mande fossil plast till fjärrvärmeverket i Uppsala. Målet med denna undersökning är att, 

utöver substituering till biobaserad plast, finna ytterligare verktyg för reduktion av 

mängden fossil plast i Uppsalas avfallsströmmar. 
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Specifikt inom ramen för minskning av koldioxidutsläpp från kraftvärmeanläggningen i 

Uppsala är målen för denna studie följande: 

1. Identifiera de stora användarna av plast i Uppsala kommun samt vilka plasttyper 

som kommer in till kraftvärmeverket. 

2. Utforska aktörers inställning till dels användning av plast i den egna verksam-

heten men även det egna plastavfallets roll som resurs. Aktörernas nuvarande 

hantering av det egna avfallet skall också undersökas. 

3. Formulera rekommendationer angående hur de stora aktörerna kan förändra sitt 

plastanvändande i en hållbar riktning. 

4. Kritiskt utvärdera resultaten för att hitta en lämplig förändring av plasthante-

ringen samt utvärdera vilka av dessa identifierade plaster som är mest lämpade 

att fasa över till biobaserad plast. 

 

1.4 Omfattning 
Denna undersökning omfattar endast plastströmmarna i Uppsala kommun. Dessa omfat-

tar såväl avfall som förpackningar. Efter diskussion med Anna Karlsson på Vattenfall 

beslutades att undersökningen endast omfattar plastavfallsflödet från Uppsala kommun 

och inte de övriga kommuner som transporterar sitt avfall till värmeverket. Dock kan de 

presenterade resultaten tillämpas på andra kommuner, då andelen plast i avfallet kan ses 

som representativa för hela Sverige. 

 

Då avtalen för det inkommande avfallet varierar över tid omfattar detta arbete endast de 

idag kända aktörerna som har avfall som kommer in till värmeverket. Med ändringar i 

avtalen varierar därmed även det inkommande avfallet. Dock kan denna undersökning 

ses som en övergripande och representativ bild över plastflödet över en längre tid.  

De ovan nämnda aktörer som varit aktuella att undersöka har begränsats till de som re-

dan är delaktiga i Uppsala Klimatprotokoll på inrådan av Anna Karlsson, Vattenfall. 

Anledningen till detta är att de redan är medvetna om och delaktiga i klimatmålsarbetet 

och är positiva till att bidra med information. I rapporten kallas den gruppen som helhet 

för “aktörerna”.  

 

Det importerade avfallet ingår i undersökningen då det är en stor andel av den totala 

avfallsmängden. Andelen plast i den totala mängden inkommet avfall baseras på 

svenska förhållanden, då tiden inte tillåter att undersöka denna fraktion närmare.  

 

De plasttyper som valts ut är utifrån de idag, vanligast använda plasttyperna enligt han-

delsförbundet PlasticsEurope. Utifrån detta har undersökningen utgått ifrån produkter 

tillverkade av dessa plasttyper. En avgränsning gjordes mot de kemikalier och additiv 

som används vid plastframställning. Detta på grund av att samma additiv används oav-

sett om plasten är fossil- eller biobaserad. 

 

Den biobaserad plast som omfattas av denna undersökning är enbart så kallade drop-in 

biobaserad plast (d.v.s. plast som kan gå in i befintligt system för plaståtervinning). Den 

nedbrytbara plasten tas inte upp i undersökningen, då det i Sverige finns ett fungerande 

återvinningssystem som bör användas i första hand.  

 

I undersökningen tas ingen hänsyn till ekonomiska konsekvenser för olika åtgärder på 

grund av tidsbrist. 
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1.5 Målgrupp 
Målgruppen är i första hand de som är verksamma med miljöarbete och avfallsrelate-

rade frågor på Vattenfall AB i Uppsala. Resultatet kan med fördel användas av andra 

svenska städer med liknande förhållande samt internationellt som trovärdig och innova-

tiv. Även medlemmar i Uppsala klimatprotokoll samt arbetsgruppen “Jakten på plasten” 

kan ha intresse av att ta del av undersökningens resultat. Dessa aktörer är länken till den 

breda målgruppen, samhället. Alla i ett samhälle har intresse av ett kretslopp som är 

förnybart och fungerande. 

.  
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2 Metod 
Detta examensarbete är uppdelat i fyra delar. En litteraturstudie, intervjuer samt beräk-

ningar av avfallsmängder och därefter analys av insamlat material. 

Båda författarna har varit delaktiga och ansvariga för planering och genomförande av 

alla delar i undersökningen. Anna Högberg har varit ansvarig för inhämtande och bear-

betning av information kring plasttypernas uppbyggnad, egenskaper och användnings-

områden samt möjligheten att fasa över dessa till biobaserad råvara. Anna Hilding har 

haft ansvaret för inhämtande och beräkningar av de mängder plast som aktörerna lämnar 

till avfallshantering för materialåtervinning respektive energiåtervinning. Rapportskri-

vandet har utförts gemensamt vilket även arbetet med struktur, form och utförande har 

gjorts.  

 

2.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har genomförts för att synliggöra aktuella förhållanden kring plast 

som material, dess egenskaper och användningsområde och resursflöden. Plastbran-

schen är under ständig utveckling. För att ta del av den dagsaktuella kunskapen omfattar 

litteraturstudien även rapporter och artiklar skrivna av forskare, branschkunniga samt 

myndigheter och NGOs. 

Artiklarna har hämtats via Högskolan i Gävles samsökningsdatabas Discovery samt 

Science Direct. Sökord som har använts, enskilt eller tillsammans, är; 

 Avfallsströmmar 

 biobased plastics 

 bio-polymers 

 Climat impact 

 Carbon dioxide emissions 

 Climate BenefitsPlastics 

 Greenhouse Gas Emissions 

 LCA 

 Material Recycling 

 Recycling systems 

 

För att få mer kunskap samt djupare förståelse kring plast och biobaserad plast har bran-

schens hemsidor, exempelvis PlasticsEurope och European biobased plastics studerats. 

Statistik är inhämtad från Avfall Sverige, IKEA, IVL Svenska Miljöinstituet, Konsum 

Gävleborg, Landstinget i Uppsala län, Returpack, Statistiska Centralbyrån, Svenska 

MiljöEmmisions Data, Sveriges Lantbruksuniversitet, Swerec, Uppsala kommun samt 

Uppsala Vatten och Avfall, Vattenfall AB. Dessa har även bidragit med annan viktig 

information såväl skriftligt som muntligt. 

Gällande regelverk, direktiv har fakta inhämtats från olika källor. Europeiska kommiss-

ionen, Landstinget i Uppsala Län, Miljöbalken, Avfallsförordningen, Naturvårdsverket, 

Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Avfall. 

 

2.2 Personlig kommunikation 
Litteraturstudien följdes upp med öppna intervjuer via personliga möten, telefonsamtal 

och mailkontakt med representanter från de företag som ingår i undersökningen. Urvalet 

har skett utifrån rekommendationer från medlemmar i Uppsala Klimatprotokoll. De svar 
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som söktes gällde plasttyper, volymer, avfallsflöden, hantering, policy och rutiner för 

upphandling och inköp samt förändringsmöjligheter.  

 

Färsk och relevant information om såväl mängder och typ av plast, resultat från plocka-

nalyser och statistik har tillhandahållits via mail, telefonsamtal och personliga möten 

med de aktörer som ingått i undersökningen samt från myndigheter, andra företag i 

branschen samt intresseorganisationer.  

 

För djupare förståelse kring plasttyper samt bioplastens appliceringsmöjligheter och 

marknad har telefonsamtal med plastexperter på IKEM gjorts samt kunniga på plastfö-

retag så som Trioplast och Polymerfront. 

 

Den personliga kommunikationen har genomgående använts som underlag i rapporten 

men främst under kapitel 5 där varje aktör och dess avfallsmängd presenteras. Personlig 

kommunikation utgör även underlag för de rekommendationer som är vägledande i det 

fortsatta arbetet för fokusgruppen “jakten på plasten”. 

 

2.3 Beräkningar och värden 
Grunddata för statistik i rapporten är hämtade från;  

 Avfall Sverige avfallsstatistik 2014 (Avfall Sverige, 2015). 

 SMEDs kartläggning av plastavfallsströmmar i Sverige (Fråne et al., 2012). 

 Statistiska Centralbyrån, statistikdatabasen. 

 Landstinget i Uppsala läns statistik för använda plastartiklar. 

Ursprungsdata har använts så långt det varit möjligt. Utöver detta har beräkningar gjorts 

för att anpassas till Uppsalas förhållande med hjälp av Sveriges och Uppsalas folk-

mängd. Hänsyn bör tas till att dessa beräkningar inte är helt exakta då förhållanden i 

landet varierar. Däremot kan resultaten av dessa beräkningar ses som en representativ 

mängd och något att utgå från. Dessa beräkningar finns presenterade i bilaga A 

Mängden importerat avfall antas innehålla samma andel plast som det samlade svenska 

avfallet. Detta styrks utifrån uppgifter från PlasticsEurope där återvinningsgraden för de 

länder vars avfall importeras är likvärdig den svenska återvinningsgraden. 

För uträkning av koldioxidutsläpp används värden angivna i en rapport utförd av Hill-

man, Damgaard, Eriksson & Jonsson (2015). Dessa är medelvärden för klimatpåverkan 

som är uträknat från olika fossila plaster utifrån materialåtervinning respektive energiå-

tervinning samt produktion av nya plastprodukter. Värdena ansågs mest relevanta att 

använda då de är uträknade efter omfattande undersökning samt att värdena är mer pre-

cisa än andra värden som har studerats. Dessa beräkningar finns presenterade i bilaga C. 
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3 Litteraturstudie 
3.1 Ramverk 
Hanteringen av avfall styrs av flertalet lagar och förordningar. I grunden styr EU hur 

Sverige och alla svenska kommuner, företag och invånare ska hantera sitt avfall. 

3.1.1 Europeiska unionen 

EU har upprättat ett ramdirektiv, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/98/EG 

av den 19 november 2008 om avfall, som generellt handlar om avfallshantering och 

hushållning av resurser. Detta ramavtal styr allt som har med avfall i EU att göra. I di-

rektivets femte artikel preciseras såväl betydelsen av att särskilja på avfall och bipro-

dukter och vikten av att se utökad användning av avfall som en resurs. Framgår gör 

även principen om “förorenaren betalar” samt ett utökat producentansvar i artikel åtta. 

Ramdirektivet specificerar kriterier för när avfall upphör att vara avfall i artikel sex. Om 

ett avfall kan användas för ett specifikt ändamål och det finns en marknad för det är det 

önskvärt att avfallet förbereds för återanvändning eller materialåtervinning. Då avfall är 

en handelsvara i EU, är det förbjudet att exportera avfall för slutlig hantering utanför 

EUs gränser samt export av farligt avfall som ska gå till återvinning. 

 

I början av 2012 antogs en ny bioekonomisk strategi av Europakommissionen som be-

rör all industri och alla ekonomiska sektorer där biologiska resurser produceras eller 

förvaltas (Europeiska kommissionen, 2015a). Jord- och skogsbruket har en viktig del i 

den nya biobaserade ekonomin. Målet med strategin är att minska på koldioxidutsläp-

pen genom att förena ett hållbart jordbruk och skapa ett hållbart utnyttjande av förny-

bara råvaror för industriella ändamål. Inom strategin ingår tre huvudpunkter; 

 Investera i forskning och kompetens. 

 Utveckla marknaden, exempelvis omvandling av avfallsflöden i förädlade pro-

dukter. 

 Förstärka samordningen av politiker och intressenternas engagemang. 

(Europeiska kommissionen, 2015a). 

 

EU:s strategi för tillväxt, “EU 2020”, har satt upp som mål att minst 20 % av energin 

ska komma från förnybar resurs samt att utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 

20 % till år 2020. Samtidigt som den garanterar en biologisk mångfald och miljöskydd 

(Europeiska kommissionen, 2015b). Inom “EU 2020” finns strategier som påvisar den 

biobaserade plastens viktiga roll i att uppnå en mer hållbar ekonomisk utveckling. Där 

nämns även vikten av att Europa inte ska behöva vara lika beroende av olja vid omställ-

ning till mer biobaserad plast (European bioplastics, u.å.b). 

 

EU:s avfallshierarki 

I inledningen till EU:s avfallsdirektiv anges att avfallspolitiken bör ha som mål att 

minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin. Re-

surseffektivitet handlar bland annat om att utnyttja ekosystemtjänsterna så ändamålsen-

ligt och effektivt som möjligt för att öka samhällsnyttan utan att miljöpåverkan gör det. 

Att arbeta enligt EU:s avfallshierarki är en väg för att nå ökad resurseffektivitet (Artikel 

4 i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om 

avfall). 

I EU:s avfallsdirektiv anges att avfallshierarkin, se Figur 1, ska gälla som prioriterings-

ordning för lagstiftning och politik som rör förebyggande och hantering av avfall. Det 

ska därmed finnas regler och styrmedel som styr avfallshanteringen i enlighet med hie-

rarkin. Avfallsdirektivets krav på nationella program för förebyggande av avfall är ett 
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sätt att ytterligare betona avfallshierarkin (Artikel 4 i Europaparlamentets och Rådets 

direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall). 

 
Figur 1. Avfallstrappan, där målsättningen är att lämna avfallet 

så högt upp på trappan som möjligt. 

 

Generellt gäller att hushållningen med resurser ökar ju högre upp i hierarkin resurserna 

tas tillvara. Se figur 1. Enligt hierarkin är det bästa avfallet det som aldrig uppstår. T.ex. 

genom att minska emballagematerial, planera inköp för att inte riskera att matavfall 

uppstår. Är det inte möjligt ska avfallet återanvändas, materialåtervinnas eller energiut-

vinnas. I sista hand ska avfall läggas på deponi. 

3.1.2 Nationella miljökvalitetsmål 

De svenska miljökvalitetsmålen introducerades 1999 och är grunden för Sveriges miljö-

politik (Naturvårdsverket, 2012a). Miljökvalitetsmålen ska fungera som vägledning för 

hela samhällets miljöarbete. Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generations-

mål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål (Naturvårdsverket, 2012b). 

 

Generationsmålet är vägledande på det svenska miljöarbetet.  

“Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälso-

problem utanför Sveriges gränser.” (Naturvårdsverket, 2013) 

 

De miljömål som berör koldioxidutsläpp, plast och avfallshantering är i första hand föl-

jande: 

 

Begränsad Klimatpåverkan  
"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för kli-

matförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på kli-

matsystemet inte blir farlig”. (Naturvårdsverket, 2013). 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2013). 

 

“Begränsad klimatpåverkan” anger att utsläpp av växthusgaser ska minska med 40 % 

till år 2020 jämfört med 1990. Avfallshanteringen står för ungefär 8 % av de totala ut-

släppen av växthusgaser i Sverige. En stor del utgörs av förbränning av plast (Natur-

vårdsverket 2012a). 
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Giftfri miljö 

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte 

hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande 

ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är för-

sumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna." (Na-

turvårdsverket, 2013) 

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen (Naturvårdsverket, 2013).   

 

“Giftfri miljö̈” syftar till att förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller ut-

vunnits av samhället inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

Arbetet för att nå̊ målen i “Giftfri miljö̈” har stor påverkan på avfallshanteringen. Avfal-

lets innehåll av farliga ämnen försvårar idag hantering, behandling och återvinning av 

avfall. Utsläppen kan ske vid hantering av avfall, till exempel genom rökgaser vid för-

bränning av avfall (Naturvårdsverket, 2012a). 

God bebyggd miljö 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till 

vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas."  Ansvarig myndighet: Boverket (Naturvårdsverket, 2013). 

Miljökvalitetsmålet “God bebyggd miljö” beskriver att avfall ska förebyggas så långt 

det är möjligt samt att det ska vara enkelt att använda insamlingssystemen för att resur-

serna i avfall som ändå uppstår kan tas till vara i så hög grad som möjligt (Naturvårds-

verket, 2012a). 

3.1.3 Uppsalas miljö- och klimatmål 

Uppsala beskrivs i miljö- och klimatmål som en fossilbränslefri välfärdskommun som 

bidrar med lösningar till global ekologisk återhämtning och välfärd (Uppsala, 2015a). 

Uppsalas klimat- och miljömål är att vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050. Upp-

sala kommun har satt ett ambitiösare mål än EU, dels för att visa på behovet av en kli-

matpolitik med större säkerhetsmarginaler, men även i syfte att ta ansvar för de histo-

riska utsläppen (Uppsala kommun, 2015). 

 

Alla nedanstående mål är i jämförelse mot år 1990 (Uppsala kommun, 2015). 

 De samlade utsläppen av växthusgaser ska till år 2020 ha minskat med cirka 30 

%. 

 Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaski-

ner inom Uppsala kommungeografi ska senast år 2030 vara nära noll samt base-

ras på förnybara energikällor. 

 De samlade utsläppen av växthusgaser ska senast år 2040 vara nära noll, d.v.s. 

ha minskat med ca 90 %.  

 De samlade utsläppen av växthusgaser ska senast år 2050 ha minskat med mot-

svarande mer än 100 %.  

 De samlade utsläppen av växthusgaser ska senast år 2070 ha minskat med mot-

svarande cirka 110 %. 

 

Den fossila plasten ger ett bidrag till kolidioxidutsläppen vid förbränning och därmed 

berörs hantering och åtgärder av den fossila plastens i Uppsala av etappmål 1 i Miljö- 

och klimatmålen. 



 

14 

 

“Etappmål 1 - Förnybar och klimatneutral uppvärmning 2020 beskriver att en stor del 

av måluppfyllelsen 2020 är Vattenfalls planerade investering i ett nytt biobränsleeldat 

verk. Detta kommer att ersätta det torveldade kraftvärmeverket. Anläggningen i Upp-

sala är då i huvudsak fossilbränslefritt. Den fossila plasten i avfallet som förbränns är 

en restpost som återstår. Den beräknas minska genom ökad återvinning, avfallsminime-

ring och användning av förnyelsebara material i kommunorganisationen, samt intro-

duktion av biobaserad plast”  

(Uppsala kommun, 2015). 

3.1.4 Sveriges nationella avfallsplan 

Naturvårdsverket är ansvarigt för den nationella avfallsplanen och ett program för att 

förebygga uppkomsten av avfall (SFS 2011:927). Naturvårdsverket har även uppdraget 

att ta fram och fortlöpande uppdatera den nationella avfallsplanen enligt direktiv 

2008/98/EG (EU, 2008). Den nationella avfallsplanen är tydligt kopplad till EU:s av-

fallshierarki och lägger stor vikt vid behovet av att minska avfallets mängd och farlighet 

genom att förebygga dess uppkomst. Nationella avfallsplanen ska ses som ett komple-

ment till avfallslagstiftningen för att bidra till att nå de mål, inom avfallsområdet, som 

satts upp inom miljömålssystemet. Nationella avfallsplanen är direkt relaterad till de 

nationella miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och God be-

byggd miljö (Naturvårdsverket, 2012a). 

