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Sammanfattning 

Dagens användning av plaster resulterar i betydliga mängder avfall, vilket i sin tur 
leder till ökade avfallsströmmar och nedskräpning [1]. Förpacknings- och 
tidninsinsamlingen (FTI) är ett företag som ansvarar för att samla in alla 
plastförpackningar i Sverige. I nuläget finns omkring 6 000 FTI-stationer som 
huvudsakligen finansieras av den förpackningsavgift som producenterna betalar då 
de fyller en förpackning och säljer en vara [25]. Av alla de plastförpackningar som 
samlas in skickas sedan uppskattningsvis hälften till Swerec AB i Lanna, Värnamo, 
för materialåtervinning respektive energiutvinning. 

Syftet med detta arbete har varit att identifiera miljönyttan med återvinning 
respektive förbränning av plastförpackningsavfall. Miljönyttan har i denna rapport 
definierats som den mängd energi som utvinns samt den mängd koldioxidutsläpp  
som undviks vid återvinning och förbränning av avfallet Två fall har studerats, i ett 
av fallen har deponering av plastprodukten inklusive primär produktion från 
jungfruligt material ställts mot materialåtervinning till en ny plastprodukt. I det andra 
fallet har deponering av plastprodukten inklusive primär produktion från jungfruligt 
material ställts mot förbränning av plastprodukten inklusive primär produktion. Den 
mängd koldioxidutsläpp samt energianvändning som undviks vid återvinning 
respektive förbränning har sedan använts för beräkning av den sträcka avfallet kan 
transporteras innan det blir miljömässigt ohållbart. 

Vid beräkning av resultatet ur koldioxidsynpunkt framgår det att transport av 
plastförpackningsavfall för återvinning är lönsam då materialåtervinningsgrad är 
minst 80 procent för Gävle kommun. När mateiralåtervinningsgraden är 80 procent 
kan en lastbil från Gävle kommun köra ungefär 300 kilometer innan den 
miljömässiga nollpunkten är uppnådd. Ur energisynpunkt visar resultatet att det är 
lönsamt med både materialåervinning och förbränning i jämförelse med 
nytillverking. Den energimängd som sparas genom materialåtervinning är cirka 52 
megajoule och detta motsvarar en transportsträcka med fullast på 11 000 kilometer 
från Gävle kommun. Den energimängd som sparas gneom förbränning är cirka 20 
megajoule vilket motsvarar ungefär 5000 kilometer från Gävle kommun.  
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Summary 
 

Today’s use of plastics results in significant amounts of waste which leads to 
increased waste disposal and dumping.. Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
(FTI) is the concern responsible for collecting all plastic packaging. The 
approximately 6 000 FTI-stations currently available in Sweden are mainly financed 
by the packaging fee paid by the producers that manufactors and import the plastic 
packages [25]. Of all the plastic packaging that is collected, it is estimated that half 
the amount go to Swerec AB in Lanna, Värnamo, for recycling and energy recovery.    
 
The purpose of this thesis has been to identify the environmental benefits of 
recycling and incineration of plastic packaging waste. The environmental benefit has 
been defined in this report as the energy consumption and carbon dioxide emissions 
generated by recycling, combustion and transportation of waste. In the first case, the 
plastic product goes into landfilling, and therefor need to be primarly produced again 
from virgin material, and compares with material recycling producing a new plastic 
product. In the second case, the product again go to landfill, including primary 
production from virgin materials, is compared to combustion of the plastic product 
including primary production. The amount of carbon dioxide emissions and energy 
consumption avoided by recycling and incineration has then been used to calculate 
the distance the waste can be transported before it is environmentally unsustainable. 
 
From a carbon perspective, the result shows that transport of plastic packaging waste 
for recycling is profitable as the material recycling rate is at least 80 percent. When 
the material recovery rate is 80 percent, a truck from the municipality of Gävle can 
drive about 300 kilometers before it is Environmentally unsustainable. From an 
energy perspective, the result shows that it is profitable with both material recycling 
and incineration compared to producing new plastics from raw material. The amount 
of energy saved through recycling is approximately 52 megajoule and this 
corresponds to a maximum distance of 11 000 kilometers from Gävle municipality. 
The amount of energy saved for incineration of the plastics is approximately 20 
megajoule, which corresponds to 5 000 kilometers from Gävle municipality 
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Abstract 
 
I denna avhandling har miljönyttan vid återvinning samt förbränning av 
plastförpackningsavfall undersökts. I rapporten definieras miljönyttan som den 
mängd koldioxid som undviks, samt den energimängd som undviks att användas 
samt utvinns. Två scenarier har undersökts, miljönyttan undersöks i båda fallen då de 
ställs i för-hållande till deponering av avfallet inklusive ersättning av den förlorade 
plast-produkten genom primär produktion. I det första scenariot ställs deponi mot 
materialåtervinning av plastförpackningsavfallet för sekundär produktion till en ny 
produkt. I det andra scenariet ställs deponering mot förbränning av plastförpack-
ningsavfallet för energiutvinning och följaktligen också primär produktion till en ny 
produkt. Den miljönytta, alltså den energiåtgång samt koldioxidutsläpp som undviks 
i de båda fallen skall sedan motsvara den sträcka som avfallet kan transporteras innan 
transporten motsvarar mer koldioxidutsläpp och energiförbrukning än vad som 
undvikts genom avfallshanteringen.  
 
Resultatet visar att återvinningsgraden på det avfall som samlas in har en avgörande 
betydelse för huruvida långt plastförpackningsavfallet kan transporteras. Om 
återvinningsgraden sjunker under 80 procent är det ur koldioxidsynpunkt inte längre 
miljömässigt hållbart att transportera avfallet. Ur energisynpunkt är återvinning alltid 
att föredra då det krävs mycket energi vid nyproduktion av plastförpackningar från 
jungfruligt material.   
 
Nyckelord: 
Plastförpackningar, koldioxidutsläpp, materialåtervinning, energiutvinning, 
förbränning, transport, producentansvar. 
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Förord 
 
Examensarbetet har utförts på Linneuniversitetet i Växjö med handledning av Bo 
Jonson på institutionen för byggd, miljö och energiteknik. Rapporten är ett resultat av 
det arbete vi utfört på uppdrag av och med hjälp av Gästrike återvinnare, Söderhamn 
nära, BORAB och Stena recycling AB.    
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare på Gästrike återvinnare, Tomas Nylund, 
vår handledare på Linnéuniversitetet, Bo Jonsson, samt alla de företag som hjälpt oss 
under arbetets gång.  
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1. Introduktion 
 

Gästrike återvinnare har tillsammans med Söderhamn nära AB, Bollnäs 
Energi AB, BORAB och Gästrike ekogas AB startat ett projekt. Projektet 
bygger på en framtida samverkan och utveckling inom återvinning- och 
avfallshantering i Gästrike-Hälsingeregionen, detta arbete är en del av 
projektet. Syftet med arbetet är att beräkna den sträcka plast-
förpackningsavfall kan transporteras för material- respektive energi-
utvinning innan det påverkar miljön negativt istället för positivt.  