3.1.5 Uppsalas avfallsplan 

Enligt bestämmelser i miljöbalken upprättar Uppsala en avfallsplan enligt Naturvårds-

verkets riktlinjer. Avfallsplanen är ett styrdokument för avfallshanteringen inom Upp-

sala kommun som syftar till att tydliggöra kommunens ambitioner inom avfallsområdet. 

Avfallsplanen ska underlätta för kommunen att uppnå nationella miljökvalitetsmål, samt 

ge ansvariga och allmänheten en helhetsbild över avfallshanteringen och visa på möj-

ligheterna att påverka den (Uppsala Vatten och Avfall, 2014). Framförallt berör avfalls-

planens mål de nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpå-

verkan och Giftfri miljö. Även miljökvalitetsmålen Frisk luft, Bara naturlig försurning 

och Ingen övergödning berörs av avfallsplanens genomförande (Uppsala Vatten och 

Avfall, 2014). 

 

Under målområdet “Från avfall till resurs” i Uppsala kommuns avfallsplan 2014-2022 

finns effektmålet “Materialåtervinningen ska öka”. För fraktionen plast finns ett mål 

preciserat:  

“År 2022 ska utsorteringen av förpackningsmaterial av plast vara 30 %”.  

Materialåtervinningsgrad, avser insamlad mängd plus mängd i brännbart från plockana-

lys. År 2014 var insamlingsgraden 24 % (Uppsala Vatten och Avfall, 2014). 

I avfallsplanen framgår även mål om ökat antalet återvinningsstationer, för att förbättra 

tillgängligheten för privatpersoner. 

“År 2022 ska antalet återvinningsstationer ha ökat till minst 50 st. I detta mål ingår 

även att utvärdera lämpliga platser där dessa stationer ska placeras samt utreda om-

fattningen kring fastighetsnära insamlingen av förpackningsmaterial.” (Uppsala Vatten 

och Avfall, 2014) 

 



 

15 

År 2016 finns 41 stycken återvinningsstationer, hädanefter förkortad ÅVS, utplacerade i 

Uppsala kommun (FTI, u.å.). En ökning av antalet skulle innebära en högre tillgänglig-

het för privatpersoner att lämna sitt utsorterade förpackningsavfall. Detta skulle utöver 

högre sorteringsgrad även bidra till minskade enskilda transporter för de berörda hushål-

len. De återvinningstationer som samlar in störst mängder återfinns vid större livsme-

delsaffärer och stormarknader, vid återvinningscentraler, (ÅVC) samt vid lokala knut-

punkter till exempel pendelparkeringar. Ansvariga för denna åtgärd är FTI (Uppsala 

Vatten och Avfall, 2014). 

3.1.6 Upphandling 

I Svensk författningssamling SFS 2011:109 Regeringsform; 1 kap, 2 § regleras miljöns 

betydelse i upphandlingar tydligt;  

 

“Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuva-

rande och kommande generationer”. 

 

I 1 kap. 9 § kan läsas att; ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som 

fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas 

likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.” 

 

Det innebär enligt konkurrensverket (2014) att upphandlande myndigheter inte kan be-

stämma från vem de ska köpa den aktuella varan eller tjänsten eller att en vara ska 

komma från en specifik ort eller land. Krav får alltså̊ inte vara utformade på ett sådant 

sätt att de utpekar en viss leverantör eller utestänger leverantörer från ett visst land. 

Däremot har upphandlande myndigheter stor frihet att bestämma vad det är de vill köpa 

och vilka egenskaper och vilken kvalitet den aktuella varan ska ha. Att ett krav i prakti-

ken medför att vissa leverantörer inte kan leverera efterfrågad kvalitet eller egenskaper 

innebär inte i sig ett brott mot likabehandlingsprincipen. Krav på egenskaper, villkor 

och kriterier kan avse en produkts hela livscykel, produktion och/eller slutlig leverans 

av produkt eller tjänst (Konkurrensverket, 2014). 

3.1.7 Producentansvar 

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 15 kapitel, 6§ har producenter ansvar att se till att 

avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett sätt 

som kan krävas för en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering. Obligatoriskt 

producentansvar gäller för den som tillverkar, importerar och säljer förpackningar av 

bl.a. plast. Regeringen föreskriver vem det är som har producentansvar. Sverige har ett 

lagstadgat producentansvar för åtta produktgrupper, bl.a. förpackningar av plast. I den 

nationella avfallsplanen beskrivs tydligt att producenterna ska se till att det finns lämp-

liga insamlingssystem och att en viss mängd av avfallet materialåtervinns (Naturvårds-

verket, 2012a). 

3.1.8 Kommunal skyldighet och ansvar för avfall 

Kommunen ansvarar för insamling, hantering och behandling av hushållsavfall och till 

viss del även avfall som verksamheter och företag producerar och som bedöms som 

jämförligt med hushållsavfall enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 15 kapitel, §8-17. 

Kommunfullmäktige fastställer avfallsplanens mål. Avfallsplanen fungerar som kom-

munens styrdokument inom avfallsområdet. Samtliga nämnder och bolag ska sträva 

efter att nå måluppfyllnad för avfallsplanens mål. Dessutom innebär det att ansvariga 

nämnder och bolag upprättar handlingsplaner för att nå måluppfyllnad för sina mål. 
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Uppsala Vatten och Avfall AB ansvarar för en kontinuerlig samlad uppföljning av av-

fallsplanen som rapporteras till Kommunstyrelsen (Uppsala Vatten och Avfall, 2014).  

3.1.9 Avfallslämnarens ansvar 

Definitionen av avfall är enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 15 kapitel, 1§ ”Varje före-

mål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig 

av med”. Varje avfallslämnare ansvarar för att sortera sitt avfall enligt reglerna i kom-

munens renhållningsföreskrifter samt att sortera avfall som omfattas av producentansvar 

som till exempel plastförpackningar. 

 

Utöver ovanstående finns allmänna hänsynsregler i miljöbalken (SFS 1998:808) 2:a 

kapitel som gäller för både enskilda hushåll och verksamheter. En av reglerna, den så 

kallade produktvalsprincipen, uppmanar till att undvika att använda eller sälja produkter 

som kan medföra risker för människors hälsa och miljö, om de kan ersättas av mindre 

farliga produkter. I 5§, 2:a kapitlet beskrivs även att alla har skyldighet att utnyttja möj-

ligheterna till återanvändning och återvinning. 

 

3.2 Uppsala och dess miljöarbete 
Uppsala kommun är landets fjärde största kommun med 210 126 invånare fördelade på 

92 601 hushåll (SCB, 2015a). Av hushållen bor 73 % i flerbostadshus och 27 % i små-

hus(SCB, 2015b). I Uppsala kommun sysselsätter den offentliga sektorn en tredjedel av 

den arbetsföra befolkningen och de största arbetsgivarna är; 

 

 Uppsala kommun 

 Uppsala läns landsting 

 Uppsala universitet 

 Sveriges lantbruksuniversitet 

 

De största privata arbetsgivarna är; 

 GE Healthcare Bio-Sciences AB 

 ISS Facility Services AB 

 Posten Meddelande AB 

 Fresenius Kabi AB 

 Förenade Care AB 

 

Det finns totalt runt 12 000 företag i Uppsala (SCB, 2015a). Tjänstesektorn är störst, 

men även läkemedels- och livsmedelssektorerna är stora i kommunen. Vid Uppsala uni-

versitet och SLU studerar fler än 40 000 personer sammanlagt (Uppsala universitet, 

2015, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2016). 

 

Uppsala kommun och Uppsala Stad har ett engagemang för klimatarbetet vilket visar 

sig i flertalet projekt och arrangemang vilka omfattar energi, transporter, avfall, bygg-

verksamhet och stadsutveckling. År 2013 blev Uppsala utsedda till bästa svenska kli-

matstad av WWF och 2015 var Uppsala nominerade till Nordiska Rådets natur- och 

miljöpris. 

3.2.1 Policy för ekologisk hållbar utveckling  

Uppsala har en policy för såväl social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Eftersom 

den här undersökningen fokuserar på utsläpp av koldioxid beskrivs endast Uppsalas 

policy för ekologisk hållbar utveckling. 
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Brundtlandrapporten som skrevs redan 1987 på uppdrag av Förenta Nationerna formu-

lerade definitionen på hållbar utveckling. Här i svensk översättning.  

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att även-

tyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." 

 (United Nations, 1987). 

 

Uppsalas ramverk för ekologisk hållbarhet är en precisering av policyn för hållbar ut-

veckling. Ramverket för ekologisk hållbarhet tar sin utgångspunkt i utmaningarna be-

skrivna i Planetary Boundaries (Rockström et al., 2009), de nationella miljökvalitetsmå-

len, tillståndet i Uppsala såsom beskrivet i kommunens Hållbarhetsbokslut, styrdoku-

ment för Inriktning, verksamhet och ekonomi, samt Uppsala kommuns översiktsplan 

(Uppsala kommun, 2014b). 

 

Uppsalas policy för ekologisk hållbarhet lyder:  

 

“Uppsala kommun ska kännetecknas av ett ansvarsfullt resursutnyttjande av våra ge-

mensamma naturresurser i all sin verksamhet, i allt sitt sätt att påverka samhällsut-

vecklingen och i allt samarbete med andra. Vi ska säkra en miljö̈ som främjar folkhälsa, 

biologisk mångfald och motverkar klimatförändringar. Allt som utvinns ur naturen ska 

användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga re-

sursförbrukning.” (Uppsala kommun, 2014b). 

 

Policyn för hållbar utveckling styr i sin tur flera dokument som är viktiga för klimatet. 

Bl.a. avfallsplanen, miljö- och klimatprogrammet, program för trafiksektorn, energipla-

nen.  

3.2.2 Klimatprotokollet 

Samarbetet inom klimatprotokollet startade som ett led i FN:s arbete med klimatkon-

ventionen. Uppsala kommun initierade samarbetet 2010 genom att involvera lokala fö-

retag, myndigheter och organisationer i att gemensamt anta klimatutmaningen. I dag 

jobbar de delaktiga i olika fokusgrupper för att nå målen i Uppsala kommuns miljö- och 

klimatprogram 2014-2023. Idag finns fokusgrupper inom:  

 

 Energieffektivisering 

 Sol 

 Hållbart resande (persontransporter) 

 Fordon och Godstransporter 

 Avfallsminimering ”jakten på plasten” 

 Byggavfall 

 Hållbar stadsutveckling 

 

I Färdplanen som Uppsala Klimatprotokoll satt samman syns att de totala koldioxidut-

släppen i Uppsala kommun är ca 1 300 000 ton varav avfallet står för ca 130 000 ton, 

d.v.s. 10 %. Denna mängd kan jämföras med trafiken som står för mer än 200 000 ton 

CO2 och flygresorna för mer än 300 000 ton CO2 per år (Uppsala kommun, 2015b). 

Den fossila plasten står för 40 % av avfallets koldioxidutsläpp (A. Karlsson, personlig 

kommunikation 4 maj 2016). Även om plastens del i de totala koldioxidutsläppen är 

liten är det viktigt att arbeta för att minska dessa även inom avfallssektorn. Dagens av-

fallshantering bidrar på flera sätt till en minskad klimatpåverkan då avfall återvinns till 



 

18 

nya material eller blir till värme och el. Det innebär mindre klimatpåverkande utsläpp än 

om nya råvaror eller fossila bränslen hade använts. 
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4 Plast, bioplast och miljöpåverkan 

För att en utvärdering om en övergång till biobaserad plast ska vara möjlig fodras kun-

skap kring plast och dess uppbyggnad. Nedan följer en kort beskrivning om plast och 

dess framställningsprocess följt av förklaring om möjligheten att fasa över till biobase-

rad plast. 

Plast är ett samlingsbegrepp för det grundmaterial som består av plastpolymerer som 

med olika tillsatser ges olika egenskaper. Plastpolymererna är långa kedjor av monome-

rer, exempelvis monomeren eten, CH2= CH2. Eten polymeriseras med hjälp av en kata-

lysator till polymeren Polyeten, (-CH2-CH2-). Eten är grunden till polyetenframställning 

och den har samma kemiska strukturformel oavsett om råvaran är fossil eller förnybar, 

se Figur 2. Vid framställning av polyeten från förnybar råvara används vanligen mellan-

steget etanol som sedan omvandlas till eten och vidare till polyeten, då ofta kallad grön 

polyeten (Bruder, 2013). 

Polypropen framställs även den från etanol, men kräver högre temperatur och har högre 

densitet (Palm, 2015). Eten och propen står tillsammans för 55 % av den totala kon-

sumtionen av baskemikalier i världen (UNEP, 2013).  

 
Figur. 2 Framställningsprocessen för olika plaster.  

Vid framställning av förnybar etanol används råvaror som innehåller socker. Socker 

från stärkelser eller cellulosa, där de vanligaste råvarorna är socker och majs. Cellulosa-

etanol är fortfarande relativt nytt men forskning pågår och möjligheter finns att använda 

den till plastproduktion inom snar framtid (Börjesson, Lantz & Tufvesson, 2010). SE-

KAB i Sverige är på god väg att vara redo för marknaden med sin cellulosaetanol (SE-

KAB, u.å.). SEKAB ingår i ett samarbete med andra svenska aktörer inom plastbran-

schen. Ett samarbete som kallar sig närodlad plast där de strävar mot att tillverka plast 

från skogsråvara (SEKAB, u.å.). 

 

4.1 Bioplast 
Begreppet biobaserad plast har flera betydelser och det är viktigt att vara tydlig med att 

förklara vilken biobaserad plast som diskuteras. 

Den nedbrytbara plasten kan vara tillverkad av antingen fossil eller förnybar råvara 

som innehåller stärkelse. Egenskapen att brytas ned är densamma (Ha, Park & Rhim, 

2013). Nedbrytningen kan ske med hjälp av mikroorganismer, solljus eller syre. Ned-

brytning av plast kan ske med olika tidsperspektiv och många av de nedbrytbara plas-

terna som finns på marknaden idag är inte nedbrytbara till 100 %. Små plastbitar kan bli 

kvar som inte bryts ned (Christiansson, 2012). Nedbrytbar plast kan anses miljövänlig i 

vissa fall. Dock kvarstår vissa problem med dess egenskaper för att den ska bli optimal 

vid användning för exempelvis livsmedelsförpackningar (Ha et al, 2013).  
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Biobaserade plaster har samma egenskaper som den fossila plasten då tillverkningspro-

cessen är densamma. Appliceringsområdena blir därmed oändliga. Enligt European bio-

baserad plastics (u.å.) kan cirka 85 % av den plast som används idag fasas över till bio-

baserad plast. Dock finns det vissa producenter av plastprodukter som anser att den bio-

baserade plasten inte håller samma kvalitet som den fossila plasten. Detta är något som 

P. Trehan (personlig kommunikation, 7 maj 2016) förklarar är en myt. Han menar att då 

den kemiska strukturen är densamma så uppstår inte problemet med kvalitet på mole-

kylnivå utan vid tillverkningsprocessen. Då biobaserad plast är dyrare blir följden att 

många företag skär ned på mängden plastgranulat vilket leder till försämrad kvalitet.  

 

De tåligaste biobaserade plasterna är oftast de plaster som innehåller en blandning mel-

lan biobaserade och fossila polymerer (Jakubowicz & Soroudi, 2013). Detta är även 

något som B. Högström nämner (personlig kommunikation, 20 april 2016) vid samtal 

kring produkter som har särskilt höga kvalitetskrav. Möjligheter finns att blanda bioba-

serad PE med fossil PP för att bibehålla den särskilda kvaliteten som produkten kräver. 

Detta är även något som kan leda till en billigare övergång till en 100 % biobaserad 

produkt. Genom att börja blanda biobaserad polymerer med fossila polymerer sjunker 

kostnaden (Jakubowicz et al., 2013). 

 

De vanligaste biobaserade volymplasterna i dag är PE och PET och den vanligaste 

marknaden är förpackningar, se Figur 3. 

 

 
Figur 3 Bilden visar fördelningen av bioplasten på marknaden år 2014, enligt Plastic Euro-

pes data. 

 

Inom plastbranschen finns tre huvudargument för att använda förnyelsebara råvaror för 

plastframställning: 

 

Strategiskt - För att minska användningen av fossila råvaror och ställa om till ett bioba-

serat samhälle.  

 

Miljömässigt - För att minska på den negativa miljöpåverkan som sker vid förbränning 

av plast. 

 

Politiskt - Ger större avsättningsmöjligheter för grödorna från jordbruket samt i linje 

med EU kommissionens strategier om ökad biobaserad ekonomi 

(IKEM, u.å.c). 
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4.2 De vanligaste volymplasterna och dess möjlighet att vara biobaserade 
Denna undersökning fokuserar på de fem vanligaste volymplasterna samt plasten polyu-

retan (PUR) som kan förekomma både som termoplast och härdplast. Detta utifrån upp-

gifter från både PlasticsEurope (2015) och Fråne et al (2012). I Figur 4 visas de vanlig-

aste plasttyperna samt relationen mellan dessa avseende förekomst. 

 

 
Figur 4 Fördelning över plasttyper (Plastics Europe, 2015).  

 

Dessa plaster används i olika områden där vanligaste användningsområdet är förpack-

ningar, följt av bygg och konstruktion och hushållsartiklar och möbler, se Figur 5. 

 

 
Figur 5 Fördelning över plast enligt data från Plastics Europe, (2015). 

 

4.2.1 PE -polyeten 

Polyeten är den vanligaste volymplasten i samhället idag och har en enkel uppsättning 

av enbart kol och väte. Polyeten kan, med olika tillsatser, få olika egenskaper. Den har 

låg vikt, vattentät, enkel att forma samt kan vara både hård och mjuk. Polyeten är en 

delkristallin plast vilket innebär att den har en ordnad struktur på atomerna. Vid poly-

merisering av eten sker olika processer som ger olika många sidogrenar på molekylked-

jorna beroende på vilken kristallinitet som önskas. Färre antal sidogrenar ger högre 

kristallinitet samt högre molekylvikt och högre densitet, detta på grund av att det utan 

sidogrenar kan packas tätare (Bruder, 2013). Polyeten delas därmed upp i olika grupper 

beroende på dess densitet: 

 

 HDPE - hög densitet. Används till exempelvis burkar, leksaker och lådor. 

 LDPE - låg densitet. Används främst till påsar, säckar och krympfilm. 
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 LLDPE - linjär låg densitet. Förbättrar segheten hos LDPE.  

 

Polyeten har många användningsområden och kan godkännas för livsmedel, vilket gör 

att polyeten är den vanligaste förpackningsmaterial. Polyeten kan återvinnas (Bruder, 

2013). 

 

Polyeten som biobaserat alternativ 
Polyeten som biobaserad är en av de vanligaste biobaserad plaster och framställs ur eta-

nol. Den största tillverkaren av grön polyeten är Braskem i Brasilien som producerar 

årligen cirka 200 000 ton grön polyeten (Braskem, 2014).  

4.2.2 PP- polypropen 

Polypropen är en delkristallin volymplast och likt polyeten har även polypropen en en-

kel uppbyggnad av enbart kol och väte. Den används i plastmöbler, askar, burkar och 

även livsmedelsförpackningar. Polypropen har fördelen att den har låg densitet, hög 

kemikaliebeständighet, billig samt kan livsmedels godkännas. Polypropen kan återvin-

nas (Bruder, 2013). Till skillnad från polyeten så klarar polypropen värme bättre samt är 

styvare och klarare (Trioplast, u.å.). 

 

Polypropen som biobaserat alternativ 
Polypropen som biobaserad är relativt nytt och okänt i dagsläge. Braskem i Brasilien 

tillverkar biobaserad PP sedan 2014 (Resinex, u.å.). 

4.2.3 PET- polyetentereftalat 

Polyester är ett samlingsnamn på en grupp plaster som kan vara både termoplaster och 

härdplaster. PET tillhör denna grupp och är en delkristallin termoplast. PET står för 

polyetentereftalat och är mest känd för att användas i plastflaskor och är återvinningsbar 

(Bruder, 2013). PET har en enkel uppbyggnad och består av kol, väte och syre. Fördelar 

med PET är att den har hög användningstemperatur och lämpar sig bra vid användning 

till elektriska produkter.  

 

PET som biobaserat alternativ 
PET är den vanligaste biobaserade plasten i dag och tillverkas av Braskem i Brasilien 

(Braskem, 2014).  

4.2.4 PS- polystyren 

Polystyren är en traditionell billig plast med amorf struktur, vilket innebär att atomerna 

saknar struktur och smälter vid förhöjd temperatur. Polystyren är hårt och styvt och 

lämpar sig till förpackningar, leksaker samt engångsartiklar. Frigolit och byggnadsisole-

ring är expanderad polystyren. Materialet lämpar sig dock inte till utomhusbruk då den 

är känslig mot kyla och solljus (Röchling formaterm, u.å.). Polystyren lämpar sig bra till 

återvinning förutom frigolit som sorteras som brännbart, dock återvinns ingen polysty-

ren hos Swerec idag. Detta på grund av dess låga vikt vilket gör det olönsamt att trans-

portera polystyren till Swerec, enligt A. Krantz (personlig kommunikation, 27 maj 

2016). 

 

Polystyren som biobaserat alternativ 
Biobaserad polystyren finns i dagsläget inte men enligt Bruder (2013) kan det vara möj-

ligt att det kommer ut på marknaden inom snar framtid. 
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4.2.5 PVC- polyvinylklorid 

Polyvinylklorid (PVC) är en volymplast med amorf struktur, likt PS. PVC har en enkel 

uppbyggnad men skiljer sig från övriga plasterna då den även har en kloratom. Det är en 

vanligt förekommande plast som kan vara både mjuk och hård. Användningsområdena 

blir därmed varierande och PVC delas upp i tre olika typer; styv, mjuk eller latex. PVC 

har egenskaper som låg densitet, utmärkt kemikaliebeständighet och har bra långtids-

hållfasthet. PVC förbrukar lägre energi och orsakar minst utsläpp av koldioxid vid till-

verkning än övriga plaster (IKEM, u.å.b). PVC har större miljöpåverkan än övriga plas-

ter då kloret i atomkedjan frigör saltsyra vid förbränning samt att materialet innehåller 

ohälsosamma tillsatser, mjukgörare. Dock finns det nu biobaserade mjukgörare som är 

miljövänligare (Bruder, 2013) 

 

PVC kan återvinnas men i dag tar Swerec endast emot en liten del PVC, på grund av 

stora kostnader vid materialåtervinning och begränsade avsättningsmöjligheter för den 

återvunna PVC (Elander & Sundqvist, 2015). De stora kostnaderna uppstår vid hante-

ring av plasten som ofta är gammal och innehåller flera oönskade ämnen. Dessa ämnen 

såsom, kadmium, bly, ftalater och bromerade flamskyddsmedel, var tidigare godkända 

men som på senare år blivit förbjudna att använda. Vinyloop i Italien är en aktör som 

har tekniken för att återvinna PVC och även möjligheten att fasa ut de oönskade äm-

nena, detta är dock en kostsam process som medför motsvarande tredubbla priset av 

jungfruligt PVC-material. Återvunnen PVC kan användas till rör (avloppsrör och dräne-

ringsrör, inte vattenrör) samt fönsterprofiler på grund av de oönskade ämnena (Elander 

& Sundqvist, 2015).  

 

PVC som biobaserat alternativ 
PVC tillverkades redan på 1970-talet från förnyelsebara råvaror i Indien. Precis som 

polyeten så tillverkas PVC från etanol och vidare till eten. Därefter tillsätts klor i eten 

för att få fram PVC. På 1980-talet tillverkade även Brasilien biobaserad PVC men pro-

duktionen upphörde när oljepriset sjönk på 1990-talet (Bruder, 2013). Enligt Bruder 

(2013) är Braskem på gång att tillverka biobaserad PVC igen samt att det belgiska före-

taget Solvay är på gång utveckla en biobaserad PVC.  

4.2.6 PUR-polyuretaner 

Polyuretaner är en komplex grupp med plaster med en mängd olika egenskaper. PUR 

förekommer som både termoplaster, härdplaster, elaster och termoelaster. Dess egen-

skaper kan variera på en mängd olika sätt och därmed användas i ett stort antal produk-

ter. Uretanplaster tillverkas från två komponenter som blandas med varandra, där en 

komponent är polyisocyanat och den andra är polyol, en alkohol. Genom en polyaddit-

ion reagerar komponenterna med varandra och bildar molekyler som kan anta nästan 

vilken struktur som helst (Widén, 2014, nr10). 

 

De största användarna av PUR är madrass- och stoppmöbeltillverkarna. PUR används 

även till termisk isolering av byggnader och kyl-/frysskåp då den har goda värmeisole-

rande egenskaper. Den kan även användas som cellplaster i bilsäten och möbler eller 

som membran på funktionskläder. 

 

PUR är en omdiskuterad plasttyp då den innehåller isocyanater, som misstänks vara 

cancerframkallande och har skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. 

Dock är PUR ofarlig för användaren, den farliga kemikalien isocyanaten frigörs först 

vid uppvärmning och förbränning (Naturskyddsföreningen, u.å.). 
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PUR som biobaserat alternativ 
I dagsläge finns det möjlighet att välja komponenten polyol som biobaserad medan po-

lyisocyanat fortfarande enbart finns som fossil. Polyol kan utvinnas ur en mängd olika 

råvaror men främst används vegetabiliska oljor och industrisocker. Intresset är stort att 

utöka den biobaserade mängden i PUR och forskning pågår ständigt för att utveckla 

materialet och höja dess miljövärde. Redan idag finns madrasser, bilinredningar samt 

vitvaror med denna biobaserade blandning (Widén, 2014, nr10). 

 

4.3 Miljöpåverkan 
För att kunna jämföra och studera en produkts miljöpåverkan är livscykelanalys (LCA) 

ett användbart verktyg. I en LCA (Rydh, Lindahl & Tingström, 2002) görs en samman-

ställning av den totala miljöbelastningen utifrån valda miljöpåverkanskategorier och 

utifrån en förbestämd systemgräns. 

 

Då biobaserad PE och PET inte har blivit studerade ur ett LCA-perspektiv i dagsläget 

används istället data kring PLA som är en biobaserad plast framställd från mjölksyra 

(Bilec, Hottle & Landis, 2013). PLA har likvärdiga användningsområden som biobase-

rad PE samt tillverkas från stärkelserika råvaror, därmed görs i denna undersökning 

antagande att PLA är representativ istället för biobaserad PE. 

 

Bilec et al (2013) har gjort en LCA som är en “vagga till granulat” analys vilket innebär 

att produktion av färdig produkt, användning av produkt samt sluthantering inte är in-

räknat (Bilec et al., 2013). Undantag gäller värdet på PVC som är taget från Plastic 

Europes data 2008 presenterade i rapport av Christianson. K (2012). Detta gör att värdet 

för PVC inte är fullt jämförbart med de övriga plasterna i diagrammet.  

 

Som Figur 6 visar är det ingen större skillnad i specifikt koldioxidutsläpp mellan de 

biobaserade plasterna och de fossila plasterna. Detta beror på vilken energikälla som 

används i framställningsprocessen, om den är fossil eller förnybar. Då den biobaserade 

plasten oftast kräver mer tillsatt energi så kan koldioxidutsläppen bli relativt höga om el 

från fossila bränslen används (Bilec et al., 2013). 

 

 
Figur 6 Klimatpåverkan från de olika plasterna där de gröna är 

biobaserade och de röda är fossila (Bilec et al., 2013).  

 

Miljöpåverkan från etanoltillverkning har olika påverkan på klimatet beroende på vilken 

råvara som används samt hur processen ser ut. I en förstudie till denna rapport gjordes 

en granskning kring miljöpåverkan från skogsråvara, vete, halm, sockerbetor, majs och 

sockerrör (Hilding & Högberg, 2015). Av resultatet framgick en stor skillnad i den ne-

gativa miljöpåverkan beroende på vilken energikälla som används samt hur resurseffek-

tiv processen är. Den lägsta miljöpåverkan sker när en biprodukt används som råvara 
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samt när restprodukter i processen återanvänds, antingen som energi in i processen eller 

som djurfoder som ersätter importerat foder (Börjesson et al., 2010). Miljönyttan med 

förnybara råvaror är att de är hållbara ur ett resursperspektiv och kan ständigt nybildas. 

Miljönyttan med förnybara råvaror är att de är hållbara ur ett resursperspektiv och kan 

ständigt nybildas. En annan miljönytta är att den koldioxid som släpps ut vid förbrän-

ning är den mängd koldioxid som råvarorna binder under sin livslängd (Bilec et al., 

2013).  

 

Den absolut största miljönyttan sker vid materialåtervinning, oavsett om den är fossil 

eller biobaserad. Hillman et al. (2015) belyser klimatnyttan vid materialåtervinning och 

jämför detta med energiåtervinning. Plastmaterialet som legat till grund för undersök-

ningen är ett medelvärde av Polyolefiner, PET, PVC, PS och blandade plaster från fler 

länder i Europa samt USA.  

 

I Figur 7 vissas dessa två alternativ;  

 

Återvinningsalternativet – produktion med återvunnen plast och den energi som an-

vänds vid tillverkning av nya produkter. 

Förbränningsalternativet – förbränning med energiutvinning och produktion med jung-

frulig plast.  

 

 
Figur 7 En jämförelse på koldioxidutsläpp mellan alternati-

ven materialåtervinning och förbränning av plast (Hillman. 

K, et.al. 2015).  

 

Medelvärdena för samtliga studerade plaster visar att utsläppen av kg CO2 –ekv. / kg 

plast i återvinningsalternativet är nästan hälften så stora som när plasten förbränns. Vär-

dena för utsläpp av växthusgaser som är angivna i denna undersökning kommer att fort-

sätta användas i kommande räkneexempel:  

2,2 kg CO2 –ekv. / kg plastmaterial vid återvinning  

4,9 CO2 –ekv. / kg plastmaterial vid förbränning 

Värdena baseras därmed på både ny produktion av plastprodukter samt slutskedet av 

produkten.  
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Utöver klimatbelastning finns ytterligare faktorer som talar för som mot såväl material- 

som energiåtervinning, se Figur 8.  

 

 
Figur 8: Fördelar och nackdelar för respektive återvinningsalternativ (Hillman et al. 2015).  
 

Även om materialåtervinning är att föredra utifrån avfallshierarkin finns nackdelar även 

där. Somliga plastprodukter är exempelvis inte lämpliga att återvinna p.g.a. att det tidi-

gare tillsattes kemikalier som idag inte är tillåtna att föra vidare i nya produkter. I såd-

ana fall är energiutvinning det bästa alternativet. Rökgasrening och andra tekniska lös-

ningar tar hand om de emissionerna, exempelvis saltsyra (Hillman et al., 2015). Energi-

utvinning lämpar sig även för den plast som har återvunnits så pass många gånger att 

kvaliteten på granulatet inte lämpar sig till nya produkter. 
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5 Plastflöden i Uppsala 
Vattenfall som äger Uppsala kraftvärmeverk berörs av Uppsala kommuns beslutade mål 

att vara fossilfria år 2030. Kraftvärmeverket försörjer Uppsala kommun med el och 

värme.  Det mesta avfallet, kommer från områdena Uppland, Södermanland och Väst-

manland, men det kommer även brännbart avfall från Storbritannien, Irland, Norge och 

Åland (Vattenfall, 2015). Avfallet är till hälften hushållsavfall och till hälften industri-

avfall.  

 
Figur 9 Flöde över plasten i Uppsala. Siffrorna visar mängden plast från respektive 

aktör som går till energiåtervinning (orange pilar) samt går till materialåtervinning 

(gula pilarna). 

 

Uppsala kommun har lokala aktörer som bidrar med mer eller mindre plast till avfallet, 

se Figur 9, och som jobbar mer eller mindre aktivt med att minska klimatpåverkan ge-

nom sina egna åtgärder. Värden angivna i Figur 9 är resultatet av beräkningar utifrån 

statistik, rapporter och uppgifter från respektive aktör. Alla värden och uträkningar finns 

redovisade under nedanstående stycken. 

 

Nedan följer resultatet av den kartläggning som genomförts av de sju aktörer som varit 

intressanta att titta närmare på. Undersökningen har omfattat vilka plaster som finns 

med i flödet, dess egenskaper samt miljöpåverkan. Mängden plastavfall som respektive 

aktör orsakar finns redovisade i de fall den har gått att få fram uppgifter om detta. Uti-

från dessa uppgifter har mängden koldioxid beräknats.  

 

Alla bakomliggande uträkningar och grunddata kopplade till mängder i detta kapitel 

finns i bilaga A. 

 

5.1 Uppsala vatten och avfall 
Uppsala Vatten och Avfall ansvarar för insamling av hushållens kärl- och säckavfall. I 

Uppsala kommun samlas drygt 40 000 ton säck- och kärlavfall in från hushållen varje 

år. Den brännbara delen förbränns i kraftvärmeverket där värmen tas tillvara i ett fjärr-

värmesystem medan det insamlade matavfallet huvudsakligen behandlas genom rötning. 

Biogasen från rötning används bland annat till att driva bussar i kollektivtrafiken. In-

samling av hushållens grovavfall sker via kommunens åtta bemannade återvinningscen-

traler. Den totala årsmängden grovavfall från hushåll som samlas in i Uppsala kommun 
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varje år är c:a 30 000 ton. På ÅVC:erna kan hushållen också lämna farligt avfall, elav-

fall och förpackningar. De material som kan lämnas vid ÅVC går även att lämna till den 

mobila insamlingen vid något tillfälle/år (Uppsala Vatten och Avfall, 2014). Uppsala 

Vatten och avfall jobbar aktivt i sin dagliga verksamhet med de mål som är upptagna i 

avfallsplanen. De mål som omfattar arbetet med att minska mängden plastavfall som går 

till energiåtervinning är följande: 

 

 År 2022 ska utsorteringen av förpackningsmaterial av metall, plast och papper 

vara 30 %.  

 År 2022 ska 2,5 % av det grovavfall som inkommer till ÅVC:erna återanvändas. 

5.1.1 Hushållen 

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 15 kapitel, 5§ och kommunens renhållningsföre-

skrifter ansvarar varje avfallslämnare för att sortera sitt avfall enligt reglerna i kommu-

nens renhållningsföreskrifter samt att utsortera avfall som omfattas av producentansvar 

som till exempel plastförpackningar på rätt ställe.  

 

Alla hushåll i Uppsala har alltså både skyldighet och möjlighet att sortera samt slänga 

restavfall och matavfall i hushållsnära insamling. Antingen i egna kärl för villaägare 

eller i miljörum i anslutning till flerbostadshus. Förpackningar kan ofta sorteras i dessa 

miljörum, för övrigt lämnas förpackningar till fristående obemannade ÅVS eller vid 

bemannade ÅVC. Figur 10 nedan visar de avfallsfraktioner som ingår i hushållsavfall. 

 
Figur 10. Bilden visar de olika fraktioner som ingår i hushållsavfallet samt den mängd plast som finns i 

respektive fraktion. Se bilaga A för uträkning av mängder. Gula fraktioner går till materialåtervinning, 

orange fraktioner går till energiåtervinning och de röda fraktionerna är plast som är felsorterad.  

 

5.1.1.1 Övrig plast i hushållens restavfall 
Övrig plast är den plast som sorteras i hushållens kärl- och säckavfall. Det är t.ex. tand-

borstar, husgeråd i plast, tändare, slangar och små leksaker. Baserat på plockanalyser av 

hushållens kärl- och säckavfall utgörs 2 procent av plast som inte är förpackningar, det 

vill säga övrig plast (Avfall Sverige, 2011). I Figur 11 syns övriga plastens andel i den 

totala mängd plast som återfinns i hushållets restavfall. 
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Mängd övrig plast i hushållens restavfall som går till energiåtervinning: 870 ton/år  

(Avfall Sverige 2011, plockanalys) 

Mängd plast från elavfall i hushållens restavfall som går till energiåtervinning: 20 

ton/år (Fråne. A. et.al 2012) Se bilaga A för uträkningar. 

 

 
Figur 11. Den övriga plastens andel av den totala mängd plast som återfinns i hushållsavfallet. 

 

5.1.1.2 Plastförpackningar i hushållens restavfall 
En mängd plastförpackningar slängs i hushållens restavfall och blir därmed energiåter-

vunnet istället för materialåtervunnet. Plastförpackningar ska sorteras och slängas på 

någon av de utplacerade ÅVS eller vid någon av de bemannade ÅVC:erna. 

 

Mängd plastförpackningar i hushållens restavfall som går till energiåtervinning: 6080 

ton/år 
Baserade på Avfall Sveriges (2015, 2011) siffror. Se bilaga A för uträkning. I Figur 12 

visas plastförpackningarnas andel av den totala mängd plast som återfinns i hushållsav-

fallet 

 
Figur 12. Plastförpackningarnas andel av den totala mängd plast som återfinns i hushållsav-

fallet. 
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5.1.1.3 Plast i insamlat matavfall 
Den plast som felaktigt hamnar i det utsorterade matavfallet sorteras till största delen 

bort som rejekt i förbehandlingen av matavfallet innan den biologiska behandlingen. 