 
1.1 Återvinning av plastförpackningar 

Dagens användning av plaster resulterar i betydande mängder avfall. I 
dagens samhälle ingår plaster i mängder av produkter, detta resulterar i 
ökade avfallsströmmar som i sin tur är komplexa att omhänderta. 
Plastnedskräpning är därför ett av de mest synliga miljöproblem som finns i 
världen, både på land och i haven slängs mängder av plast. Bara i 
världshaven hamnar åtta miljoner ton plast årligen, med anledning av detta 
startade FN:s miljöprogram tidigare i år den globala kampanjen #CleanSeas 
för att sätta stopp för den marina nedskräpningen [1]. Då naturen inte kan 
bryta ned och omhänderta plasten smulas den istället ned till mikroplaster 
som sprider farliga kemikalier och skadar därför både djur- och miljöliv [2]. 
Av dessa och flera andra anledningar är plaståtervinning en oerhört viktig 
del av jordens framtida välmående. Genom att vi, alltså hushållen, 
avfallssorterar inköpta och kasserade plastförpackningar gör vi miljön en 
tjänst. Istället för att plastförpackningarna går till förbränning med resten av 
hushållets avfall, materialåtervinns de till nya plastförpackningar eller andra 
plastprodukter så som blomkrukor, lastpallar eller delar till fordon. Detta 
resulterar bland annat i ett minskat uttag av råolja för plastproduktion och en 
minskad mängd plast i naturen [3]. 

 
1.1.1 Återvinningsstatistik 

Av alla förpackningar som tillfördes den svenska marknaden år 2015 stod 
plastförpackningarna (exklusive PET-flaskor) för 19 procent, vilket 
motsvarade den näst största andelen. Av alla plastförpackningar som 
tillfördes den svenska marknaden samma år materialåtervanns, enligt 
Statistiska centralbyrån (SCB), 45 procent, vilket är 15 procent över 
materialåtervinningsmålen. Trots detta sattes de nya  
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materialåtervinningsmålen, som börjar gälla den 1 januari år 2020, till 50 
procent för plastförpackningar [4]. Material- och återvinningsstatistik för 
tidigare år redovisas i figur.1 nedan. 

 

Figur 1: Material- och energiåtervinningsandel i förhållande till  
tillförd mängd plastförpackning [4] 

Av alla plastförpackningar som lämnas in till Förpacknings- och tidnings-
insamlingen (FTI) skickas uppskattningsvis hälften till återvinnings-
anläggningen Swerec AB i Lanna, Värnamo, detta på grund av att Swerec 
inte har tillräckligt med kapacitet för att ta emot och återvinna alla de 
plastförpackningar som samlas in i Sverige. Enligt avtal mellan Swerec och 
FTI skall Swerec återvinna 80 procent av alla plastförpackningar. De 
plastförpackningar som Swerec inte har möjlighet att ta emot och återvinna 
skickas till tre andra företag i Tyskland där återvinningsavtalet är det samma 
som för Swerec. Plastkretsen, som är en av delägarna av FTI, anlitade under 
2016 ett externt revisionsföretag för att undersöka om de fyra företagen 
uppnått den avtalade återvinningsgraden. Enligt alla fyra skall årsrapporten 
redovisat att återvinningsgraden på 80 procent uppnåtts, dock visade 
revisionen av Swerec AB en betydligt lägre återvinningsgrad. [5] 

Enligt FTI lämnades det in 6.38 kilogram plastförpackningar per person i 
Sverige under år 2016. Insamlingsstatistiken för Gävle kommun låg däremot 
på 11.49 kilo per person under samma år [6]. På grund av den låga 
återvinningsgraden och det faktum att Gävles invånare, i förhållande till det 
nationella snittet, sorterar nästan dubbelt så mycket plastförpackningar vill 
Gästrike Återvinnare nu identifiera den potentiella miljönyttan med att 
återvinna alternativt förbränna plastavfall.  
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1.2 Bakgrund 
 

Trots att människan använt sig av naturliga polymerer i tusentals år var det 
först efter andra världskrigets slut, då polykarbonat och polypropen 
uppfanns, som den storskaliga industriella tillverkningen tog fart. Under 50-
talet låg den globala årsproduktionen av plast på mindre än en miljon ton per 
år [3], år 2015 uppmättes produktionen till 322 miljoner ton per år [7]. 
Orsaken till denna drastiska ökning är att plasten förenklar livet för oss 
människor. Detta för att plast har egenskaper som exempelvis slitstarkhet, 
böjbarhet, låg densitet, låg produktionskostnad, rostbeständighet samt bra 
isoleringsförmåga mot värme och elektricitet. Plast används därför inom 
mängder av olika industrier, exempelvis byggnads-, jordbruks-, transport- 
och läkemedelsindustrin. Användandet av plast som förpackningsmaterial 
blir mer och mer vanligt och har med tiden ersatt material som glas, metall 
och papp. Nästan allt som tillverkas, transporteras och säljs i världen 
behöver under flertalet tillfällen skyddas i någon form av förpackning under 
processens gång. Det är därför plastförpackningar är oerhört vanligt i dagens 
samhälle. Av all plast som förbrukas i Europa står plastförpackningar för 40 
procent, vilket gör gruppen till den dominerande förpackningstypen [7]. 

 
1.2.1 Bakgrund till arbetet 

En förbrukad plastförpacknings livscykel kan sluta på fyra olika sätt. I 
naturen, på deponi, för energiutvinning eller för materialåtervinning. Syftet 
med detta arbete är att identifiera den potentiella miljönyttan med att 
återvinna respektive förbränna plastförpackningsavfall. Där miljönyttan i 
detta fall definieras som den energimängd som undviks att användas som 
används samt den mängd koldioxidutsläpp de olika slutstadierna potentiellt 
undviker att generera. För detta ställs återvinning och förbränning i 
förhållande till deponering. Då materialåtervinning resulterar i en ny 
plastprodukt medan deponering och energiutvinning inte ersätter den 
förbrukade plastprodukten måste en ny produkt från jungfruligt material 
skapas i dessa två fall. Miljönyttan som jämförs, se figur 2 nedan, är därför 
materialåtervinning till ny produkt i förhållande till då avfallet deponerats 
och där med även måsste primärt prouceras från jungfruligt material.  
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Figur 2: Bild av hur miljönyttan vid materialåtervinning jämförs med deponi 

 

Dessutom ställs energiutvinning med tillverkning av ny produkt från 
jungfruligt material i förhållande till deponi med framställning av ny 
produkt från jungfruligt material, se figur 3. I det senare fallet där primär 
produktion ingår vid både deponi och förbränning blir miljönyttan därför 
bara en jämförelse mellan deponi och förbränning.  
 

 
Figur 3: Bild av hur miljönyttan vid energiutvinning jämförs med deponi. 
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1.3 Syfte och mål 
 
Genom att besvara nedanstående punkter är syftet med denna rapport att 
utforma en algoritm för beräkning av den sträcka plastförpackningsavfall 
kan transporteras för återvinning respektive förbränning innan det blir 
miljömässigt ohållbart. Målet med rapporten är därför att redovisa olika 
avstånd där energianvändning och koldioxidutsläpp vid transport ställs i 
förhållande mot material- samt energiåtervinning. Där avstånden skall 
definiera hur långt plastförpackningsavfallet kan transporteras med avsikt på 
lastvikt.  
 