Rejektet skickas idag till energiåtervinning (Avfall Sverige, 2015). Enligt uppgift från 

M. Kahili, (personlig kommunikation, 6 maj 2016) Uppsala Vatten och Avfall AB ge-

nomfördes där 2010 en plockanalys på kärl- och säckavfall från flerbostadshus och vil-

lor vilket visade att mängden plast i matavfallet är 2,2 %. Plasten följer med matavfallet 

via biogasanläggningen där den sorteras ut och går till energiåtervinning. Uppgifter om 

hur mycket av den felsorterade plasten som slutligen hamnar i rötresten respektive den 

färdiga kompostjorden har inte kunnat erhållas (Avfall Sverige, 2015). 

I Figur 13 visas plast i matavfallets andel av den totala mängd plast som återfinns i hus-

hållsavfallet 

 

Mängd plastförpackning som sorterats i matavfallet och därmed går till förbränning 

istället för till materialåtervinning: 170 ton/år. 

(Plockanalys, Uppsala Vatten och Avfall, se bilaga A) 

 
Figur 13. Plast i matavfallets andel av den totala mängd plast som återfinns i hushållsavfallet. 

 

5.1.1.4 Kommunplast 
Till kategorin kommunplast räknas plastprodukter som är för stora att slänga i hushål-

lens restavfall, se bilaga D. Det kan vara t.ex. galgar, pulkor, toasitsar, balkonglådor, 

plastmöbler, brevlådor och pärmar i plast. På kommunens återvinningscentraler sorteras 

kommunplast i samma container som allt annat “brännbart”. Som i många andra kom-

muner går även Uppsalas kommunplast till energiåtervinning. 

 

I Figur 14 visas kommunplastens andel av den totala mängd plast som återfinns i hus-

hållsavfallet 

 

Mängd kommunplast: 500 ton/år  

Utsorterad kommunplast som går till återvinning: 0 ton  

(M. Kahili, personlig kommunikation 3 maj 2016) 
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Figur 14. Kommunplastens andel av den totala mängd plast som återfinns i hushållsavfallet. 

 

5.1.2 Identifiering av plasttyper från hushållen 

5.1.2.1 Hushållen 
I det brännbara hushållsavfallet ska plastavfall som inte är förpackningar slängas. Det 

finns en mängd plastprodukter som går att finna i avfallet såsom: 

 

 Leksaker utan batterier 

 Husgeråd, plasttallrikar mm  

 Tandborstar 

 Blöjor 

 Bindor 

 Hygienprodukter  

 Plastförpackningar 

 

Polyeten är den dominerande plasttypen i hushållen och återfinns i flera av de ovan 

nämnda produkterna. Småbarnsfamiljer är inte i majoritet i Uppsala men trots det för-

brukas en hel del blöjor, ett barn förbrukar cirka 5000 blöjor under hela sin blöjperiod 

(Wijkmark, 2004). Räknat med totala antalet 0-2 åringar i Uppsala år 2015 (7 230 st. 

SCB, statistikdatabasen) blir detta cirka 18 miljoner blöjor/år som slängs. Då det är 

svårt att få ta del av vilka material som en blöja innehåller utgår denna information 

kring den studie som Wijkmark gjorde 2004. Där framgår det att PE och PP är den plast 

som används i engångsblöjor samt att de utgör mellan 20-30 %, beroende på blöjsort, av 

en blöjas torrvikt. Plastemballaget runt blöjorna är även den i PE och ska gå till materi-

alåtervinning.  

 

Hygienartiklar samt de förpackningar som innehåller smink och andra skönhetsproduk-

ter är ofta PE och även PET till plastflaskor (Naturskyddsföreningen, u.å.). Tandborstar 

är oftast tillverkade i PP men kan även förekomma i andra plasttyper, enligt M. Nilsson 

(personlig kommunikation, 9 maj 2016).  

 

Bindor och trosskydd är även de produkter som används i stor utsträckning. PE finns i 

yt- och baksidesmaterialet samt även i förpackningen, både enstyckesförpackningen och 

i den yttersta förpackningen, (Libresse, u.å.) där endast den yttre förpackningen kan gå 

till återvinning medan de övriga går till förbränning.  
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Leksaker utan batterier och husgeråd är oftast tillverkade i PE. För några husgeråd, ex-

empelvis matlådor används PE, PP, och PET. PP används även ofta till burkar och askar 

som kräver lite tåligare plast (Naturskyddsföreningen, u.å.). 

 

5.1.2.2 Grovavfall 
När avfallet är så stort att det inte går ner i restavfallet hemma ska det lämnas till ÅVC 

och sorteras som grovavfall. Den plast som ska sorteras i grovavfallet är bland andra; 

 

 Madrasser 

 Trädgårdsslangar 

 Plastmattor  

 

Madrasser och möbelstoppning är en vanlig produkt som hamnar i kommunplasten. 

Dessa produkter innehåller PUR och kan inte gå till återvinning (Widén, 2014, nr10). 

Trädgårdsslangar är även vanliga under delar av året och är tillverkade i PVC. Plastmat-

tor kan förekomma och dessa är till största del tillverkade av PETP vilket är en 

termoplastisk polyester (Kemikalieinspektionen, 2007). Alla dessa produkter förutsätts 

ha en lång livslängd. 

 

5.1.2.3 Kommunplast 
Som en del av grovavfallet återfinns plaster som går under kommunplast. Dessa plaster 

skulle kunna gå till materialåtervinning men går idag till energiåtervinning;  

 

 Pulkor 

 Plastmöbler  

 Balkonglådor 

 

Pulkor och andra utomhusleksaker är ofta i PE och då i HDPE, enligt J. Lindfors (per-

sonlig kommunikation, 28 april 2016). 

 

Även plastmöbler är vanliga i kommunplasten på ÅVC, åtminstone under ena halvåret. 

Plastmöbler och balkonglådor i plast är ofta tillverkade i PP eller PE (Kemikalieinspekt-

ionen, 2007). Enligt J. Lindfors (personlig kommunikation, 29 april 2016) är intresset 

stort att gå över till biobaserad HDPE. För bland annat pulkor har de dock ännu inte 

lyckats hitta en biobaserad HDPE som klarar av de kvalitetskrav som STIGA ställer. 

 

5.2 Förpacknings- och tidningsindustrin 
Förpackningsmaterial och tidningar lyder under producentansvar och samlas in via fas-

tighetsnära insamling (FNI) eller via ÅVS. I Uppsala kommun finns 41 återvinnings-

stationer där invånarna kan lämna allt sitt förpackningsmaterial, bl.a. plastförpackningar 

(Förpacknings- och Tidningsindustrin, u.å.). Insamling från och skötsel av ÅVS ansva-

rar förpacknings- och Tidningsindustrin AB (FTI) för via lokala entreprenörer. 

5.2.1 Utsorterade plastförpackningar från hushållen 

Inom EU används ca 40 % av plasten till förpackningar, vilket innebär att det är den 

största plastproduktkategorin (PlasticsEurope, 2015)  Hushållens utsorterade plastför-

packningar lämnas till största delen vid någon av Uppsalas 41 återvinningsstationer. I 

många flerbostadshus finns även möjlighet att sortera plast i FNI. 
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Förpackningsplasten från ÅVS/fastighetsnära insamling återvinns till 50 % av Swerec 

AB och resterande 50 % exporteras till Tyskland. Av inkommit plastavfall sorteras c:a 

20 % bort. Detta avfall är dels felsorterat vid källan men det kan även vara sånt som 

följer med förpackningar, t.ex. etiketter. De är endast PP, PE och PET som kan återvin-

nas i sorteringsanläggningen. Övrig plast sorteras bort. De bortsorterade fraktionerna 

energiåtervinns enligt A. Krantz, (personlig kommunikation 2 oktober 2015). 

 

I figur 15 visas de utsorterade plastförpackningarnas andel av den totala mängd plast 

som finns i hushållen. 

 

Mängd utsorterade plastförpackningar till återvinning Uppsala: 1 020 ton.  

90 % av dessa distribuerades via FTI. Hälften materialåtervinns i Sverige och resten 

utomlands (Fråne et al., 2012). Se uträkning bilaga A. 

 

 
Figur 15 Utsorterade plastförpackningar till återvinning. 

 

5.3 Returpack 
Företaget Returpack ägs gemensamt av Sveriges Bryggerier, Livsmedelshandlarna och 

Svensk Dagligvaruhandel. Returpack är ansvariga för Sveriges största pantsystem av 

burkar och PET-flaskor för konsumtionsfärdig dryck. Deras uppgift att få återvinnings-

systemet att fungera i alla led; sprida information om återvinningssystemet, hantera er-

sättningar samt koordinera hämtning av tomma förpackningar. Målet för insamlingen är 

satt av Sveriges riksdag och regering och är 90 % återvinning av burkar och PET-

flaskor. Regeringen genom Naturvårdsverket bestämmer återvinningsmålen. Jordbruks-

verket är ansvarig tillsynsmyndighet för Returpack. I Uppsala finns 41 st. inlämnings-

ställen, mestadels i anslutning till matbutiker där även panten kan lösas in.  

5.3.1 PET flaskor  

Varje år säljs ca 12,6 miljoner PET-flaskor i Uppsala. Utav dessa pantades enligt Retur-

pack 83,5 % under 2015.  

 

I Figur 16 visas PET flaskornas andel av den totala mängd plast som återfinns i hus-

hållsavfallet och Figur 17 visar andelen för PET flaskor till materialåtervinning 
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Vikt på energiåtervunnet: 60 ton, figur 15 

Vikt på materialåtervunnit: 400 ton, figur 16  

Baserade på siffror från Fråne et al., (2012). Uträkningar presenterade i bilaga A. 

 

 
Figur 16 PET-flaskor i hushållens restavfall. 

 

 
Figur 17 Utsorterade PET-flaskor till återvinning. 

 

5.4 Uppsala kommun 
Verksamheten i Uppsala kommun omfattar en mängd olika områden. Nämnas kan 

skola, vård och omsorg men även bebyggelse och transporter. I Uppsala kommuns 

Miljö- och klimatprogram för 2014-2023 poängteras att plastavfallet bidrar med koldi-

oxid och att detta ska minska genom ökad återvinning, avfallsminimering och använd-

ning av förnyelsebara material i kommunorganisationen, samt introduktion av biobase-

rad plast (Uppsala, 2015). 

 

Uppsala kommun engagerar sig i miljöarbetet på många plan, t.ex. via klimatprotokol-

let. Som kommun kan de inte bara ta hänsyn till de fördelar som uppstår för sin egen 
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organisation, utan måste även se till samhället i sin helhet samtidigt som skador på mil-

jön minimeras. Denna undersökning har valt att titta på Uppsala kommuns egen verk-

samhet, där de själva kan styra miljöarbetet genom t.ex. upphandlingar, inköp och ut-

bildning. 

 

Ute i verksamheterna läggs kraft på att medvetandegöra personalen om vikten av miljö-

arbete. Varje arbetsställe har ett miljöombud som ska jobba aktivt med genomförande 

av åtgärder på den egna arbetsplatsen tillsammans med sina kollegor. Miljöombud och 

chefer har under våren 2016 deltagit i miljöutbildningar som bl.a. innehållit en genom-

gång av de styrande målen. Cirka 25 % av äldreboenden, skolor och förskolor drivs av 

privata entreprenörer. Dessa sköter sin verksamhet, inköp och miljöarbete själva. I dags-

läget ser måluppfyllnaden olika ut i kommunens enheter. Skolor och omsorg har kom-

mit långt, där syns ett engagemang medan den tekniska sidan inte är lika aktiva. Fram-

gången i miljöarbetet har till stor del med den personliga inställningen att göra enligt M. 

Åhlman (personlig kommunikation, 3 maj 2016). 

 

Genom att arbeta med hållbarhetskriterier i de egna upphandlingarna kan kommunen 

bidra till att lösa miljöproblem såsom: 

 

 Utsläpp av växthusgaser - Genom upphandling av varor och tjänster med lägre 

CO2-fotavtryck under hela deras livscykel.  

 Avfall - Genom att upphandla processer eller förpackningar som genererar 

mindre avfall och/eller ställer krav på återanvändning och återvinning av materi-

al  

(M. Åhlman, personlig kommunikation, 3 maj 2016). 

 

Även om det inte finns ett uttalat etappmål om helt och hållet plastfritt inom kommunen 

strävar de genom upphandling mot mer miljövänligt material. Kristin Nilsson, upphand-

lingsstrateg på Uppsala kommun, berättar att inköparna på Uppsala kommun använder 

sig av upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek i varje upphandling där de tagit fram 

produkter. I de fall produktupphandlingar har väldigt stor inverkan på miljön tas kom-

munens sakkunniga miljöstrateger in som referenspersoner. Det pågår en ständig dis-

kussion kring avfallsminimering men processen att hitta substitut till engångsartiklar är 

en lång process enligt K. Nilsson (personlig kommunikation, 10 maj 2016). 

 

M. Stenson, produktupphandlare i Uppsala kommun, (personlig kommunikation, 11 maj 

2016) berättar att upphandlare utbildas i att omsätta Miljö- och klimatprogrammet till 

krav och tilldelningskriterier i upphandlingar, samt särskilda kontraktsvillkor. Ett nära 

samarbete har etablerats mellan Upphandlingen och Avdelningen för ekologisk hållbar-

het. Detta för att öka genomslaget av politiska beslut avseende dessa frågor i upphand-

lingar (K. Nilsson personlig kommunikation, 10 maj 2016). 

 

Trots stora ansträngningar har det inte gått att få ta del av de faktiska mängderna inköpt 

plast eller mängden plastavfall. Vid telefonkontakt 11 maj 2016 med J. Olsson på Varu-

försörjningen, som står för de centrala inköpen, framgår att de köper in en mängd olika 

plastprodukter, bl.a. plastpåsar, sopsäckar, engångshandskar och förkläden. Tyvärr 

kunde hon inte vara behjälplig att precisera mängderna för dessa. Inte heller företaget 

Onemed som levererar c:a 1 500 plastartiklar till Uppsala kommun hade möjlighet att ta 

fram dom. (P. Olofsson, personlig kommunikation, 18 maj 2016). 
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5.4.1 Identifiering av plasttyper från kommunen 

Då det var svårt att få information kring vad som slängs ifrån den kommunala sektorn 

görs här antaganden utifrån de verksamheter som ingår i kommunen.  

 

Från barnomsorgen slängs en mängd blöjor och därmed även soppåsar. Som tidigare 

nämndes består blöjor av cirka 20-30 % PE och PP (Wijkmark, 2004). Blöjor förekom-

mer även inom äldreomsorgen där antagandet har gjorts att de är tillverkade av samma 

plastmaterial. I båda verksamheterna används det även engångshandskar som skydd mot 

smuts och bakterier. Dessa handskar kan vara tillverkade av latex, vinyl, nitril eller po-

lyeten beroende på hur stor risk för smitta det är (Menigo, u.å.). Soppåsar är tillverkade 

i LDPE. 

 

Från barnomsorg och familjedaghem kan antagandet göras att det förbrukas leksaker, 

utan batteri. Det finns en mängd olika plastleksaker, både för inomhus- som utomhus-

bruk där användning och förbrukning kan variera. Majoriteten av plastleksaker, exem-

pelvis leksaksbilar, är tillverkade av PE men det kan även förekomma andra plasttyper 

såsom PVC som kan finnas i exempelvis dockor (Kemikalieinspektionen, 2007). 

 

5.5 Landstinget i Uppsala län 
Verksamheten i Uppsala läns landsting omfattar hälso- och sjukvård, habilitering och 

tandvård samt kultur, kollektivtrafik och fastighetsförvaltning. Liksom många andra 

enheter i Uppsala kommun, följer landstinget Klimatprotokollets beslut om att jobba 

mot ett fossilfritt Uppsala 2030. Landstingets övergripande miljöpolicy är att ständigt 

minska sin negativa miljöpåverkan. Visionen består bl.a. av att minska klimatpåverkan 

från användningen av engångsprodukter. Landstinget bedriver ett förebyggande och 

systematiskt miljöarbete som omfattar såväl minskade utsläpp, resurshushållning som 

kretsloppstänkande. Målet för 2018 är att användningen av förbrukningsvaror som finns 

med på landstingets minskningslista ska minska med 15 % jämfört med 2014 (Uppsala 

läns landsting, 2014). I praktiken innebär det att de väljer varor med låg klimatpåverkan 

och de använder resurserna effektivt under hela deras livscykel. De ställer hållbarhets-

krav vid upphandling och ser kontinuerligt över användningen av produkter som an-

vänds i verksamheten (Uppsala läns landsting, 2014). Tillsammans med fyra andra 

landsting är Uppsala landsting delaktiga i en miljögrupp som försöker ta gemensamma 

beslut kring utredningar och krav som ställs i upphandlingar. De har arbetat fram en 

minskningslista, se Bilaga E, som fungerar som underlag för förvaltningarnas årliga 

miljömål fram till 2018. Minskningslistan pekar på de produkter som är angelägna att 

minska eller byta ut mot bättre alternativ. Varuförsörjningen sköter upphandling och 

inköp gemensamt för alla landstingen (L. Widenmo, personlig kommunikation, 13 april 

2016). 

 

En mängd olika medicinska produkter innehåller plast; förkläden, skyddshandskar, 

blodpåsar, katetrar och sprutor kan nämnas som exempel. Inom landstingets verksamhet 

förbrukas även plastprodukter som egentligen inte är medicinska, men som ändå står för 

en avsevärd volym. Sådana produkter kan vara sopsäckar, plastpåsar och plastmuggar. 

Utöver att minska volymerna av förbrukat plastmaterial har även en del av de fossila 

plastprodukterna bytts ut mot alternativ gjorda i biobaserad plast. De stora plastsäckar-

na, soppåsar, bestick och glas går t.ex. att beställa i förnybart material. Fryspåsar finns 

enbart som förnybart alternativ (L. Widenmo, personlig kommunikation, 13 april 2016).  

 

Plastavfall som kommer i kontakt med patient materialåtervinns inte på grund av risker 

för smittspridning och spridning av läkemedelsrester till miljön. Detta plastavfall de-
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strueras genom energiåtervinning. Däremot materialåtervinns förpackningar samt 

krymp- och sträckfilm (L. Widenmo, personlig kommunikation 13 april 2016).  

Beställningsstatistik Uppsala läns landsting. Siffrorna är från 2012 men motsvarar enligt 

Lina Widenmo, 2016 års förhållanden. Dessa är förbrukningsprodukter, som används i 

stor utsträckning, eller produkter som innehåller mycket plast enligt bedömning som 

Varuförsörjningens materialkonsulenter har gjort. Statistiken avser det antal beställda 

produkter som har beställts, enligt landstingets inköpssystem. Se bilaga A.