Mängd koldioxidutsläpp och energiförbrukning vid: 

-   Plastförpackningstillverkning av jungfruligt material	  
-   Plastförpackningstillverkning av återvunnet material	  
-   Transport av plastförpackningar	  
-   Transport av plastförpackningsavfall	  
-   Materialåtervinning av plastförpackningsavfall	  
-   Energiåtervinning av plastförpackningsavfall	  

	  
	  

 
Figur 4: Arbetets två systemgränser, koldioxidutsläpp samt energiåtgång eller energivinst 
vid de olika scenarierna   
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1.4 Avgränsningar 

•   Denna rapport avgränsas bara till det plastavfall som ligger under 
producentansvar. Med producentansvar menas producenter som 
tillverkar, säljer eller för in plastförpackningar i Sverige [8]. Detta 
innebär att hänsyn inte tagits till den kommersiella plast som samlas 
in.  

•   Med den miljömässiga delen i denna rapport menas enbart energi-
åtgång och -utvinning, samt den mängd koldioxidutsläpp som 
genereras under de olika processtegen. Det finns andra växthusgaser 
som påverkar miljön mer än koldioxid men dessa bryts ner snabbare 
i atmosfären och ökar inte i samma hastighet som koldioxiden gör.   

•   De plastsorter som studeras är de tre mest förekommande plast-
sorterna för förpackningar. Det innefattar plasterna polypropen samt 
hög- och lågdensitetspolyeten [3]. 

•   I rapporten antas ett kilogram plastavfall generera ett kilo ny plast. 
Detta antagande kan göras då mängden smuts och ej återvinningsbar 
plast som följer med avfallet är okänd.  

•   Återvinningsgraden i det utformade exceldokumentet är avgränsad 
till 80 procent materialåtervinns till ny plast och därmed går  
resterande 20 procent till förbränning och därför nyproduceras även 
20 procent. Detta på grund av det avtal återvinningsföretaget Swerec 
AB har med FTI 

•   Vid beräkning av energiåtgång och koldioxidutsläpp under transport 
av plastförpackningsavfall har följande punkter inte tagits hänsyn 
till: däckslitage, körhastighet, antal stopp under transport med mera. 

•   Vid beräkning av förbränning av plastförpackningsavfall har hänsyn 
inte tagits till att avfallet ersätter annat bränsle på grund av att 
rapporten är formad ur kommuners perspektiv. 
 

•   Enligt Eriksson och Finnveden [32] genererar plastavfall på deponi 
281 gram koldioxid per kilogram plastavfall under en tidsperiod på 
cirka 100 år. Eftersom det är en sådan liten mängd i jämförelse till 
vad som genereras vid materialåtervinning, förbränning och 
nyproduktion, har hänsyn inte tagits till utsläpp av koldioxid då 
plastförpackningsavfallet hamnar på deponi. 
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2. Teori 
 
2.1 Ordlista  

 

Ord Förklaring 

Additiv Tillsats som förändrar polymerens egenskaper 

Flotation En kemisk process som separerar hydrofila 
material från hydrofoba 

Jungfruligt material Definieras i denna rapport som råolja 

Krackning Förädlingsprocess där stora kolvätemolekyler i olja 
sönderdelas 

Producentansvar Producenter som säljer förpackningar till den 
svensks marknaden har ett ansvar att dessa efter 
förbrukning samlas in 

Monomer Molekyl som tillsammans kan sammanfogas och 
bilda långa kedjor, polymerer  

Nafta Naturligt förekommande i berggrunden, tunn mörk 
flytande vätska 

Nollpunkt Brytpunkt, definieras i detta fall då nyttan och 
belastningen är lika stora 

Olefiner Enkelomättade kolväten, det vill säga kolväten 
med minst en dubbelbindning  

Plasthartser Bildas vid krackning genom nedbrytning av större 
molekyler till exempelvis etylen eller propen. 

Plockanalys Metod för att fastställa andelen av olika fraktioner i 
hushållsavfall. 

Polymer En polymer är en lång kedja av monomerer och är 
beståndsdelen för bland annat plast. 

Primär produktion Defineras i denna rapport som plastförpackningar 
från jungfruligt material.  

Sekundär 
produktion 

Defineras i denna rapport som återvinningen av 
plastförpackningar.   
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2.2 Förkortningar 

 

Förkortning Förklaring 

EPA Environmental protection agency 

FNI Fastighetsnära insamling 

FTI Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

IVL Svenska mijöinstitutet 

IPCC International panel on climate change 

LCA Life cycle assassment 

PE Polyeten 

PEHD Högdensitetspolyeten 

PELD Lågdensitetspolyeten 

PP Polypropen 

PPP Polluter pays principle 

SCB Statistiska central byrån 

SMED Svensk miljöemissionsdata 

  

  
 
 
 
  



 

 
 
 

 
9 

Anna Kloek och Lina Ålander 

2.3 Tillverkingen av en plastförpackning 

Studier visar att syntetisering av plast är en stor del av miljöbelastningen i 
plastens livscykelanalys [9]. Detta kapitel redogör för hur framställningen 
av en plastförpackning kan se ut, från råvara till slut-produkt.  

 
2.3.1 Från Råolja till polymerer 

 
Vid framställning av en ny plastprodukt används vanligtvis råolja som 
råvara [10]. Råoljan hettas upp till gasform i ett oljeraffinaderi och genom 
fraktionerad destillation separeras nafta ut. När naftan sedan upphettas 
kraftigt genom krackning bildas nya molekyler, så kallade monomerer. 
Genom polymerisation sammanfogas sedan monomererna och bildar en lång 
kedja kallad polymer, se figur 5 [11]. Den kemiska strukturformeln för 
polypropen redovisas i figur 6.  
 

 
Figur 5: Illustration över tillverkningsprocessen från råolja till polymer 
 
Det som karaktäriserar polymerer är att de har en låg smälttemperatur, en 
liten elektrisk konduktivitet, låg densitet och värmeledningsförmåga. Deras 
egenskaper skiljer sig beroende på storlek, kombination och molekylvikt 
[12]. Polymererna kan vara kristallina med en rak symmetrisk struktur och 
kännetecknas då av stabilitet med hög håll- och draghållfasthet. De kan även 
fördela sig med en mer oordnad amorf struktur och då ändras materialets 
egenskaper och blir mer flexibelt, får lägre hållfasthet och blir mer genom-
skinligt [10]. Att framställa polymerer är en energikrävande process som 
förutom råolja även kräver kemikalier, vatten och energi. Produktions-
processen genererar även en stor mängd avfall och utsläpp, främst koldioxid 
[13].  
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Figur 6: Kemisk struktur av en av den vanligaste plastförpackningssorten, polypropen 
 
 
2.3.2 Från polymerer till plastförpackning 

 
Plast kan delas upp i två huvudgrupper, härdplaster och termoplaster, där 
termoplast är den mest förekommande [3]. För tillverkning av termoplast 
blandas det bildade polymerpulvret med tillsatsämnen (additiv) och 
granuleras sedan. Processen kallas kompundering och är en av det mest 
hälso-farliga stegen i plastframställningen. Granulatet formas sedan under 
värme- och tryckbearbetning [15]. Vilka additiv som tillsätts och vilken 
bearbet-ningsmetod som används vid tillverkning av plastförpackningar 
beror av flera aspekter och förklaras i respektive avsnitt nedan. 
 
2.3.3 Additiv 

Genom att tillsätta additiv kan plastens kemiska, fysiska och mekaniska 
egenskaper påverkas[10]. Det finns flera tusen olika additiv i flera olika 
kombinationer, exempelvis mjukgörare, pigment, flamskyddsmedel och UV-
satbilisatorer [3]. Enligt Europeiska klassificerings- och märknings-
förordningen (CLP) är många av de additiv som tillsätts klassificerade som 
farliga då en del av dem är cancerogena, reproduktionstoxiska, giftiga för 
vattenlevande organismer eller har skadliga effekter på miljön. Additivens 
förmåga att sprida sig från plasten till sin omgivning är beroende på dess 
kemiska och fysikaliska egenskaper, den omgivande miljön, polymerens 
struktur, samt hur additivet är bundet till polymeren. [3]. Enligt aktörer i 
återvinningsindustrin är det en del additiv som försvårar återvinningen av 
plaster. Ett exempel är aromatiska aminer som bland annat har påträffats i 
svarta köksredskap. Aromatiska aminer är cancerframkallande och bör 
därför inte återvinnas till hushållsredskap men lämpar sig bra för till 
exempel detaljer under motorhuven på bilar. [16] 
 
2.3.4 Bearbetningsmetoder 

Det finns ett flertal olika metoder för bearbetning av plast. Vilken process 
som används baseras på hur mycket som ska tillverkas, vilken plast som ska 
formas, produktens komplexitet samt kostnads- och tidskrav. Formsprutning 
är en av de vanligaste bearbetningsmetoderna; metoden lämpar sig bra till 
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massproduktion och automatisering då den är relativt kostnadseffektiv [17]. 
Formsprutning lämpar sig även bra för plastförpackningar som sedan skall 
återvinnas då det är en skonsam metod mot plasten i jämförelse med andra 
tillverkningsmetoder. Bearbetningsprocessen är den mest energikrävande 
delen av plasttillverkning då den kräver höga temperaturer och tryck. 
Kylning av maskiner, kompressorer, oljepannor och pumpar är även 
bidragande faktorer till den höga energiåtgången [10]. 

 
2.4 Klassificering av plaster 
 
Hur polymererna är uppbyggda har stor inverkan på hur de reagerar vid 
uppvärmning och utifrån detta delas plaster in i två huvudkategorier: 
termoplaster och härdplaster. Härdplaster har tvärbundna kolvätekedjor 
vilket medför att molekylstrukturen inte förändras vid uppvärmning. 
Termoplaster består av linjära eller delvis förgrenade kolvätekedjor vilket 
gör dem mjuka vid uppvärmning och smälter därför vid tillräckligt höga 
temperaturer [12]. Termoplaster kan omformas genom upphettning flera 
gånger och kommer att bibehålla sin form efter nedkylning. Härdplaster 
däremot, på grund av dess höga smältpunkt, kommer att brinna innan de 
smälter vilket gör dem svåra att återvinna [3].   
 
För att underlätta återvinningen av plaster fastställde Society of the Plastic 
Industry Inc (SPI) år 1988 att märkningar på plaster som används som 
förpackningar, behållare och flaskor skulle införas. Nästan alla 
plastförpackningar består av termoplaster och det finns sju olika kategorier 
som identifierar olika typer av plaster, märkningen är dock helt frivillig. 
Numera menas dock att denna märkning av plast inte är tillräcklig då den 
inte nämner vilka additiv plasten innehåller [16]. De mest förekommande av 
de olika klasserna presenteras i tabell 1 nedan. 
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PE-HD 

 

Polyethylene High-Density är en semiflexibel hårdplast som 
enkelt kan bearbetas genom en katalytisk polymerisation av eten. 
Den är resistent mot kemikalier och fukt, dock tål den inte 
temperaturer över 600 grader Celsius. PE-HD används 
exempelvis till flaskor, bensindunkar, förpackningsfilm, rör, 
leksaker och hushållsartiklar 
 

PE-LD

 

Polyethylene Low-Density används till mer eller mindre samma 
produktområde som PE-HD, dock under hänsyn till att 
materialgruppen är betydligt mjukare. PE-LD används till 
tillverkning av slang, rör, förpacknings- och byggfilm 
 

PP

 

Polypropen är en samlingsbenämning för propenplasten som är 
en familj termoplaster. Exempel på polypropenplaster är PP-H 
och PP-B. PP-H är något styvare och sprödare i kyla än PP-B, de 
båda används vanligtvis till hållkroppar som exempelvis flaskor, 
tekniskt formgods och medicinska artiklar av olika slag.  

Tabell 1: Grundegenskaper samt användningsområde av de tre vanligaste förpacknings-
plasterna [18] 

 
 

2.5 Avfall 
 

Avfall är enligt lagstiftning ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör 
sig av med, avser göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med [19]. 
 
2.5.1 Primärt och sekundärt avfall 
 
Primärt avfall är exempelvis då ett avfall kan uppstå som en avfallstyp. Efter 
någon form av behandling övergår det primära avfallet till att bli sekundärt 
avfall. Ett exempel är att det vid sortering av avfall kan uppkomma nytt 
avfall (sekundärt avfall). Till exempel då grovavfall från hushåll sorteras i 
återvinningsbart och brännbart avfall och det uppstår nya fraktioner. 
Sekundärt avfall uppkommer främst i branscherna avfallshantering, 
återvinning och partihandel med avfall och skrot. Enligt avfallsförordningen 
(2011:927) upphör avfall att vara avfall vid återvinning då avfalls-
hanteringen innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för annat 
material alternativt förbereds för att komma till sådan nytta [19].  
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2.5.2 Hushållens avfallsströmmar 
 

Utsorterade förpackningar – Förpackningar är det största användnings-
området för plast och innefattar alla olika typer av plastförpackningar som 
ligger under producentansvar, där FTI står för majoriteten av den insamlade 
mängden. Utsorterade förpackningar täcker även PET-flaskor som samlas in 
i ett separat system som drivs av Returpack. [21] 

 
Förpackningar i kärl- och säckavfallet – Den största mängden plast-
förpackningar sorteras inte, utan hamnar i hushållens kärl- och säckavfall, 
alltså i papperskorgen under diskhon. Plockanalyser enligt Avfall Sverige 
[20] visar att kärl- och säckavfallet består av 10.8- 14.0 procent plast-
förpackningar. [21] 

 
Övrig plast i kärl- och säckavfallet – Utöver förpackningar är den plast 
som hamnar i hushållens kärl- och säckavfall exempelvis tandborstar, 
tändare, slangar etc. Baserat på samma plockanalys som i stycket ovan 
motsvarar den övriga plasten i kärl- och säckavfallet cirka två procent. [20] 
[21] 

 
Plast i det utsorterade matavfallet - Plast i det utsorterade matavfallet är 
plast som hamnat fel. Matavfallet är menat för biologisk behandling i form 
av rötning och kompostering, det är därför inte lämpligt att kasta sitt 
plastavfall där. [21] 
 
Plast i grovavfallet – Grovavfall är hushållsavfall som är tungt eller 
skrymande, vilket gör avfallet olämpligt att samla in i säck eller kärl. Största 
delen av grovavfallet samlas in på kommunala, bemannade 
återvinningscentraler och kan exempelvis bestå av möbler, presenningar, 
barnvagnar med mera. [21] 
 

 
Figur 7. Källsortering [22] 
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Enligt statistik från SCB låg uppkomsten av avfall totalt sett i Sverige år 
2014 på drygt 167 miljoner ton. Av detta var det utvinning av mineraler som 
bidrog med den största andelen, nästan 140 miljoner ton. Därefter låg 
byggsektorn på knappa 9 miljoner ton avfall. Största andelen avfall kom där 
efter från avfallshanteringen och hushållssektorn på drygt fyra miljoner 
vardera [23]. 
 