 
Figur 18 Närmare 17 % av det brännbara avfallet är 

plast, samt att den utsorterade plasten står för 1,2 % av 

totala mängden avfall. Baserad på siffrorna i tabell 1. 

 

Som Figur 19 visar är skyddsförkläden den enskilt absolut mest använda plastprodukten 

i Uppsala, 39 %. Sopsäckar och handskar har också en betydande del, c:a 22 % vardera, 

i den stora andelen fossil plast som fortfarande används.  

 
Figur 19 Fördelning av de olika plastprodukter som används inom landstinget. 
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Tabell 1 Avfallsslag och mängder/år (L. Widenmo, personlig kommunikat-

ion 13 april 2016). Bilaga A 

Akademiska sjukhuset [ton/år] 

Plastförpackningar 25 

Brännbart 1370 

Plast i brännbart 300 

Smittförande avfall 385 

Total mängd 2080 

5.5.1 Identifiering av plasttyper från landstinget 

Engångsmaterial är den plast som slängs mest inom landstinget, detta är genomgången-

de I flera landsting i Sverige (Hannerz, 2014). Dessa engångsmaterial är: 

 

 Sopsäckar  

 Engångshandskar  

 Skyddsförkläden 

 Skoskydd 

 Plastmuggar 

 Medicinbägare 

 Emballage för smittförande material 

 Plastförpackningar 

 Sprutor, slangar, kateter mm 

 

Sopsäckar, skyddsförkläden och skoskydd är i PE (Abena, 2013) medan plastmuggarna 

och medicinbägarna kan variera mellan PS, PP och PET (Abena, 2015). Engångshands-

karna som används i Uppsala landsting är i nitril, enligt L. Widenmo (personlig kom-

munikation, 13 april 2016). Nitril är ett syntetiskt gummi som är uppbyggt av polyme-

rer. Handskar i nitril ger ett bättre skydd mot bakterier och virus än vinyl, som är PVC 

(Menigo, u.å.). Alternativ till nitrilhandskar är latex som är likvärdig i skydd mot bakte-

rier och virus. Dock kan latexhandskar ge upphov till allergi på grund av det gummipro-

teiner som finns i materialet (Christiansson, 2012). Från och med 1 mars 2016 gjordes 

en ny upphandling hos Landstinget i Uppsala där de kan erbjuda biobaserade soppåsar, 

sopsäckar i särskild storlek, bestick, glas samt fryspåsar enligt L Widenmo (personlig 

kommunikation, 17 maj 2016). De flesta sprutor, och slangar med mera innehåller PVC 

med undantag för vissa slangar som nyligen har bytts ut till annan plast (uppgifter om 

vilken saknas). Landstinget i Uppsala arbetar aktivt med att se över PVC-marknaden 

och letar PVC-fria produkter, enligt K. Sundberg (personlig kommunikation, 19 maj 

2016).  

 

Allt riskavfall samt smittförande material läggs i gula emballage som skickas till för-

bränning. Dessa gula emballage är gjorda av PP och det ställs höga krav på kvaliteten, 

enligt Y. Larsson (personlig kommunikation, 2 maj 2016). I regelverket ADR, som ges 

ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, finns riktlinjer för hur farligt av-

fall ska hanteras på allmän väg. Detta innebär att dessa emballage måste klara av vissa 

kriterier för att bli godkända. Emballagen ska genom olika tester uppvisa lämpliga vär-

den på smältindex, densitet samt draghållfasthet. Detta gör att användning av återvun-

nen plast kan bli svår då kvaliteten på den återvunna plasten varierar. Användning av 

produktionsspill samt noggrann utsortering av återvunnen plast kan användas om de 
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klarar testerna som beskrevs ovan plus dess staplingsstyrka, som testas genom en dy-

namisk kompressionsprovning (MSB 2015(6.1.4.8.8, 6.1.1.2, 6.1.1.3 , 6.1.1.4)). 

 

5.6 Byggbranschen 
Näst efter förpackningssektorn är byggsektorn det största användningsområdet för plast 

och representerar drygt 20 % av den totala plastanvändningen i Europa (PlasticsEurope, 

2015). I Sverige uppkommer årligen runt 43 000 ton plastavfall från byggbranschen, 

varav endast 150 ton sorteras ut för materialåtervinning, se Figur 20. Högst sannolikt 

förekommer även emballageplast i både brännbara och blandade avfallsfraktioner 

(Fråne et al., 2012). Detta trots att flera livscykelanalyser visar att materialåtervinning 

generellt är betydligt resurseffektivare än tillverkning av plast från jungfruliga råvaror 

(Hillman et al., 2015, Palm, 2009).  

 

Enligt etappmålet till miljökvalitetsmålen ska minst 70 vikt-% av icke-farligt byggnads- 

och rivningsavfall återanvändas, materialåtervinnas eller på annat sätt materialutnyttjas 

senast år 2020 (Naturvårdsverket, 2012a).  

 

I Sverige skickas plastavfall från ombyggnation och rivning i huvudsak till energiåter-

vinning tillsammans med annat brännbart eller blandat avfall (Elander & Sundqvist, 

2015). I Uppsala provas nya metoder för att minska mängden osorterat avfall. Under 

projekttiden för det nyproducerade Västra Orgeln i Uppsala genomförde NCC och 

Ragn-Sells gemensamt ett förändringsarbete kring avfallshanteringen. Projektet har re-

sulterat i en halvering av brännbart avfall, en markant ökning i fråga om utsortering av 

plast samt total eliminering av blandat avfall (Uppsala Klimatprotokoll, u.å.). Vanligtvis 

sorteras plast som brännbart på byggarbetsplatsen med en eventuell eftersortering. Men 

byggföretagen utvecklas mot att de sätter ett värde på hållbarhet i sin produktion. 

Kommande projekt kommer sannolikt att utföras från nya miljöriktlinjer för att öka om-

händertagandet av resurser enligt H. Lindberg, personlig kommunikation 12 april 2016). 

Enligt N. Malmström (personlig kommunikation 27 april, 2016) på NCC är det egentli-

gen inte plasten som byggs in i husen som är problemet utan plastemballaget som pro-

dukterna levereras i. 

 

NCC använder sig av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad där hållbart bygge är i 

fokus (Sweden Green Building Council, 2016). Inom certifieringen BREEAM ingår 

områden som energianvändning, materialval och avfallshantering. 

 

 
Figur 20 Andelen materialåtervinning och energiåtervinning. Ba-

serade på siffror i Tabell 2. 
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Tabell 2 Avfallslag och mängder/år i Uppsala (Fråne et al., 2012). 

Se Bilaga A. 

Avfallsmängd Byggbranschen [ton] 

Brännbart + osorterad plast 900 

Plast till materialåtervinning 20 

 

5.6.1 Identifiering av plasttyper från bygg- och rivningsprojekt 

Det plastavfall som uppstår vid nybyggnationer är till största del emballage och för-

packningar som medföljer de nya produkterna som levereras. Enligt N. Malmfors (per-

sonlig kommunikation, 27 april 2016) är det oftast vitvaror som är väl paketerade i flera 

lager plastemballage men även andra produkter är paketerade i både plast och frigolit. 

Detta slängs ofta i en och samma fraktion där allt avfall blandas och ingen eftersortering 

sker. De färgburkar och dunkar som går under “farligt avfall”, då de innehåller färgres-

ter, går direkt till förbränning i Uppsala, enligt P. Mårdberg (personlig kommunikation, 

27 april 2016). Dessa dunkar och vissa burkar är tillverkade i plast och då vanligtvis i 

PP (Naturskyddsföreningen, u.å.).  

 

Vid rivningsprojekt uppstår en mängd plastavfall som överlag sorteras ut i liten omfatt-

ning. De identifierade plasttyperna i byggavfallet är främst PVC, PE, PP och även lite 

PS, PET och PMMA. PVC dominerar och är den mest använda plasten. Förekomsten av 

de sistnämnda plasterna beror på vilken byggnad som rivs samt vilken typ av verksam-

het som har bedrivits där, då det kan finnas möbler och andra plastprodukter kvar vid 

rivningstillfället (Elander & Sundqvist, 2015). Dessa plaster finns i produkter såsom 

plastmattor, tak- och väggduk, rör, slangar och lister med flera. Swerec, som är det före-

tag som materialåtervinner plast, tar främst emot plastförpackningar i form av PE, PET 

och PP och tar i regel inte emot plastavfall från rivning och ombyggnationer (Elander & 

Sundqvist, 2015). VinyLoop i Italien är en aktör som tar emot PVC-avfall för material-

återvinning. Deras teknik ger en möjlighet att materialåtervinna en rad olika PVC-

produkter som annars är komplicerade att återvinna. PVC är en långlivad plast som kan 

vara gammal och förorenad vid rivning. Då det tidigare varit vanligt att använda bly och 

kadmium som stabilisatorer i PVC gör detta att avsättningsmöjligheterna för återvunnen 

PVC begränsas. Problem uppstår även vid avsättningsmöjligheter där den återvunna 

PVC innehåller ftalater som idag inte är tillåtna att använda. Områden som skulle kunna 

använda sig av återvunnen PVC är avloppsrör med tre lager, där det mittersta lagret är 

återvunnen PVC, samt fönsterprofiler där den inre delen är återvunnen PVC (Elander & 

Sundqvist 2015).  

 

Det finns även fraktioner som inte kan sorteras ut till materialåtervinning utan går direkt 

till förbränning. Dessa är cellplast (“frigolit”), eldosor, elavfall med plastandelar, plast 

med farligt avfall (Elander & Sundqvist, 2015). Cellplast är EPS vilket är en förkortning 

på expanderad polystyren. Den innehåller upp till 98 % innesluten luft och resterande 

2% är polystyren i form av små kulor som har smälts samman under värme och tryck. 

Detta gör att den har en god isoleringsförmåga och har hög fukttålighet (Xl-bygg, u.å.). 

Dock är den ineffektiv att transportera och bör briketteras innan transport, vilket det är 

få rivningsprojekt som har möjlighet till (Elander & Sundqvist 2015).  

 

Eldosor samt elavfall med plastandelar kan vara en mängd olika produkter och leveran-

törer vilket gör att det blir svårt att identifiera plasttyperna för samtliga. Dock kan gene-
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rellt sägas att polystyren är den plasttyp som är vanligast att använda vid elektronik och 

vitvaror (Christiansson, 2012). Vad gäller plast som räknas som farligt avfall omfattar 

detta material som har varit i kontakt med farliga ämnen så som asbest, freoner eller 

oljor. Detta kan vara exempelvis mattor som har varit limmade med lim som innehåller 

asbest. Golvmattor, väggdukar och takdukar är oftast tillverkade i PVC (Elander & 

Sundqvist, 2015).  

 

5.7 Livsmedelsbutiker 
Inom livsmedelsbranschen har hållbar utveckling blivit ett vedertaget begrepp och åt-

minstone de större kedjorna arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. I livsmedelsbutiker 

uppstår plastavfall i form av emballage från inkommande produkter. Enligt samtal med 

butiksinnehavare rör det sig om krymp- och sträckfilm. Detta sorteras separat för 

materialåtervinning. Till viss del uppstår även plastavfall när livsmedel slängs för att 

bäst-före-datum är kort eller att varan är skadad. Den hamnar sannolikt i den brännbara 

fraktionen utan att separeras från livsmedlet. I den brännbara fraktionen slängs även 

produktemballage som t.ex. blomlådor/brätten och godislådor (M. Lundberg, personlig 

kommunikation, 25 april 2016). 

 

I Sverige innehar de tre största aktörerna (ICA, Coop och Axfood) c:a 90 % av mark-

naden. Trenden är att konkurrensen hårdnar. Konsumenterna blir allt mer medvetna och 

har synpunkter på olika produkter. Företagen kan påverka men i slutänden är det kunden 

som tar beslutet. Hållbarhetsarbete har blivit en viktig del i konkurrensen enligt Olofs-

dotter, Gullstrand & Karantininis (2011).  

 

Svensk handel gör årligen en undersökning bland sina medlemmar och kunder kring 

miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Av de tillfrågade medlemsföretagen 

inom Svensk Handel uppger två̊ av tre att de aktiva i sitt hållbarhetsarbete. Lika många 

berättar att det arbetet omfattar att förbättra den egna avfallshanteringen i syfte att öka 

återanvändnings- och återvinningsgraden. De som arbetar aktivt med hållbarhetsarbete 

och avfallshantering anser även att de använder det i sin kommunikation till kunden 

(Svenska Handel 2015). 

 

Trots upprepade försök att få ta del av avfallsmängder från Uppsalabutiker har detta inte 

lyckats. Underlaget för uträkningarna är baserat på ett medelvärde av Gävleborgs Coop-

butikers avfallsstatistik 2014 som är tillhandahållet av J. Nilsson, Driftschef, Konsum 

Gävleborg (personlig kommunikation, 2016). I Figur 21 och Tabell 3 visar mängden 

avfall samt plastens andel av det totala avfallet.  

 
Figur 21 Fördelning av avfallet från livsmedelsbutiker i Uppsala 
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Tabell 3 Avfallsslag och mängder/år  (J. Nilsson. Driftschef. Konsum Gävleborg, 2014). 

Sammanställning  Uppsalas livsmedelsbutiker, 35 stycken [ton/år] 

Brännbart 404 

Emballage 21 

Övrig plast 35 

Hårdplast 35 

Frigolit 0,1 

Total materialåtervinning 91 

Total energiåtervinning 404 

5.7.1 Identifiering av plasttyper från livsmedelsbutiker 

Den plast som återfinns i det brännbara från livsmedelsbutiker är enligt M. Lundberg 

(personlig kommunikation, 25 april 2016) de svarta blomlådor som blomkrukor står i, 

stora godislådor samt frigolit. Då det under projektets gång inte gått att få bekräftat vil-

ken plasttyp dessa blomlådor och godislådor är tillverkade i, görs ettantagande att de är i 

PE, alternativt PP. Godislådorna kan betraktas som förpackningar och borde sorteras ut 

till plastförpackningar och gå till återvinning. Varor i butiker som är trasiga och måste 

kasseras hamnar ofta i restavfallet och går till energiåtervinning. 

 

5.8 IKEA 
IKEA är ett av de företag som deltar i Klimatprotokollet. De är en stor och känd aktör 

vad gäller sålda plastprodukter. IKEA gör ständiga förbättringar av såväl produkter som 

verksamheten som kommer miljön tillgodo (IKEA 2016). IKEA har t.ex. valt att inte 

sälja vanliga glödlampor utan erbjuder sina kunder endast LED-lampor vilka spar en 

mängd energi globalt och många kronor i kundens plånbok. I IKEAs miljömål beskrivs 

hur de planerar att utveckla sortimentet från 23 % från förnybara/återvunna plast till att 

2020 skall alla deras heminredningsprodukter i plast vara till 100 % förnybar och/eller 

återvunna källor (IKEA 2016). 

 

I figur 22 visas plastens andel av det brännbara avfallet samt andelen för den plast som 

går till materialåtervinning. 

 

 
Figur 22 Fördelning av avfallet från IKEA 
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Tabell 4 Avfallsslag och mängder/år (J. Andersson, personlig kommunikat-

ion 28 april 2016). 

Avfall IKEA [ton/år] 

Brännbart 104 

Plast i brännbart 10 

Plast till materialåtervinning 19 

Total mängd 133 

5.8.1 Identifiering av plasttyper från IKEA 

Utifrån den plockanalys som gjordes i Malmö kan dessa plastprodukter och typer identi-

fieras i IKEAs brännbara avfall;  

 

 Pet-band 

 PP-band 

 PP(burk list ställ) 

 PS tråg 

 

 5.9 Importerat avfall 
Avfallshierarkin som nämndes i avsnitt 3.1.1 visar vikten av att så långt det är möjligt 

förebygga avfall. Om det inte är möjligt att vare sig återanvända eller materialåtervinna 

avfall är det bättre att energiutvinna avfallet än att deponera det. I många länder bl.a. 

Storbritannien och Åland finns ännu inte kapacitet att vare sig materialåtervinna eller 

energiutvinna allt inhemskt avfall (A. Karlsson, personlig kommunikation 4 maj 2016). 

Genom att exportera avfallet till Sverige undviker ursprungslandet investeringar i nöd-

vändiga åtgärder högre upp i avfallshierarkin. Sverige har anläggningar med bra teknik 

för rökgasrening och effektiv teknik för avfallsförbränning. I Sverige finns även ett väl 

utbyggt fjärrvärmenät som utnyttjar energin i avfallet. Via import av avfall kan Sverige 

bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att ta tillvara den energi som 

finns i avfallet genom förbränning undviks avfall till deponering. Det avfall som impor-

teras som energiresurs till fjärrvärmeverket i Uppsala kommer främst från Storbritan-

nien, Irland, Norge och Åland, vilka saknar avfallsförbränningskapacitet (A. Karlsson, 

personlig kommunikation 9 februari 2016). Antagandet har gjorts att det är lika stor 

andel plast i den importerade fraktionen som i den motsvarande svenska fraktionen från 

Uppsala. Detta styrks även av statistik rörande återvinningsgraden av plast i de berörda 

länder som ligger i genomsnitt på samma nivåer som den svenska återvinningsgraden 

(PlasticsEurope, 2015). 

 

Total mängd importerat avfall till Uppsala 2015: 120 000 ton 

Mängd plast i det importerade avfallet: 12 000 ton 

Se uträkningar i bilaga A. 

5.9.1 Identifiering av plasttyper från importerat avfall 

Sverige ligger bland de länder som har högre återvinningsgrad av plast och plastför-

packningar. Detta gör att antagande kan göras att det återfinns liknande plastprodukter 

samt plasttyper i det importerade avfallet som i det svenska hushållsavfallet.  
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5.10 Sammanställning av aktörerna 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av alla aktörers mängd plastavfall, om-

räknat till koldioxidutsläpp. Beräkningen är baserad på de emissionsfaktorer som pre-

senterades i kapitel 4.3. De är hämtade från Hillman et al., (2015).  

 

För varje aktör presenteras två staplar. Den första visar mängden koldioxidutsläpp som 

uppstår när plastavfallet sorteras som det gör idag. Den andra stapeln visar mängden 

koldioxidutsläpp när allt uppkommet plastavfall hos aktören sorteras som det borde. 

 

Alternativen för sortering av plastavfallet är fördelade enligt följande: 

 

 Energiutvinning nutid - Plast som inte är utsorterad och plast som inte kan eller 

ska materialåtervinnas och går direkt till avfallsförbränning.  