2.5.3 Avfall under producentansvar 
 
Det är kommunerna själva som ansvarar för att insamlingen och omhänder-
tagningen av allt avfall från hushållen går korrekt till. Detta gäller alltså allt 
avfall från hushåll med undantag från de avfall som omfattas av producent-
ansvar. Det avfall som går under producentansvar är en stor del av hus-
hållens avfall, det gäller bland annat plast, glas, metall, och papper. Allt 
avfall som ligger under producentansvar ansvarar producenterna för 
insamlingen av. Idag är det åtta produktgrupper som ligger lagstadgat under 
producentansvar, dessa är: förpackningar, returpapper, bilar, däck, 
elutrustning, läkemedel, batterier och radioaktiva produkter [24]. Mer 
ingående information om producentansvar, hur det fungerar med mera finns 
under stycke 2.6 Lagar och förordningar samt 2.7 Avfallskedjan för 
plastförpackningar.  
 
 
2.6 Lagar och förordningar 

År 1993 antog Sveriges riksdag den så kallade kretsloppspropositionen 
(1992/93:180) som bland annat innefattade lagen om producentansvar [25] 
Lagen bygger på Polluter Pays Principle (PPP), principen säger att den som 
orsakar skador i miljön skall betala de samhällsekonomiska kostnader som 
uppstår. Kostnaden skall också ge producenten incitament att minska 
produktens miljöpåverkan [26]. FTI är det företag som i nuläget ansvarar för 
regeringens förordningar om producentansvar för förpackningar och 
tidningar. För varje förpackning och tidning som produceras skall 
producenter enligt lag betala en avgift till FTI så att de i sin tur kan 
finansiera insamlingen av avfallet. Avgiften baseras på vikt, materialslag 
och om det är en hushålls- eller verksamhetsförpackning [25].  
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2.6.1 EU:s Avfallshierarki 
 

Avfallshierarkin, eller avfallstrappan, är en hierarki för i vilken ordning 
behandlandet av avfall bör utföras. Hierarkin grundar sig i avfallsdirektivet 
som beslutades inom EU år 2008 och är ett hjälpmedel för att få  
medlemsländerna att uppnå sina miljömål. 
 

Figur 8. Avfallshierarkins fem trappsteg med fullständig förklaring nedan 
 
Förebyggande – Det första steget på avfallstrappan är att förebygga 
skapandet av avfall. Detta i form av att exempelvis producera produkter på 
ett resurssnålt sätt, det vill säga med så få komponenter som möjligt. Eller 
kanske viktigast av allt, att alltid försöka konsumera så lite varor som 
möjligt. 

 
Återanvändning – Att återanvända exempelvis gamla leksaker eller kläder 
genom att sälja eller ge bort till någon mer behövande är en oerhört viktig 
del i dagens samhälle. SCB producerar sedan 2013 månadsstatistik över 
hushållskonsumtion och har redovisat att hushållen i Sverige konsumerade 
3.8 procent mer i maj 2016 än maj 2015 [27]. Det så kallade snabba modet 
är en av många bidragande faktorer till den ökande konsumtionen. Därför är 
det väldigt viktigt att alltid lämna in allt man själv tröttnat på till exempelvis 
second hand.  

 
Materialåtervinning – Om återanvändning inte längre är möjlig är 
återvinning nästa steg i avfallstrappan. Detta görs exempelvis genom att 
sortera så mycket genererat avfall som möjligt så att exempelvis alla plast-, 
pappers-, metallförpackningar hamnar på rätt ställe och därmed kan 
återvinnas. Det är under detta steg producentansvaret ligger, vilket innebär 
att producenterna ansvarar för att samla in och återvinna exempelvis 
förpackningar, batterier, elektronik och så vidare.  
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Energiåtervinning – Vissa material som exempelvis härdplast kan inte 
återvinnas då det börjar brinna innan det kan smältas ned, bör energi-
återvinnas istället. Energiåtervinning innebär att materialet förbränns i 
exempelvis ett kraftvärmeverk så att energin i avfallet istället kan omvandlas 
till värme och el. 

 
Deponering – Allra sist på avfallstrappan finns deponering, att deponera 
avfall innebär att slänga det på soptipp (deponi). Deponi är självklart det 
sämsta alternativet för avfallet. Ta till exempel plast som då kommer att 
finns kvar i naturen i flera hundra år. [28] 

EU och Sverige har beslutat att följa avfallshierarkin för att öka 
resurseffektiviteten. Alla medlemsländer inom EU skall vartannat år 
redovisa nationell statistik över de tre nedersta stegen i avfalltrappan. 
Statistiken används främst på nationell nivå för att följa upp miljömål men 
även för att göra internationella jämförelser. Den senaste statistiken visar att 
Sveriges avfallsmängder ökar samtidigt som vi klättrar uppåt på 
avfallstrappan. Under år 2014 uppkom 167 miljoner ton avfall, vilket är 50 
miljoner ton mer än år 2010 medan återvinningen av avfall bara ökade med 
2 miljoner ton under år 2010 till 2014. Materialåtervinningen har under 
samma period istället minskat från 4.9 miljoner ton till 3.5 miljoner ton per 
år, förklaringen till detta är att mängden återvunnet papper minskar på grund 
av ändrade konsumtionsvanor. [28] 
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2.7 Avfallskedjan för plastförpackningar 
 

Plastavfallskedjan ser ut på följande sett, en konsument köper en produkt av 
något slag som ligger i en förpackning, vanligtvis plast. Den inköpta 
produkten kanske används i flera år medan den omslutande förpackningen 
vanligtvis hamnar i hushållets avfall så fort förpackningen öppnats. Istället 
för att slänga plastförpackningen i kärl- och säckavfallet kan man antingen 
sortera det vid sin fastighetsnära insamling i anslutning till bostaden, eller 
ta sig till närmaste Förpacknings- och Tidningsinsamlingscentral och lämna 
det där, se figur 9. Görs detta kommer plastförpackningen samlas in och så 
småningom bli en ny plastprodukt. 

 

 
Figur 9. Illustration över plastförpackningarnas avfallskedja 

 
 

2.7.1 Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
 

FTI är ett företag inom återvinningsbranschen som har i uppdrag att med 
hjälp av sina underentreprenörer se till så att så många förpackningar och 
tidningar i Sverige som möjligt samlas in och återvinns. Ägare till FTI är de 
fem bolagen: Metallkretsen, Plastkretsen, Pressretur, Returkartong och 
Svensk glasåtervinning. Företaget drivs helt utan vinstsyfte och ansvarar för 
att samla in alla förpackningar och tidningar som sätts på marknaden och se 
till att de återvinns. De omkring 6 000 återvinningsstationer som i nuläget 
finns i Sverige finansieras huvudsakligen med hjälp av den förpacknings-
avgift som producenterna, de företag som importerar varor till Sverige, 
betalar då de fyller en förpackning och säljer en vara [25]. FTI bygger på det 
så kallade ”bring-systemet” som är det vanligaste insamlingssystemet för 
plastförpackningar inom hushållssektorn. Med bring-systemet menas helt 
enkelt ett system där konsumenten/brukaren själv måste ta sig till platsen för 
att lämna sitt avfall för återvinning. Även de bemannade återvinnings-
centralernas förpackningsinsamling, som drivs av kommunerna, är ett bring-
system i samarbete med FTI [29]. Antalet FTI-stationer som finns i varje 
kommun samt om de har en Stenafilial presenteras i bilaga 3.  
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2.7.2 Fastighetsnära insamling 