 Materialåtervinning nutid och framtid - Plast som är rätt utsorterad och går till 

materialåtervinning 

 Materialåtervinning framtid (kan) - detta är plast som skulle kunna sorteras ut 

och gå till materialåtervinning, exempelvis pulkor. Idag finns inget insamlings-

system för detta i Uppsala. 

 Materialåtervinning framtid (ska) - detta är plast som är felplacerad och ska 

materialåtervinnas, exempelvis plastförpackningar. 

 

Utsläppsmängden från de olika aktörerna är uppdelade i två diagram. I Figur 23 visas de 

två aktörer som står för den mest betydande andelen av de totala koldioxidutsläppen 

från förbränning av fossil plast. I Figur 24 visas det aktörer som inte har fullt lika stora 

utsläpp.  

 
Figur 23 Diagrammet visar det totala utsläppen, ton CO2, från plasten i hushållsavfallet och från 

plasten i det importerade avfallet. Uträkningar i bilaga B.  

 

Under stapel “idag” finns plastavfall som energiutvinns. För hushållens del kan en del 

av den materialåtervinnas, t.ex. diskborsten och pulka medan en betydande del ska 

materialåtervinnas, t.ex. plastförpackningar. Det importerade avfallet antas innehålla 

samma typ av plastavfall. På grund av en viss osäkerhet kring innehållet är det importe-

rade avfallet inte uppdelat i de olika kategorierna. För båda aktörerna finns även en viss 
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osäkerhet kring hur stor del av plastavfallet som innehåller plast som varken kan eller 

ska materialåtervinnas. 

 

När plastavfallet som kan eller ska materialåtervinnas sorteras på rätt sätt minskar kol-

dioxidutsläppen till hälften för både hushållen och det importerade avfallet. 

 

 
Figur 24 Diagrammet visar det totala utsläppen, ton CO2, från de olika aktörernas plastavfall när det 

sorteras som det gör idag och hur det förändras när plastavfallet sorteras som det ska göra. Uträk-

ningar i bilaga B. 

 

Landstinget är den aktör som även under stapel “optimalt” har kvar energiåtervinning 

även i den högra stapeln. Detta beror på att smittat avfall inte ska materialåtervinnas, se 

Figur 24. Däremot sker en minskning i mängden som ska gå till energiåtervinning då 

det brännbara avfallet även antas innehålla plastavfall som kan eller ska materialåter-

vinnas. 
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6 Rekommendationer 
Syftet med denna undersökning är att Vattenfall på sikt ska reducera mängden koldiox-

idutsläpp från kraftvärmeverket i Uppsala. Den fossila plasten som kommer in till för-

bränningsanläggningen som en del av hushållens och industrins avfall står för c:a 40 % 

av fjärrvärmeverkets koldioxidutsläpp. Minskning av mängden fossil plast i Uppsalas 

avfallsströmmar kan ske främst genom minimering av användande av plastprodukter 

men även en effektiv sortering av uppkommet avfall. Även att använda förnybar råvara i 

produktion av plastprodukter är en åtgärd som leder till minskade koldioxidutsläpp, se 

Figur 25. Upphandlingar som lägger vikt vid kriterier som minskar flödet av fossil rå-

vara är ett tydligt verktyg för att minimera avfall redan innan det uppstår. 

 

I detta kapitel presenteras verktyg som respektive undersökt aktör kan använda för att 

reducera mängden fossil plast i Uppsalas avfallsströmmar. 

 
Figur 25: Minskning av koldioxidutsläpp orsakat av fossilplast 

kan ske genom både minimering och överfasning till biobaserad 

plast. 

 

6.1 Uppsala Vatten och avfall 
Uppsala Vatten och Avfall samlar in avfall från kommunens invånare och till viss del 

även från verksamheter. Uppsala Vatten och Avfall flera möjligheter att minska bidraget 

till koldioxidutsläppen från plast. Idag sorteras stora plastprodukter, t.ex. pulkor och 

plastmöbler i en fraktion på ÅVC som går till förbränning. Fraktionen benämns ”kom-

munplast”. Det finns idag ett fungerande återvinningssystem för den plasten i Sverige. 

Kommunplasten skulle kunna sorteras som en egen fraktion och återvinnas. Se koldiox-

idutsläppen som skulle kunna undvikas genom att styra om kommunplasten från energi-

återvinning till materialåtervinning i Figur 8. Ett beslut att låta kommunplasten fortsätta 

förbrännas tillsammans med stoppade möbler, böcker, madrasser och tjärpapp eller sort-

eras ut för att ingå i den cirkulära ekonomin och återvinnas till nya plastprodukter så 

långt det är möjligt består av flera delar; 

 

 Klimatpåverkan 

 Ekonomi 

 Förutsättningar som plats för fler containrar, större arbetsbelastning 

 Uppsala Vatten och Avfalls trovärdighet utifrån uppsatta mål och långsiktiga 

strävan efter att bidra till att Uppsala är fossilfritt 2030 

 Kunders förtroende för Uppsala Vatten och Avfalls verksamhet 

(Hilding. A. 2015).  

 

I restavfallet från hushållen är en stor mängd plastförpackningar felaktigt sorterade. I 

nuläget finns 41 stycken ÅVS utplacerade i Uppsala kommun (Förpacknings- och Tid-

ningsindustrin AB, u.å.). En ökning av antalet ÅVS skulle göra det enklare för privat-
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personer att lämna sitt utsorterade förpackningsavfall. Påskyndande av planerna att ut-

öka antalet ÅVS är önskvärt. 

 

En del av det plastavfall som kommer in till kommunens åtta ÅVC:er skulle kunna åter-

brukas. Bland annat leksaker, badbaljor och möbler innehåller plast. En stor del textilier 

innehåller PET och annan polyester som i dagsläge inte står under producentansvar utan 

slängs i det brännbara. Dessa produkter skulle kunna hitta en ny användare om avfalls-

lämnare på ett lättare sätt kan lämna sina saker till återbruk direkt på ÅVC. En krets-

loppspark i Uppsala skulle minimera det idag uppkomna avfallet. 

 

En betydande del av uppkommet plastavfall som energiutvinns är plastförpackningar 

som är felsorterad i hushållens rest- och matavfall. Därmed är det av största vikt att ar-

beta aktivt med en förändring kring detta. En åtgärd för att öka mängden rätt sorterat 

avfall från hushållen kan vara en förändring av insamlingssystemet hos hushållen. I 

denna undersökning har två alternativ studerats, Gula tunnan och fyrfackskärlen. Gula 

tunnan för blandat hushållsavfall finns hos hushållen i Hässleholm. I den sorteras alla 

förpackningar oavsett material i samma fraktion. Upplevelsen för de som har gula tun-

nan är att de slipper fundera över vilket material förpackningen består av samt att in-

samlingssystemet sparar utrymme i hemmet. De insamlade mängderna av tidningar och 

förpackningar har ökat samt att mängderna tidningar och förpackningar minskar i rest-

avfallet jämfört med när hushållen lämnar sina förpackningar på ÅVS. Mätningar av 

insamlat material före införandet av gula tunna jämfört med när hushållen haft systemet 

under ett års tid, visade att mängden tidningar och förpackningar som hamnar i restav-

fallet minskat från 57 kg per person och år till 46 kg. De insamlade mängderna tidningar 

och förpackningar i Gula tunnan ökade under samma period från 77 kg per person och 

år till 113 kg per (Jensen, Sjöström, Schmidt & Stenmarck, 2013).  

 

Att det ska vara lätt att göra rätt visar sig tydligt i en undersökning gjord av IVL i sam-

arbete med Enviro AB och Tapper angående olika insamlingssystem. Bl.a. har det un-

dersökt effekten av så kallat fyrfackssystem, vilket innebär att allt avfall, även förpack-

ningar och tidningar källsorteras vid bostaden. Kärlen är uppdelade i fyra fack där de 

olika avfallsmaterialen sorteras. Efter utförda plockanalyser visade det sig att högst käll-

sorteringsgrad uppvisade villaområdet med fyrfackskärl 39 %, därefter villaområden 

FNI 25 % och flerbostadsområdet med FNI 18 %. Lägst källsorteringsgrad hade flerbo-

stadsområdet utan FNI 15 % (Fråne et al., 2015). Även NSR AB som ansvarar för av-

fallshanteringen i hela nordvästra Skåne ser en skillnad mellan fyrfackssystem och 

andra insamlingssystem. I t.ex. Ängelholm slängs cirka 80 kg förpackningar per år och 

hushåll i restavfallet medan motsvarande siffra i deras medlemskommuner med infört 

fyrfackssystem ligger på cirka 50 kg (NSR u.å.). Planer finns för en utredning av om-

fattningen av FNI av förpackningsmaterial (Uppsala Vatten och Avfall, 2014). Även en 

utvärdering av andra kommuners tidigare genomförda projekt kring källsortering i of-

fentliga miljöer planeras att genomföras. 

 

Uppsala Vatten och Avfall har även möjlighet att minska felsorterat avfall genom in-

formation till hushållen som ökar kunskap och medvetenhet. I en undersökning gjord i 

Jönköpings kommun (Fråne et al., 2015) ansåg 95 % av de tillfrågade att de alltid eller 

ofta källsorterar sina plastförpackningar. 60 % angav att de alltid källsorterar. Trots 

detta är den faktiska källsorteringsgraden, enligt Fråne et al., (2015), i genomsnitt 20 % 

av uppkommen mängd plastförpackningar. Människor upplever ofta att de gör saker 

bättre än de verkligen gör. Resultat som presenterats tidigare i denna rapport pekar på 

liknande mängder felsorterat plastavfall i Uppsala. Effektiva och innovativa informat-
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ionsinsatser för att öka sorteringsgraden är av största vikt för att flytta plastavfall uppåt i 

avfallstrappan från energiåtervinning till materialåtervinning. 

 

Även ett samarbete med kommunen kring information till vård, skola och omsorg angå-

ende hantering av avfall i allmänhet och sortering av plast i synnerhet är ett bra sätt att 

förändra avfallsströmmarna. 

 

 
Figur 26. Flöde av hushållens plastavfall och vilka produkter som har möjlighet 

att fasas över till biobaserat (grön), inte kan fasas över (röd) samt de produkter 

som kan vara en blandning mellan biobaserad och fossil (gul).  

 

PE är den vanligaste biobaserade plasten efter PET och där det finns störst möjlighet att 

fasa över till biobaserad plast. Därmed har alla de förbrukningsmaterial, leksaker och 

hygienprodukter som är tillverkade i PE möjlighet att fasa över till förnybar råvara, se 

Figur 26. Även pulkor samt andra utomhuslek som är tillverkade i HDPE kan gå över 

till biobaserad PE. PUR återfinns i många olika produkter, bland andra madrasser, sko-

sulor och byggnadsmaterial. Dock ska kommas ihåg att det enbart är polyolen som kan 

komma från förnybar råvara, då polyol är en alkohol och tillverkas ur stärkelser. Bioba-

serad PUR finns redan på marknaden och det forskas aktivt att förbättra miljövärdet på 

PUR (Widén, 2014, nr10). Sammantaget från hushållens avfall finns en rad olika pro-

dukter som skulle kunna fasas över till biobaserad, se Figur 26. Blöjor är en enskild 

produkt från hushållen som med fördel kan fasas över till biobaserad plast. Utifrån att 

blöjor innehåller 20-30 % PE och PP (Wijkmark, 2004) så kan det sägas att det går att 

fasa över till biobaserad PE. Dessutom ingår blöjor i en produktkategori där köparen 

kan anses vara mån om miljövänliga alternativ. 

 

6.2 Uppsala kommun 
Då denna undersökning inte lyckats hitta uppgifter om vare sig volym för de plastpro-

dukter som används i verksamheten eller hur avfallshanteringen sköts på de olika enhet-

erna blir rekommendationerna generella. 

 

Uppsala kommunen har ett pågående arbete med utbildning av miljöansvariga på varje 

större enhet. Den kompetensen skulle kunna mynna ut i en minskning av avfall genom 

substituering av plastartiklar till med hållbara alternativ i t.ex. papper eller porslin. Även 

ett utökat arbete kring sortering av avfallet på de olika enheterna skull öka andelen åter-

vunnet material.  
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Uppsala har 5 125 invånare/ÅVS medan Sverige som helhet har 1 642 invånare/ÅVS). 

Se uträkning i Bilaga B. Önskad åtgärd är att Uppsala kommun aktivt påverkar FTI att 

etablera fler ÅVS i Uppsala kommun samt att mark upplåts och bygglov godkänns. 

 

 
Figur 27. Flöde för plastavfall från de olika kommunala verksamheter-

na. Bilden visar vilka produkter som har möjlighet att fasa över till bio-

baserat (grön), inte kan fasa över (röd) samt de produkter som kan vara 

en blandning mellan biobaserad och fossil (gul). 

För de produkter som antas användas i kommunens verksamhet finns möjlighet att gå 

över till biobaserad plast då alla dessa produkter finns i PE. Se Figur 27. Dock kan det 

förekomma både leksaker och engångshandskar i andra plasttyper. Vid de fall där det 

inte kräver stora krav på smittskydd kan engångshandskar i PE användas och då även i 

biobaserad PE.  

 

Vid upphandling använder sig inköparna av upphandlingsmyndighetens kriteriebiblio-

tek. Inga uppgifter har gått att få angående vad detta innebär konkret och hur de an-

vänds. Dock finns stora möjligheter att styra mot mindre fossil plast genom styrning av 

upphandlingskriterier. Soppåsar och säckar köps sannolikt in i stora volymer, en bra 

början i arbetet att övergå till biobaserad plast vore att börja med dessa produkter. 

 

6.3 Landstinget i Uppsala län 
Landstinget jobbar redan med tydliga åtgärder för att minska inköpta plastprodukter, för 

att fler produkter ska vara producerade av förnybar råvara och för att minska mängden 

engångsartiklar. Upphandlingar sköts av ett bolag som samordnar flera olika landstings-

inköp. Detta bl.a. för att tillsammans kunna påverka leverantörer att utveckla sitt sorti-

ment i hållbar riktning. Operationstextil, bägare, skyddsförkläden och sopsäckar är pro-

dukter som används i stora volymer och genererar stora mängder plastavfall som idag 

sorteras till energiåtervinning. Gemensamt för dessa produkter är att de alla är tillver-

kade i plaster som gör det möjligt att fasa över till biobaserad plast. Operationstextilerna 

är tillverkade i material som det ställs höga krav på men enligt Hannerz (2014) finns 

stora möjligheter att gå över till förnybar råvara även för den produkten. 
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Figur 28. Flöde av landstingets plastavfall och vilka produkter som har möj-

lighet att fasas över till biobaserat (grön), inte kan fasas över (röd) samt de 

produkter som kan vara en blandning mellan biobaserad och fossil (gul). 

 

I landstingets verksamhet förekommer även PVC-baserade produkter, t.ex. slangar, ka-

tetrar, blodpåsar och sprutor, som efter användning klassas som riskavfall. Enligt Reco-

vinyl, ett initiativ från PVC-industrin som arbetar med hållbar utveckling i fokus, pågår 

försök att framställa ett hållbart biobaserat alternativ för utfasning av den fossila PVC 

(VinylPlus, 2015).  

 

Ytterligare en produkt som borde vara prioriterad för överfasning till biobaserad plast är 

de gula emballagen som smittförande material slängs och transporteras i. Emballaget är 

gjort i PP och energiutvinns tillsammans med det smittförande materialet. Då detta em-

ballage ligger under regelverket för hur man hanterar farligt avfall på allmän väg, ADR, 

genomgår emballagen olika tester för att bli godkända. De särskilda kraven gör att det 

inte är gjort i en handvändning att förändra produkten. Enligt Y. Larsson (personlig 

kommunikation, 2 maj 2016) finns ett intresse från tillverkarens sida att byta till bioba-

serad råvara och att detta är något som undersöks. Som en variant till biobaserad PP kan 

det vara möjligt att tillverka emballagen i en del biobaserad PE och en del fossilbaserad 

PP för att sedan successivt fasa över till biobaserad PP, enligt B. Högström (personlig 

kommunikation, 20 april 2016). Då det i dagsläge är okänt i vilken utsträckning det 

finns biobaserad PP tillgänglig på marknaden är det svårt att avgöra om det är möjligt 

att gå över till biobaserad plast. Det finns dock ett visst motstånd från tillverkare av 

riskavfall att substituera till biobaserad plast i sina produkter då det blir dyrare och efter-

frågan från övriga världen inte är lika stor som den landstinget i Uppsala har (K. Sund-

berg, personlig kommunikation 19 maj 2016).  

 

En förhoppning är att de svenska landstingen fortsätter påverka tillverkarna av medi-

cinska produkter. En bra början vore att påbörja övergången till biobaserad plast i alla 

sina produkter genom att successivt blanda in bioråvara i den fossila plasten. Eftersom 

energiåtervinning är enda alternativet för riskavfall bör dessa produkter ligga högst på 

prioriteringslistan för övergång till biobaserad plast. Se Figur 28. 

 

6.4 Byggbranschen 
Vid nybyggnation, renoveringar och rivning slängs ofta allt material i samma container 

(H. Lindberg, personlig kontakt, 12 april 2016). I projektet “UltraRentBygge”, ett sam-



 

51 

arbete mellan NCC och Ragnsells vid ett specifikt byggprojekt, var fokus att förbättra 

utsortering av plast och wellpapp och helt undvika blandat avfall. Resultatet gav posi-

tiva effekter, inte bara miljömässigt och ekonomisk (Uppsala Klimatprotokollet, u.å.). 

Hantverkarna på bygget lärde sig snabbt sortera och var positiva till förändringen (H. 

Lindberg, personlig kontakt, 12 april 2016). UltraRentBygge är ett bra exempel på hur 

smidigt en stor förbättring för avfallshantering kan genomföras och skulle kunna ge-

nomföras på många fler byggen.  

 

Även om det förekommer en hel del plast integrerat i byggmaterialet är emballering för 

transport av materialet ett större problem (N. Malmström personlig kommunikation 27 

april, 2016). En del leverantörer sveper in exempelvis vitvaror med oändligt mycket 

krymp- och sträckplast medan andra använder mindre plastmaterial och packar an-

norlunda utan att det blir fler transportskador. Byggbranschen tillsammans eller åt-

minstone varje byggföretag kan i större omfattning påverka leverantörer till minskning 

av både fossilplast men även användningen av plast över lag. Detta kan ske genom väl 

genomtänkta upphandlingskriterier att fasa över plastprodukter till biobaserad plast och 

att minimera emballering av produkter inför transport. Vid rivning bör arbetet utföras 

med sådan försiktighet att så mycket som möjligt av materialet kan återanvändas. Em-

ballage och plastförpackningar ska sorteras ut och främst gå till materialåtervinning. 

 

 
Figur 29. Flöde av byggbranschens plastavfall och vilka produkter som 

har möjlighet att fasas över till biobaserat (grön), inte kan fasas över 

(röd) samt de produkter som kan vara en blandning mellan biobaserad 

och fossil (gul).  

 

Både emballage och plastförpackningar är PE och kan fasas över till biobaserad plast, se 

Figur 29. I dag finns inte PS som biobaserad och den PS som slängs i stor utsträckning 

är frigolit som är expanderad PS. Detta gör att det idag blir svårt att fasa över frigolit 

och liknande produkter till biobaserad plast. Däremot finns det annat biobaserat alterna-

tiv som kan ligga närmare i utvecklingen, nämligen nanocellulosa. I Örnsköldsvik 

kommer en pilotanläggning att starta där det kommer att forskas kring nanokristallin 

cellulosa och dess möjligheter att användas till bland annat byggmaterial (Processum, 

2016). 

 

Då PVC i dagsläget är svår att återvinna och ofta hamnar i det brännbara avfallet är det 

en fördel att fasa över PVC till biobaserad råvara. PVC har oftast en lång livslängd vil-

ket gör att effekten på koldioxidutsläppen hos Vattenfall dröjer innan någon skillnad 

kan ses. 
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6.5 Livsmedelsbutiker 
Generellt sett har den enskilda butiken svårt att påverka leverantörens val av plast-

material i förpackningar och mängd plastemballage. Däremot kan de större kedjorna 

jobba på högre nivå med upphandlingskrav och därmed öka mängden biobaserad plast i 

förpackningar. Även mängden plastemballage samt krymp- och sträckfilm som används 

för att skydda varor vid transport kan minskas. Ett exempel på att minska mängden fos-

sil råvara är att använda tunnare plast med bibehållen kvalité för emballering och där-

med även minska plastavfallet (G. Ericson, personlig kommunikation 2 mars 2016). De 

stora kedjorna som redan jobbar målmedvetet med hållbarhetsfrågor kan även inkludera 

avfallsfrågor på ett tydligare sätt. Minimering av avfall kan göras genom att initiera för-

ändring av förpackningslösningar. Både genom att använda andra material samt genom 

att minska onödigt användande av plastemballage. 

 

 
Figur 30. Flöde av livsmedelsbutikernas plastavfall och vilka produkter 

som har möjlighet att fasas över till biobaserat (grön), inte kan fasas över 

(röd) samt de produkter som kan vara en blandning mellan biobaserad och 

fossil (gul). 

 

Den största mängden plast som uppstår i livsmedelsbutiker är emballage. Till viss del 

förekommer även plast i produkter som t.ex. lösgodislådor och brätten som t.ex. blom-

mor är placerade i vid försäljning. Den typen av plastartiklar är att betrakta som för-

packningar och ska sorteras till materialåtervinning och inte till energiåtervinning. Det 

kontinuerliga arbetet med förbättringar av utsorteringen av plastavfall är mycket viktigt. 

Företagsledningen har skyldighet att hålla sig uppdaterade med den kunskapsutveckling 

som sker, men kanske ännu viktigare är att den operativa personalen kontinuerligt utbil-

das och motiveras att göra rätt. I ett flertal besökta butiker märks tydligt att noggrann-

heten kring utsortering av produkter med kort datum för eventuell nedsättning av pris 

(avfallsminimering) och engagemang i avfallssortering är beroende av det personliga 

engagemanget (N. Lövblad, personlig kommunikation 28 maj 2013). 

 

I dag har många butiker gått över till att beställa bärkassar av biobaserad plast vilket är 

ett bra steg i rätt riktning. Om blomlådor och plasttråg är tillverkade i PE finns det stora 

möjligheter att fasa över dessa till biobaserad PE, se Figur 30. Emballagematerial i fri-

golit och EPS, finns i dagsläget inte som biobaserat. Dock finns möjligheten att använda 

det biobaserade alternativet, nanocellulosa (Processum, 2016). 

 

6.6 IKEA 
IKEA har tydligt uttalade mål för sitt miljöarbete. De utvecklar fortlöpande sina produk-

ter och i sin operativa verksamhet i Uppsala och globalt för att minska företagets och 
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sina kunders bidrag till klimatpåverkan. Även förbättringar kring den egna avfallshante-

ringen och utsorteringen är under ständig utveckling (IKEA, 2016). 

 

I Figur 31 visas den möjlighet som finns för det PET- band som återfanns i det bränn-

bara avfallet att fasas över till biobaserad plast. 

 

 
Figur 31. Flöde av IKEAs plastavfall och vilka produkter som har möjlig-

het att fasas över till biobaserat (grön), inte kan fasas över (röd) samt de 

produkter som kan vara en blandning mellan biobaserad och fossil (gul). 

 

6.7 Vattenfall AB 
I Europa deponeras en tredjedel av hushållsavfallet då de varken har anläggningar för 

avfallsförbränning eller behov av fjärrvärme. Sverige importerar ca 1,4 miljoner ton 

sorterat brännbart avfall per år som används som bränsle till fjärrvärme och el. Här kan 

avfallet utnyttjas som en resurs och klimatpåverkan från avfallet minskar då den 

svenska avfallsförbränningen har hög verkningsgrad och bra reningsteknik. 

 

Vattenfall AB levererar fjärrvärme, ånga, fjärrkyla och el. Vid anläggningen i Bolän-

derna i Uppsala förbränns avfall förutom torv, trä, olja. Att avfallet utnyttjas som en 

energiresurs gör att de andra bränslena kan minskas (Vattenfall, 2015). 

 

Det importerade avfallet är som visats i resultatavsnittet 5.9, c:a en tredjedel av den to-

tala mängden tillfört bränsle till fjärrvärmeverket i Uppsala. Innehållet i den importe-

rade fraktionen antas av författarna till denna undersökning ha liknande innehåll som 

det svenska avfallet vilket till hälften kommer från hushåll och till hälften från industrin. 
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Figur 32. Flöde av plastavfallet i det importerade avfallet och vilka produkter 

som har möjlighet att fasa över till biobaserat (grön), inte kan fasa över (röd) 

samt de produkter som kan vara en blandning mellan biobaserad och fossil 

(gul). 

 

Den mängd plastprodukter som återfinns i avfallet antas vara likartad som det svenska 

plastavfallet vilket gör att en stor del av plastprodukterna är tillverkade i polyeten och 

kan fasas över till biobaserad plast, se Figur 32. En övergång till biobaserad plast av alla 

dessa produkter skulle ge en stor skillnad i koldioxidutsläppen. 

 

Ett annat sätt att minska mängden inkommen fossil plast till förbränningsanläggningen 

är att Vattenfall tillsammans med andra lämpliga aktörer startar en sorteringsanlägg-

ning. Hushållens utsorteringsgrad är, som påvisats tidigare i denna rapport långt från 

bra. Förändrad och ökad information till avfallslämnare samt eventuellt byte av insam-

lingssystem är åtgärder som kan behövas för att generellt förbättra sorteringsgraden i 

Uppsala och därmed även öka mängden utsorterad plast. Etablering av en sorteringsan-

läggning i Uppsalaområdet som separerar plast från övrigt hushållsavfall, kan vara en 

effektiv lösning för att minska koldioxidutsläppen från förbränningsanläggningen. Yt-

terligare en positiv effekt av en sorteringsanläggning är att mängden plast som sorteras 

ut till materialåtervinning ökar avsevärt. 

 

Ett exempel på en sådan anläggning är Romerike Avfallsforedling, ROAFs toppmoder-

na sorteringsanläggning i Skedsmo, strax norr om Oslo i Norge (ROAF 2013). Det är en 

6000 kvm stor anläggning över hundra transportband och tusentals sorteringsmaskiner 

sorterar plast från hushållens restavfallet och matavfall. Sex kommuner har tillsammans 

med plastproducenterna i landet gått ihop om denna satsning för att öka mängden åter-

vunnen plast samt öka mängden tillfört biologiskt avfall till biogasanläggningen i områ-

det (J. Nilsson-Djerf, personlig kommunikation 12 maj 2016). ROAF räknar med att 

materialåtervinna 2 500 ton plast/år och 8 000 ton matavfall/år i anläggningen. Hushål-

len i Uppsala slänger tillsammans ca 8 000 ton plastavfall, grovavfall ej inräknat. Se 

uträkningar i bilaga A.  
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7 Analys och diskussion 
Även om det finns regler och paragrafer för vilket ansvar nationer, kommuner, produ-

center och avfallslämnare har, fungerar inte systemet som det är tänkt. Invånare och 

verksamheter tar inte ansvar i sin roll som avfallslämnare. I intervjuer och undersök-

ningar framgår att kunskapen i många fall finns, även om det råder lite tveksamhet om 

sortering. Avfallshantering ligger inte högt på prioriteringslistan i vardagen, engage-

manget räcker inte till. Plast som hamnar på fel plats är ett problem i det moderna sam-

hället. 

 

En effektiv väg mot hållbarhet måste vara att även producentledet tar sitt ansvar för att 

resurs som till exempel plast kan cirkulera i systemet i upprepade liv. En överfasning 

från fossil till biobaserad plast borde vara en självklar åtgärd i producentled. Det skulle 

det säkert vara om det fanns tillgänglig bioråvara till ett rimligt pris. Här saknas det po-

litiska beslut och styrmedel som skulle sätta fart på produktionen av bioråvara. Våra 

förhoppningar är att det inom en 10-års-period finns en svensk närodlad plast. Även om 

all plast vore producerad av bioråvara hjälper det inte om avfallet inte sorteras ut. Den 

biobaserade plasten är också en värdefull resurs som ska finnas kvar i den cirkulära 

ekonomin under lång tid. Ansvaret för att plasten sorteras rätt ligger fortfarande helt och 

hållet på avfallslämnaren. 

 

Engagemang 
Engagemang och information är genomgående faktorer för ett framgångsrikt resursut-

nyttjande. Vid genomförandet av denna undersökning mötte vi aktörer på hela engage-

mangsskalan. Landstinget har medarbetare som är engagerade i klimatfrågan och tar den 

på största allvar. Det genomsyrar hela organisationen, från att se uppdrag från klimat-

protokollet som en möjlighet till förändring, till att samarbeta med andra landsting samt 

kontinuerligt följa upp och förbättra verksamheten. IKEA har även ett tydligt engage-

mang i hela organisationen vilket märks oavsett om diskussioner förs med material- och 

produktutvecklare på global nivå eller avfallsansvariga i Uppsala. Däremot är det förvå-

nande att Uppsala kommun är oförmögen att precisera vad de egentligen gör i sin egen 

verksamhet. Inte heller har det funnits möjlighet att få ta del av mängder inköp, använd-

ning och avfall gällande plastartiklar. Om detta beror på brist på rutiner, tid eller enga-

gemang i organisationen är oklart. Uppsala kommun har genomfört enormt mycket i sitt 

övergripande klimatarbete, men engagemanget längre ner i organisationen syns inte lika 

tydligt. Kommunen är en stor arbetsgivare med stort ansvar och borde föregå som gott 

exempel. NCC är engagerade i hållbart samhällsbygge och hållbara materialval och har 

miljöcertifierade byggnader vilket borde öka ambitionen att även arbeta med mer håll-

bar avfallshantering. Däremot är inte alla platschefer lika engagerade i hållbarhetsarbete 

och avfallssortering. Konstateras kan att engagemang är högst personligt och för att 

skapa en förändring i en organisation krävs att alla är med och känner ett engagemang. 

 

Skapa förutsättningar 
Vikten av att det ska vara lätt att göra rätt är uppenbar om ansvaret ska ligga på avfalls-

lämnaren. Uppsala Vatten och Avfall tillsammans med kommunen har ett stort ansvar 

att upprätta system som gör det enklare för alla att sortera sitt avfall.  

 

Redan vid en snabb blick på avfallstrappan syns att det bästa avfallet är det som aldrig 

uppstår. Alltså de nya produkter vi väljer att aldrig köpa eller det inhandlade livsmedlet 

som äts upp. De produkter som redan finns i hushållens ägo ska med fördel återanvän-

das.  
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Uppsalas befolkning består till c:a 20 % av studenter. En till stora delar miljömedveten 

grupp som dessutom har knapp ekonomi och ofta återbrukar såväl kläder som möbler, 

husgeråd och cyklar. Flertalet studenter som byter från boende i korridor till eget bo-

ende inreder det nya hemmet med återbrukade produkter (E. Sterner, personlig kommu-

nikation 30 maj 2016). Även andra grupper återbrukar och fler fysiska marknadsplatser 

för återbruksprodukter skulle sannolikt ytterligare öka förekomsten av detta. Idag finns 

Myrorna i Boländerna som har mest möbler och på Sysslomannagatan som har mer klä-

der och porslin. Kretsloppsparken som är planerad i Uppsala Vatten och Avfalls regi är 

ett bra sätta att öka återbrukandet i Uppsala om det är placerat på ett lättillgängligt 

ställe. E. Sterner påpekar att det är viktigt att det är lätt att ta sig till återbruksbutiker och 

att det känns fräscht att titta runt i butiken. 

 

Ytterligare en blick på avfallstrappan visar att materialåtervinning är att föredra framför 

energiåtervinning och deponering. De allra flesta invånare i Uppsala vet att förpack-

ningar ska materialsorteras på ÅVS. Men trots det hamnar en stor del av förpackningar-

na ändå i hushållens restavfall. 

 

Tillgängligheten till utsortering av plastförpackningar är en förutsättning för att hushål-

len ska kunna göra rätt. Återvinningsgraden för PET-flaskor är ett bra exempel på det. 

Av alla PET-flaskor pantas 86 % vilket är mycket mer än övrig plast. Antalet pantma-

skiner är lika stor som antalet ÅVS i Uppsala. Slutsatsen av det är att tillgänglighet att 

panta är väsentlig, det finns en sådan maskin i varje livsmedelsbutik. Bristen på närhet 

till ÅVS tillsammans med en inställning att det svårt att sortera gör att onödigt mycket 

plastavfall hamnar i restavfallet. Antalet ÅVS/invånare i Uppsala är lägre än i de flesta 

andra kommuner. De återvinningstationer som samlar in störst mängder återfinns vid 

större livsmedelsaffärer och stormarknader, vid återvinningscentraler samt vid lokala 

knutpunkter till exempel pendelparkeringar vilket visar att viljan att använda möjlighet-

en att sortera rätt finns och därmed även vikten av att placera ut ÅVS på fler ställen. 

Uppsala kommun som markägare har här ett ansvar att upplåta mark vid strategiskt 

lämpliga ställen för att göra det lätt för invånarna att ta sitt ansvar som avfallslämnare. 

Ett alternativ till synliga ÅVS i de fall som det är svårt att ställa markyta till förfogande 

för fler ÅVS, finns alternativet underjordsbehållare som sväljer mycket avfall utan att ta 

stor yta i anspråk. 

 

Den höga utsorteringsgraden på PET-flaskor har ytterligare en orsak. Avfallslämnaren 

får en ekonomisk ersättning direkt efter sorteringen. Sannolikt sorteras även en hög an-

del av PET-flaskorna av någon annan än den som initialt betalade pantavgiften för flas-

kan. Oavsett så är pantsystemet ett effektivt sätt att uppnå satta klimatmål. Om den in-

samlingsmetoden kan appliceras även på andra plasttyper/produkter skulle sannolikt 

återvinningsgraden på plast öka. Ekonomiska styrmedel är ofta effektiva för att nå mål. 

Beteendevetenskapligt vet vi att beteende förändras lättare om ett önskvärt beteende 

betalar sig än att ett icke önskvärt beteenden straffar sig (Chance, 1998). Pantsystem 

vore därmed effektivare för att öka insamlingsgraden än att t.ex. viktbasera avgiften för 

avfallshämtning hos hushållen. 

 

Det bästa är att finna bra metoder för sortering av avfall så högt uppströms som möjligt. 

Varje avfallslämnare sorterar i de bästa av världar allt sitt avfall på rätt ställe och hela 

kretsloppet används optimalt. Men när det inte fungerar tillfredsställande behöver förut-

sättningarna för att ta tillvara resurser på bästa sätt tillgodoses nedströms. 
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En möjlighet att öka förutsättningarna för en högre andel utsorterat material till återvin-

ning är förändrat insamlingssystem för hushållens restavfall. Studier som presenterats 

tidigare i denna rapport, visar på minskad mängd förpackningar i restavfallet och en 

totalt ökad mängd utsorterade förpackningar om sorteringen sker nära hemmet. De båda 

systemen fyrfackskärl och Gula tunnan erbjuder båda möjligheten att sortera hemma 

och med alternativet Gula tunnan sorteras allt material i samma tunna för senare sorte-

ring i gemensam anläggning. Oavsett metod för insamling, måste det finnas förutsätt-

ningar för att på ett enkelt sätt göra sig av med sitt plastavfall så att det kan återvinnas 

på bästa sätt. 

 

Övergång till biobaserad plast 
Den allra största delen av plasttyperna som förekommer på marknaden är möjlig att fasa 

över till biobaserad plast. Åsikterna huruvida den biobaserade plasten inte håller samma 

kvalitet som den fossila plasten går isär. Då den kemiska strukturen är densamma så 

uppstår inte problemet med kvalitet på molekylnivå utan förmodligen vid tillverknings-

processen. Då biobaserad plast är dyrare kan följden bli att många företag skär ned på 

mängden plastgranulat vilket leder till försämrad kvalitet. I början av en övergång till 

biobaserad plast kan ett alternativ vara att blanda fossil råvara och den förnybara råva-

ran, både för ekonomin och för kvalitetens skull. I de fall där plasten står för en mindre 

del av den totala kostnaden för en enskild produkt, i så kallade prisneutrala produkter, är 

biobaserad plast ett bra alternativ. Dessa prisneutrala produkter kan vara blöjor, bindor 

samt sminkförpackningar.  

 

I jämförelse med den importerade bioplastråvaran kommer den svenska biobaserade 

plasten sannolikt att ge en bättre total miljönytta. Värdet att använda en restprodukt och 

utnyttja alla biprodukter i kedjan är av stor vikt för den svenska marknaden. Om 

svenska innovationsföretag kommer i mål med sina utvecklingsprojekt kring biobaserad 

plast kommer den till stor del att baseras på biprodukter från annan produktion. En 

svensk råvara behöver dessutom inte transporteras längre sträckor och även där sker en 

miljönytta. 

 

Utifrån direktiv och strategier från EU bör alla samverka för att gå över till förnybara 

råvaror och framförallt då till svenska råvaror. Att stötta arbetet att få fram en svensk 

närodlad plast är av största vikt på flera sätt än enbart för att minska koldioxidutsläppen. 

Svensk produktion av bioråvara till plast skulle innebära arbetstillfällen i hela värdeked-

jan, från odling till ny produkt. Jordbruket och skogsbruket får fler avsättningsmöjlig-

heter för grödor, vilket är i linje med miljömålen “ett rikt odlingslandskap”, och Sverige 

minskar beroendet att tillförsel av fossil råvara från andra nationer. 