FNI bygger på att hushåll sorterar sitt genererade avfall i miljöhus (soprum) 
i flerfackskärl som ligger i anslutning till bostaden, FNI finns för tillfället i 
cirka 30 procent av Sveriges hushåll [25]. Systemet fungerar som så att en 
fastighetsägare på eget initiativ kan teckna avtal med en återvinnings-
entreprenör som i sin tur tecknar avtal med FTI. Detta innebär att ansvaret 
för insamling av förpackningar och tidningar går över på FTI, alltså går 
insamling och omhändertagning till på samma sätt som det avfall som 
lämnas på en FTI-station. Utöver den summa som givits av FTI finansieras 
FNI vanligtvis av kommunen, bostadsrättsföreningen eller hyresvärden [25] 
 
2.7.3 Stena Recycling 

Stena Recycling är en av de större underentreprenörerna till FTI. Deras roll i 
plastavfallskedjan är att de tar emot alla insamlade plastförpackningar från 
FTI, FNI och kommunen. Gällande producentplasten sker mottagnings-
kontroll, bortsortering av större avvikelse, balpressning samt upplastning på 
fordon på någon av stationerna se figur 10. Transport av producentplast till 
en Stenafilial ansvarar insamlaren för, och transport ut från Stena Recycling 
till Swerec AB ansvarar FTI för.  

Stena Recycling samlar även in kommersiell plast, det vill säga all annan 
plast som inte är under producentansvar. Där Stena själva ansvarar för in- 
och utleveranser av den kommersiella plasten. På station sorteras/fördelas 
och balpressas den kommersiella plasten. [30] 

 

 
 

Figur 10. Illlustration och förklaring av de olika delmomenten på Stena Recycling 
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2.7.4 Swerec AB 

Processen för materialåtervinning följer vanligtvis ett likartat 
händelseförlopp i återvinningsanläggningarna världen över. Av de 
plastförpackningar som med hjälp av de olika bring-systemen samlas in 
skickas en stor del till Swerec’s anläggning i Värnamo. På Swerec börjar 
processen med att alla större produkter sorteras bort för separat hantering, 
medan övrig plast matas in i en automatsortering. Enligt Swerec AB sorteras 
omkring 20 procent av det inkommande plastavfallet bort i deras sorterings-
anläggning. Anledningen är att materialet bland annat består av felsorterat 
avfall som inte utgörs av förpackningar. Den bortsorterade fraktionen består 
även av material som medföljer plastförpackningar, exempelvis etiketter. 
Automatsorteringsprocessen består av olika luftsystem som separerar plasten 
i respektive plastsort. Bland annat används infraröd teknik som läser av 
vilken typ av plast en förpackning innehåller, där identifieras plasten för att 
sedan avskiljas med hjälp av luftstrålar till rätt sorteringsband [31]. När fin-
sorteringen är klar rivs plasten till mindre flingor som sedan genomgår en 
förtvätt. Återstående smuts och skräp filtreras bort genom flotation som är 
en kemisk process för att separera hydrofoba material från hydrofila. Nästa 
steg i processen är malning och huvudtvätt, därefter torkas flingorna i en 
centrifug eller varmluftstork [32]. Flingorna packas sedan i storsäck som 
färdig råvara för leverans till någon av Swerec's kunder inom plastindustrin 
som i sin tur tillverkar nya produkter av den återvunna plasten. Av alla 
plastförpackningar som samlas in och ägs av FTI skickas uppskattningsvis 
bara hälften till Swerec i Värnamo då anläggningen inte har kapacitet för att 
ta emot mer [30].  
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2.8 Återvinning av plastförpackningsavfall 
 

Ett av de främsta syftena med att tillverka plastprodukter ur återvunnen 
plast är att minska utsläppen av växthusgaser, där koldioxid står i fokus. Tre 
olika studier har undersökts vid fastställande av hur mycket koldioxid som 
genereras vid plasttillverkning av återvunnen plast där alla tre har olika 
resultat. Studien utförd av R. Rahim och A.A. Abdul Raman, visade att 
tillverkningen av plasthartser från återvunnen plast ger upphov till 0.84 kilo 
koldioxid per kilo tillverkad plast [13]. Den andra studien utför av J.P. 
Greene [14] redovisade att 1.2 kilo koldioxid per kilo tillverkad plast 
genererades. Den tredje studien som är en rapport av K.Hillman et al [34] 
visade ett värde på 1.3 kilogram koldioxid per kilogram tillverkad plast. 

 
2.8.1 Återvinningsprocessen  
 
De återvunna flingorna transporteras efter det sista processteget på Swerec 
AB till en plasttillverkningsanläggning för framställning av en ny produkt. I 
de fall granulatet utgörs av blandplast kan en agglomerering av plasten 
utföras. Processen bygger på att materialet värms upp och smälter lite på 
ytan och därmed binds samman, detta görs i syfte för att öka bulkdensiteten. 
På plasttillverkningsanläggningen smälts flingor ned och granuleras i en 
extruder. Slutligen blandas granulatet med lämpligt additiv beroende på 
vilken produkt som skall skapas, för att sedan formsprutas till ny produkt 
[32] 
 
Begränsningar vid användningen av återvunnen plast är exempelvis 
livsmedelsindustrin som ställer höga krav på återvunnen plast som ska 
användas till livsmedelsförpackningar. De märkningssystem som finns på 
plastförpackningar idag är inte tillräckligt specifika för sortering av 
återvunnen plast, då märkningen inte nämner vilka ytterliga additiv som 
tillsätts [16]. 

 
2.8.2 Energiförbrukning  
 
Vid utvinning och förädling av råolja och naturgas samt vid tillverkning av 
plasten uppstår den största miljöbelastningen [32]. Vid ett antagande att ett 
kilogram återvunnen plast ersätter ett kilogram jungfrulig plast är material-
återvinning mer fördelaktigt än energiutvinning. Detta gäller dock om 
ersättningsbränslet för fjärrvärmeproduktion är biobränsle, om ersättnings-
bränslet däremot är fossilt är det bättre att förbränna plasten och ta tillvara 
på energin [33]. 
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Den huvudsakliga energikällan vid materialåtervinning av plast är el och 
energikällan är naturgas som används för att värma upp och driva alla 
maskiner. Vattenförbrukningen i anläggningen används främst som ett 
kylmedium och för rengöring men en stor del av det vatten som används 
recirkuleras i anläggningen [13]. En hög energiförbrukningen är direkt 
relaterad till koldioxidutsläpp. Enligt EPA generar materialåtervinning av ett 
kilogram plastförpackningar till en minskad energiförbrukning på 52.53 
megajoule jämfört med skapandet av ett kilogram plast av jungfruligt 
material [35].  
 
2.8.3 Plastens kvalité efter återvinning och nedsmältning  

 
Uppehållstiden i återvinningsprocessen är ett mått på hur länge plasten är 
upphettad. Vid plaståtervinning är detta en viktig faktor då polymerkedjorna 
lätt kan brytas ned vid för lång uppehållstid [17]. Utöver uppehållstiden 
finns en rad andra faktorer som kan ge upphov till nedbrytning av plasten, 
några exempel är: 
 

-  Smältans temperatur 
-  Plastens deformationsgrad 
-  Närvaro av ämnen som påskyndar nedbrytning 
-  Närvaro av stabilisatorer som bromsar nedbrytning 

 
När plasten utsätts för nedbrytning förändras dess kemiska, fysiska och 
mekaniska egenskaper, materialet kan även ändra färg och utseende [17].   
I studien ”kvalitetssäkring av återvunnen plast” utförd av Strömberg & 
Karlsson [38] undersöktes upprepade återvinningscykler där en plastprodukt 
utsattes för samma påfrestningar som den kan tänkas ha under hela sin 
livscykel. Därefter omformades den till samma produkt, detta kallas för 
Closed Loop Recycling. Genom kromatografi kunde sedan plastens 
egenskaper samt additiv undersökas. Resultatet visade att plastsorterna PP 
och HDPE endast hade marginella försämringar i mekaniska och termiska 
egenskaper efter upprepande bearbetningar.  Det som påverkades mest var 
additiverna som succesivt minskade för varje bearbetningssteg. Utan additiv 
riskerar plastmolekylerna att utsättas för nedbrytning. Även plastens 
egenskaper kommer att påverkas och nya molekyler utan kända egenskaper 
riskerar att bildas. Förutom medvetna tillsatta additiv i återvunnen plast kan 
även restprodukter från tidigare livscykler eller tidigare tillsatta additiv 
förekomma [36]. 
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2.8.4 Emissioner till miljön  
 
I närheten av återvinningsanläggningar har det påträffats förhöjda halter av 
bromerade och klorerade dioxiner samt furaner enligt naturvårdsverket. 
Dessa ämnen frigörs under högtemperaturprocesser i plaståtervinnings-
processen men skulle kunna minimeras genom processoptimering [37]. 
Återvinning av plastavfall genererar även en mängd koldioxidutsläpp som 
frigörs under produktionsprocesserna då plast innehåller cirka 70 procent kol 
[33].  
 
 
2.9 Förbränning av plastförpackningsavfall 

 
Plast innehåller nästan lika mycket energi per kilogram material som ett 
kilogram olja och har därför ett högt värmevärde vilket är önskvärt vid 
förbränning [33]. Att förbränna endast plastavfall lämpar sig bra till 
cementugnar och masugnar då de kan absorbera till exempel en del av det 
klor som bildas under förbränningen. Majoriteten av den plast som 
förbränns idag är de plastförpackningar som hamnar bland våra 
hushållssopor [38].  

 
2.9.1 Avfallsförbränning  

 
Till en början var syftet med avfallsförbränning att göra sig av med avfallet 
och därmed minimera avfallsvolymerna men numera nyttjas energin både 
till el och fjärrvärmeproduktion. Ungefär 50 procent av allt hushållsavfall 
förbränns i Sverige och år 2015 motsvarade det cirka 14.7 terrawattimmar 
värme, ungefär 20 procent av vår fjärrvärmeproduktion, och cirka 2.3 terra-
wattimmar el vilket motsvarar 0.5 procent av vår elproduktion. [38] 
Att endast använda avfallet till fjärrvärmeproduktion ger mer emissioner av 
växthusgaser till miljön men kan ge lägre företagsekonomiska kostnader 
beroende på aktuellt elpris [39]. Hur mycket av plastens energiinnehåll som 
kan nyttjas beror på vilken typ av plast som förbränns, plastens tillsatser, 
omvandlingsförluster under processen samt distributionsförluster i 
fjärrvärme- och elnäten [40]. Ur ett samhällsekonomiskt och 
företagsekonomiskt perspektiv är det mer fördelaktigt med förbränning än 
med återvinning. Detta beror på att hushållen måste lära sig avfallshantering 
och att källsortera för att sedan transportera avfallet, vilket kostar dem tid 
och eventuellt pengar. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är det mer 
fördelaktigt att få ut energi som sedan kan säljas [39]. 
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2.9.2 Förbränningsprocessen 
 

Innan avfallet förbränns sorteras det avfall som inte är lämpligt att 
förbränna. Det är även fördelaktigt att sortera avfallet så att man kan anpassa 
luftmängden i förbränningsugnen efter vad som är optimalt för de material 
som ska förbrännas; detta är en av anledningarna till att källsortering är att 
föredra innan avfallet når förbränningsanläggningen.  
 
Vid avfallsförbränning är rostpannor den mest förekommande metoden då 
det inte ställer lika höga krav på bränslets storlek som till exempel 
fluidbädd-tekniken gör. I rostpannor tillförs luften från undersidan genom 
järnstavar som rostern är uppbyggd av. Järnstavarna är idag ofta rörliga och 
kan därmed flytta bränslet framåt på rosten under förbränningen. Resterna 
som kvarstår efter förbränningen kallas för inert material och utgör ungefär 
15-20 viktprocent av den totala mängden avfall. Inert material är sådant 
material som inte kan förbrännas utan blir till aska, eller material som inte 
förångas under processen, exempelvis glas, porslin och grus. [40] 
 
2.9.3 Energiförbrukning  

 
För lokaluppvärmning, ljus och elektricitet som driver maskinerna används 
energigaser och den dominerande energigasen för större anläggningar i 
Sverige är naturgas. Årligen importeras cirka 10 terrawattimmar naturgas 
varav industrier samt kraft- och värmeverk står för 40 procent av nyttjandet 
[40]. Enligt EPA är energivinsten vid förbränning av ett kilogram PEHD, 
PELD och PP, i jämförelse med primärproduktion, 20.74 megajoule [35].   
 
2.9.4 Emissioner till miljön  

 
En plastförpackning utan additiv bildar vid förbränning i princip endast 
koldioxid och vatten men eftersom majoriteten av alla plastförpackningar 
idag innehåller fyllmedel och andra additiv innebär det att värmevärdet blir 
lägre och att det kommer bildas aska och giftiga gaser vid förbränning [40]. 
Vid förbränning av PVC plast bildas klor vilket sedan blir till saltsyra, därför 
krävs speciella anläggningar om en stor andel av denna plasttyp ska 
förbrännas. Avfallsförbränningsanläggningar med rökgasrening klarar av att 
förbränna PVC plast i mindre skala om det är blandat med annat avfall. I 
Europa är det vanligast att plast förbränns i cementugnar vilket innefattar 
mycket höga temperaturer. En del av det klor som bildas i cementugnen 
absorberas av kalken utan att cementkvalitén försämras. Nästan allt klor som 
bildas under förbränning omvandlas till saltsyra och om halterna blir för 



 

 
 
 

 
24 

Anna Kloek och Lina Ålander 

höga i rökgasen kan det fångas upp med hjälp av vattentvätt, 
rökgaskondensering eller med ett filter. Saltsyra bidrar till försurning och 
sprids inte långt ifrån en anläggning och blir därmed korrosiv för närmiljön 
[38]. Vid förbränning av plastförpackningsavfall innehållande klor och 
organiskt material bildas också dioxiner som är väldigt svåra för naturen att 
bryta ned. Dioxiner är ett samlingsnamn för en grupp klorerade organiska 
molekyler där vissa har hormonstörande och cancerogena egenskaper samt 
är mycket toxiska [41]. Plastförpackningar innehåller även en mängd kol 
vilket medför koldioxidutsläpp vid förbränning och för blandat plastavfall är 
koldioxidutsläppet 296 gram per kilowattimmar. [33] 
 
 
2.10 Transport 

I dagens urbaniserade samhälle är det en förutsättning att transport-
systemen i avlånga Sverige är väl fungerande. Då vi varje dag transporterar 
oss själva och alla olika slags varor, är effektiva och omfattande transport-
system en betydligt bidragande faktor till Sveriges ekonomiska tillväxt.  
 