 

Samtliga aktör inom klimatprotokollet kommer i kontakt med politiker på olika vis. Där 

ges stora möjligheter att diskutera biobaserad plast och dess användningsområde och 

miljönytta. Att sprida kunskap och engagemang som kan leda till ett ökat tryck och ef-

terfråga på biobaserad plast från flera håll. Berätta om nyttan att betala mer för bioplast-

produkter. Berätta för din livsmedelshandlare att du uppskattar de biobaserade plastpå-

sarna och att du är positiv till att även de sorterar ut plasten bakom kulisserna. Föregå 

med gott exempel; hoppa över elbilstrenden, ta den biogasdrivna bussen eller cykeln till 

jobbet och lägg de extra kronorna på biobaserade alternativ. 

 

Upphandling 

Upphandling kan användas som ett effektivt verktyg att driva sitt företag i en hållbar 

riktning. Ju större affärer det gäller, desto kraftfullare verktyg. 
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Landstinget i Uppsala län är ett bra exempel på detta. De har gått samman med fyra 

andra landsting och kan därmed göra stora upphandlingarna som handläggs via Varu-

försörjningen. Ett viktigt kriterium för alla landsting är att minska klimatbelastningen 

och de har tillsammans styrt över ett flertal produkter till biobaserad plast. De har även 

satt mål för minskning av specifika produkter. 

 

Byggbranschen ger upphov till stora mängder plast. Även om det lilla byggföretaget har 

svårt att påverka så borde de tillsammans som en enhet, kunna påverka alla sina leve-

rantörer att börja fasa över till mer biobaserad plast. Byggbranschen upplever däremot 

inte att de kan påverka så mycket till fördel för infasning av biobaserad plast genom 

upphandlingar. Oftast är det deras kunder som beställer produkterna. I upphandlingarna 

skulle även krav på avfallshantering finnas. Via miljöcertifieringssystemet, som NCC 

har, arbetas det kring hållbart byggande och i det borde avfallshantering ingå som en 

tydlig och självklar punkt. Att sortera rätt bidrar även det till hållbar utveckling. Även 

markägaren, t.ex. kommunen kunna ställa krav på byggherren när de upplåter mark.  

 

Uppsala kommun kan påverka hållbarheten i upphandlingar av den stora mängd plastar-

tiklar som används i hela den kommunala verksamheten. För att få full effekt av en 

lyckad upphandling är det tvunget att informationen når ut till samtliga verksamheter. 

Alla enheter i organisationen behövs vid en förändring av produktval. Ju fler som väljer 

att beställa de biobaserade produkter som har blivit upphandlade desto bättre förhand-

lingsläge vid nästa upphandling.  

 

Även de stora livsmedelskedjorna skulle kunna gå samman och utnyttja sin gemen-

samma tyngd för att sätta generella krav på sina leverantörer. Även om de inte samarbe-

tar om specifika förpackningar eller transportemballage kan de tillsammans påverka 

sina leverantörer att använda mer biobaserad plast, återvunnet material, skapa förpack-

ningar som är lätta att separera material om det finns flera i samma förpackning. 

 

IKEA gör redan allt detta. Med sin enorma verksamhet över hela världen har de möjlig-

het att ställa krav på sina leverantörer som leder till en mer hållbar värld. De engagerar 

sig i och påverkar hela kedjan. Det gäller såväl övergång till biobaserad plast som mi-

nimering av råvara och de skapar förutsättningar för enkel återvinning vid varje butik.  

 

Även om företagen i Uppsala var och en för sig inte har tyngden att förändra så kan det 

bli bättre om alla tar hjälp av varandra. 
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8 Slutsats 
Enligt undersökningen härrör den största andelen av plastavfall från det importerade 

avfallet med Uppsalas hushåll på en god andra plats. Främst är det plasttyperna PE, PP 

och PVC som kommer in till kraftvärmeverket.  

 

Samtliga aktörer i denna undersökning är eniga om att sortering av avfall i allmänhet 

och utsortering av plast i synnerhet är väldigt viktigt. Däremot skiljer det sig hur långt 

aktörerna har kommit i sitt arbete med förbättringar av hantering av plastavfallet en hel 

del. Någon gör verkligen stor skillnad i sina försök att minimera det fossila plastavfallet 

medan andra har kunskapen men inte drivet att få med sig hela sin organisation. Ge-

nomgående ses att ett personligt engagemang och förmåga att sprida det i hela verksam-

heten är väsentligt. 

 

En lämplig förändring av plasthanteringen är i första hand minimera användning av för-

brukningsplast som muggar, påsar, emballage och andra artiklar som används i stora 

volymer. I andra hand att hitta biobaserade alternativ till dessa förbrukningsartiklar. 

De plaster som annars är mest lämpade att fasa över till biobaserad plast är dels pris-

neutrala produkter som t.ex. blöjor då de innehåller 20-30 %  PE och PP. Bindor och 

sminkförpackningar är även de produkter som innehåller plast och är prisneutrala och 

skulle med stor fördel kunna övergå till biobaserad plast.  

 

När PVC produceras av biobaserad råvara är den intressant för sjukvården att fasa över 

en mängd produkter. Sådana produkter som energiutvinns då de kategoriseras som 

riskavfall.  
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9 Framtida studier 
Det finns stor kunskap om faktorer i Uppsala som påverkar klimatarbetet. Många kart-

läggningar och undersökningar kring nuläge och förändringar har gjorts. Nu behöver 

den kunskapen omvandlas till praktik. 

 

Författarna av denna rapport rekommenderar att konkreta åtgärder ska uppmuntras. 

Några exempel på det kan vara: 

 

 Verksamheter, från enmansföretag till stora myndigheter och kommun, behöver 

jobba genom hela organisationen för att få en samsyn kring hållbarhet i den egna 

verksamheteten.  

 Plattformar för utveckling av miljöteknik 

 Innovativa upphandlingar 

 Utforma och rikta information till specifika målgrupper. 

 Aktiviteter i skolor och på stan som syns och får människorna att stanna upp. 

 Ge tid och utrymme att arbeta med beteendeförändring. 
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Bilaga A  
Tillfört avfall(ton) till Uppsala: 349 850 (Avfall Sverige 2015) 

Varav hushållsavfall från Sverige: 146 270 (Avfall Sverige 2015) 

 

I de fall statistik för Uppsala inte har funnits tillgänglig har mängden baserats på Uppsa-

las andel av det totala invånarantalet i Sverige. 

 
Tabell A1 Befolkningsmängd i Sverige och Uppsala (Statistiska Centralbyrån, Statistikdataba-

sen) 

Befolkningsmängd 

 Sverige, 2010 9 415 570 

Sverige, 2015 9 851 017 

Uppsala, 2015 210 126 

 

Uppsalas andel av Sveriges invånarantal: 2,1% 

(210 126 / 9 851 017 = 0,021) 

 

5.1.1 Hushållen 

5.1.1.1 Övrig plast i hushållens restavfall 

 

Mängd kärl- och säckavfall Uppsala 2014: 44 126 ton (Avfall Sverige 2015). 

Använt värde: 44 100 ton 
 

Andel övrig plast i hushållens restavfall: 1,97 % (Avfall Sverige 2011, plockanalys). 

Mängd övrig plast i hushållens restavfall i Uppsala: 44 100 x 0,0197 = 869 ton  

Använt värde 870 ton. 
 

Elavfall i hushållens restavfall 

 

Värdet är uträknat baserat på Uppsalas invånarantal i relation till Sveriges invånarantal 

Elavfall i hushållens restavfall i Sverige 2010: 1 000 ton (Fråne. A. et.al 2012). 

Uppsalas andel av Sveriges totala invånarantal: 2,1 %. 

 

Mängd elavfall i hushållens restavfall i Uppsala: 1 000 ton x 2,1 % = 21 ton  

Använt värde 20 ton 
 

5.1.1.2 Plastförpackningar i hushållens restavfall  

 

Mängd kärl- och säckavfall Uppsala 2014: 44 126 ton (Avfall Sverige 2015). 

Använt värde: 44 100 ton 
 

Andel plastförpackningar i kärl och säckavfall: 13,8 % (Avfall Sverige 2011). 

Mängd plastförpackningar hushållens restavfall i Uppsala:44 126 ton x 13,8 % = 6080 

ton.  

Använt värde 6000 ton 
 

5.1.1.3 Plastförpackningar från insamlat matavfall 

 

Insamlat organiskt avfall från hushållen i Uppsala: 7 600 ton (Uppsala Vatten och Av-

fall 2014). 
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Andel plastförpackningar i matavfallet: 2,2 % (plockanalys utförd av Uppsala Vatten 

och Avfall enligt M. Kahili, personlig kommunikation, 3 maj 2016) 

Mängd plastförpackningar i matavfallet: 7 600 ton x 2,2 % = 167 ton  

Använt värde: 170 ton 
 

5.1.1.4 Kommunplast i brännbar fraktion från ÅVC 

 

Mängd kommunplast från ÅVC Uppsala: 500 ton (M. Kahili, personlig kommunikation 

3 maj 2016) 

Använt värde: 500 ton 
 

5.2.1 Utsorterade plastförpackningar från hushållen 

 

Mängd utsorterade plastförpackningar i Sverige 2010: 45 560 ton (Fråne et al., 2012) 

 

Omräkning från 2010 års mängd för Sverige till 2015 års mängd Uppsala.. 

((Mängd 2010 / invånarantal Sverige 2010) x invånarantal Sverige 2015) x Invånarantal 

Uppsala 2015 = 1 017 ton. 

Använt värde 1020 ton. 
 

5.3.1 PET-flaskor 

 

Antal sålda PET-flaskor i Sverige/: 600 miljoner/år(Returpack 2016). 

Antal sålda PET-flaskor i Uppsala: 12 600 000 / år. 

Beräknat på Uppsalas invånarantal: 600 000 000 x 2,1 % = 12 600 000 st.  

 

Vikt PET-flaskor på svenska marknaden 2010: 22 000 ton 

Vikt PET-flaskor insamlade/materialåtervunnet av Returpack 2010: 19 000 ton  

(Fråne et al., 2012). 

 

Vikt energiåtervunnet: 3000 ton. (22 000 - 19 000 = 3 000) 

Sverige materialåtervunnit: 19 000 ton  

Sverige energiåtervunnet: 3 000 ton 

Uppsala materialåtervunnit beräknat på befolkningsmängd: 19 000 ton x 2,1 % = 399 

ton 

Uppsala energiåtervunnet beräknat på befolkningsmängd: 3000 ton x 2,1 % = 63 ton 

 

Använda värden:  

Returflaskor 400 ton materialåtervinning.  

Returflaskor 60 ton energiåtervinning 
 
Tabell A2 Sammanställning av all plast som hamnar i restavfallet i hushållen. 

Plastavfall från hushållen i Uppsala. Ej grovavfall     

Utsorterade förpackningar 1020 ton 

Förpackningar i restavfall 6000 ton 

Övrig plast i restavfall 870 ton 

Plast i matavfall 170 ton 

Returflaskor ej pantade 60 ton 

Totalt 8120 ton 

Totalt/person 0,0386435 ton/person 

  38,643481 kr/person 
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5.5 Landstinget 

 
Tabell A3 Beställningslista 2012 för Uppsala landsting (L. Widenmo, personlig kommunikation 

13 april 2016). 

  Materialslag 
Vikt/st., 
[gram] 

Total förbrukning 
[st.] 

Total vikt 
[kg] 

Tvättlappar i skumplast skumplast 3 923 325 2 770 

Sopsäckar plast 62 1 061 955 65 841 

Förkläden plast 37 3 145 545 116 422 

Handskar, undersök, op 

Latex, polyi-
sopren, neo-
pren, PVC, 
nitril 3,7 17 299 880 64 010 

Plastmuggar plast 4 3 083 252 12 333 

Medicinbägare plast 1,4 1 406 475 1 969 
Infusionsmaterial infusion-
sagg plast 29 338 738 9 823 

Sprutor plast 6 3 113 610 18 682 

Sugslangar, sonder plast 57 41 844 2 385 

Katetrar plast 2 335 120 670 

Urinpåsar plast 40 78 173 3 127 

Skålar, handfat, rondskålar plast 32 70 153 2 245 

        300 277 

 

5.6 Byggbranschen 

 

Till materialåtervinning: 

Utsorterad plast från bygg- och rivning i Sverige 2010: 1 000 ton (Fråne et al., 2012). 

Utsorterad plast från bygg- och rivning i Uppsala: 

Beräknat utifrån Uppsalas andel invånarantal: 1 000 ton x 2,1 % = 21 ton 

 

Till energiåtervinning: 

Grovt brännbart + blandad plast från bygg och riv i Sverige 2010: 43 000 ton (Fråne et 

al., 2012). 

Grovt brännbart + blandad plast från bygg och riv i Uppsala:  

Beräknat utifrån Uppsalas andel invånarantal: 43 000 ton x 2,1 % = 903 ton 

Totalt Bygg- och rivning: 903 + 21 =924 ton 

 

Använda värden: 

Summa energiåtervinning bygg och riv: 900 ton 

Summa materialåtervinning bygg och riv: 20 ton 
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5.7 Livsmedelsbutiker 

 
Tabell A4 Tabellen visar mängd brännbart och plast från livsmedelsbutiker i Uppsala (J. Nils-

son Driftschef. Konsum Gävleborg, 2014) 

Sammanställning av Uppsalas livsmedelsbutiker         

  Antal Brännbart Krymp och sträck 
Övrig 
plast Hårdplast Övrig+Hårdplast Frigolit 

Medelmängd, kg 
 

11 546 589 1 006 1 006 2012 3 

Butiker               

COOP 8 92 368 4 712 8 048 8 048 16 096 24 

ICA 18 207 828 10 602 18 108 18 108 36 216 54 

Willys 5 57 730 2 945 5 030 5 030 10 060 15 

Hemköp 2 23 093 1 178 2 012 2 012 4 024 6 

Citygross 2 23 093 1 178 2 012 2 012 4 024 6 

Totalt, kg 35 404 112 19 437 35 210 35 210 70 420 105 

 
Tabell A5 Tabellen visar en sammanställning av avfall från livsmedelsbutiker i Uppsala. Base-

rad på siffrorna i tabell A2. (J. Nilsson Driftschef. Konsum Gävleborg, 2014) 

Sammanställning  Uppsalas livsmedelsbutiker, 35 stycken kg/år 

Brännbart 404 110 

Emballage 20 615 

Övrig plast 35 210 

Hårdplast 35 210 

Frigolit 105 

Total materialåtervinning 91 035 

Total energiåtervinning 404 215 

 
5.8 IKEA 
Totalt brännbart perioden 2015 Uppsala: 104 263 kg. 

Utsorterad mjukplast till materialåtervinning Uppsala: 18 940 kg  

 

Mängd brännbar fraktion/vecka 2015: 2 862 kg.  

546 / (2 x 2862) = 0,095  

Plasten står för ca 10 % av den brännbara fraktionen. 

 

Total mängd plast i brännbara fraktionen, 2015: 10 ton 

(104 263 x 10 % = 10 426 kg) 

(J. Andersson, personlig kommunikation 28 april 2016). 

 
Tabell A6 visar resultat av de plaster som återfanns i den brännbara fraktionen på IKEA i 

Malmö vid en plockanalys som pågick i två veckor. (J. Andersson, SuperUser Webess Re-

cycling, IKEA Malmö Personlig kommunikation, 28 april 2016). 

Plast [kg] 

Pet-band 81 
PP-band 164 
PP(burk list ställ) 166 
PS tråg 80 
Sopor 55 
Totalt vikt 546 
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5.9 Importerat avfall 

 

Total mängd importerat avfall till Uppsala 2015: 120 000 ton 

(A. Pettersson, personlig kontakt 4 maj 2016) 

 

Andel plast i avfallsfraktionen: 10 % (1 200 000 x 10% = 12 000 ton) 

Mängd plast i det importerade avfallet: 12 000 ton 

 
Tabell A7 Tabellen visar återvinningsgraden i de länder vars avfall importeras och transporteras 

till kraftvärmeverket i Uppsala (Statistik från PlasticsEurope, 2015). 

Återvinningsgraden av plast i länderna vars avfall importeras, % 

Storbritannien 29 

Irland 37 

Norge 40 

Finland (Åland) 20 

Sverige 38 
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Bilaga B 
 

6.Rekommendationer 

 

Uträkning av antal återvinningsstationer (ÅVS) per personer 
 

Sverige: 6 000 stycken ÅVS (FTIAB, u.å.) 

Invånarantal Sverige 2015: 9 851 017 invånare (SCB Statistikdatabasen) 

Invånare/ÅVS Sverige: 9 851 017/6000 = 1642 personer/ÅVS 

 

Uppsala: 41 stycken ÅVS (FTIAB, u.å.). 

Invånarantal Uppsala 2015: 210 126 invånare (SCB Statistikdatabasen).  

Invånare/ÅVS Uppsala: 210 126/41 = 5125 personer/ÅVS 

 

Antal invånare per återvinningsstationer i Uppsala: 5125 st. 

Antal invånare per återvinningsstationer i Sverige: 1642 st. 
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Bilaga C 
 
Tabell C1 Sammanställning av all plast uträknad i CO2 utsläpp. Använda värden presenteras under tabell. 

Använda värden: Förbränning: Primär produktion + förbränning 4,9 CO2 -eq/kg Återvinning: sekundär 

produktion + energi 2,2 CO2 -eq/kg (Hillman et al. 2015). 

 
  

  
Energi 
utvinning 

Materialåtervinning 
Framtid, (kan) 

Materialåtervinning 
Framtid, (ska) 

Material 
återvinning 
Nutid och fram-
tid 

Hushållen         
Övrig plast i restav-
fall 4 263 1 914 

  Elavfall i restavfall 98   44   
Plastförpackningar i 
restavfall 29 400 

 
13 200 

 Plast i matavfall 833   374   

Kommunplast 2 450 1 100 
  Plastförpackningar till 

materialåtervinning     2 200 

     Kommunen         

Inga uppgifter 
              

Landstinget 
    Riskavfall till för-

bränning 1 078 657       
Förbrukningsmaterial 392 701 

 
176 315 

           
Bygg och riv 

    Brännbart 4 424 700       
Plast till  
materialåtervinning 

  

46 200 

          
Livsmedelsbutiker 

    Brännbart 1 980 654       
Plast till  
materialåtervinning 

  

200 277 

          
IKEA 

    Plast i brännbart 45 982 20 645     
Plast till  
materialåtervinning 

  

41 668 

          
Importerat avfall 

    Inga uppgifter         
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Bilaga D 
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Bilaga E 
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