2.10.1 Transport av avfall 

 
I takt med att avfallsmängderna ökar, ökar även transporterna av avfallet. 
Allt insamlat avfall transporteras vid minst ett tillfälle. Vanligtvis är den 
första transporten efter insamling av avfall vid källan, alltså i hushåll eller 
verksamhet. Därifrån brukar avfallet transporteras med hjälp av en vanlig 
sopbil. I andra fall där hushållen själva transporterar sitt avfall till exempel-
vis en återvinningscentral är det vanligtvis personbilar som används. I de fall 
avfallet skall transporteras mer än 50 kilometer lastas ofta avfallet om från 
sopbil till lastbil [42]. Vid längre transporter lastas avfallet i lastbilsekipage 
med en maxlast omkring 30-40 ton och en lastvolym på 90-120 kubikmeter. 
Fördelen med att transportera plastförpackningar är att de har en låg vikt 
vilket brukar resultera i en lägre bränsleförbrukning. Nackdelen är att, på 
grund av plastens låga densitet, en container fylld volymsmässigt inte brukar 
motsvara mer än max en tredjedel av maxlasten. Nästan alla av dagens 
långfärdstransporter (fjärrtransporter) körs av dieseldrivna lastbilar. [42] 
 
Ett av de största problemen med transport av avfall är att det i alldeles för 
många fall går en tom retur tillbaka efter att ha lämnat av avfallet på 
anläggningen. Ett mer miljövänligt sätt att transportera avfall på är därför 
via järnvägstransporter, med lastade returer. [42] 
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Idag sker inga transporter av avfall på tåg då det anses som dyrt och 
omständligt. Flexibilitet och ekonomisk fördelaktighet är i nuläget de mest 
relevanta parametrarna för transport av avfall [42]. 

 

 
Figur 11: Bild på lastbil med last och utan last. 

 
 

2.10.2 Transportsektorns miljöpåverkan 
 

Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2008 var, räknat som koldioxid-
ekvivalenter, 64 megaton, varav transportsektorn stod för ca 30 procent [43]. 
Ett stort antal utredningar har under det senaste årtiondet genomförts för 
beräknandet av koldioxidutsläpp samt undersökning av hur vi kan begränsa 
utsläppet. Inom EU har man som riktmärke det internationella målet, att 
begränsa växthusgasutsläppet i en sådan utsträckning att det skulle medföra 
en temperaturhöjning av maximalt två grader Celsius innan år 2050. Ett 
annat mål är att Sverige innan år 2020 skall ha begränsat sitt växthusgas-
utsläpp med 40 procent, i förhållande till år 1990, alltså skall utsläppen ha 
minskat med en tredjedel, cirka 20 miljoner ton [42].  
 
Trots att transporterna i Sverige ökat de senaste åren har växthusgasut-
släppen minskat med nästan 16 procent från år 2005 till 2015. Vägtrafiken 
stod samma år för 94 procent av de totala växthusgasutsläppen av de olika 
transportsystemen, så som järnväg, sjöfart flyg med mera [43]. 
 
2.11 Växthusgaser  

 
De gaser som finns i jordens atmosfär kallas för växthusgaser och består 
bland annat av vattenånga, koldioxid, metan och lustgas. Dessa gaser har 
egenskaper som gör att de kan absorbera en del av den värmestrålning som 
lämnar jordens yta, detta gör växthusgaserna till den bidragande faktorn till 
jordens medeltemperatur [44].  

 
Det är på grund av växthusgaserna som den så kallade växthuseffekten 
uppstår. Kortfattat kan växthuseffekten beskrivas som att en del av solens 
strålar reflekteras av atmosfären ut i rymden och en del absorberas av jorden 
och omvandlas då till värmestrålning. En del av värmestrålningen kommer 
att försvinna ut i rymden och en del kommer att tas upp av växthusgaserna 
som i sin tur sänder tillbaka värmestrålningen till jorden. När mängden 
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växthusgaser ökar kommer också mängden värmestrålning som reflekteras 
tillbaka till jorden att öka och följaktligen stiger jordens medeltemperatur 
[44]. På grund av att de olika växthusgaserna har olika livslängd i 
atmosfären beräknas deras miljöpåverkan som koldioxidekvivalenter, det 
vill säga hur mycket koldioxid som skulle ge motsvarande miljöpåverkan. 
Vanligtvis beräknas växthusgasutsläpp om till koldioxidekvivalenter över en 
tidsperiod på 100 år. Koldioxid är idag den viktigaste växthusgasen då vi 
människor förbränner fossila bränslen för bland annat drivmedel, 
uppvärmning och el [44].   
 
2.11.1 Koldioxid  

 
Koldioxid är en växthusgas som bildas vid förbränning då kolatomer 
reagerar med syrgas, men det bildas även naturligt när vi andas. Upptag av 
koldioxid sker genom att växterna använder det som näring vid fotosyntesen 
[45]. Fossila bränslen är en stor källa till koldioxidutsläppen idag och detta 
beror på att energin och kolet som bundits in för flera miljoner år sedan 
frigörs under förbränningen och växterna kan sedan inte ta upp de stora 
mängderna. Människans aktiviteter som medför en ökning av koldioxid i 
atmosfären är med största sannolikhet anledningen till den globala upp-
värmningen sedan 1900-talet [42]. För att minska användningen av fossila 
bränslen har man bland annat i Sverige infört en koldioxidskatt som innebär 
att man skattar på den mängd koldioxid man släpper ut. Svårigheten är att 
värdera hur mycket utsläppen kostar och hur de ska bestämmas eftersom 
målet är att man ska betala för den skada man åstadkommer.  
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3. Metod och genomförande 
 
3.1 Kartläggning av plastförpackningarnas avfallskedja 

För kartläggningen av avfallskedjan, från plastförpackning i hushåll till ny 
produkt vid materialåtervinning alternativt utvinning av energi vid 
förbränning, har tre metoder använts. Dels i form av studiebesök och 
telefonintervjuer med några av de företag som ingår i kedjan, studiebesök 
har utförts hos Gästrike Återvinnare, Söderhamns Kommun och BORAB. 
Telefonintervju har genomförts med Stena Recycling, Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen samt Swerec AB. Övrig information för kartläggningen 
av avfallskedjan har samlats genom litteraturstudier. Till stor hjälp har 
tidigare rapporter inom området varit, som rekommenderats av intressenter 
till exemepel K.Hillmans rapport [34] och ] EPA’s Waste Reduction Model 
(WARM) [35] .  

 
3.2 Livscykelanalys  

 
En livscykelanalys ger en helhetsbild över en produkts miljöbelastning 
under hela dess livscykel. Livscykelanalysen innefattar råvaruutvinning, 
tillverkning, användning och slutligen avfallshantering. Alla transporter 
samt den totala energiåtgången i alla mellanled skall även presenteras. En 
livscykelanalys är ett verktyg till för att bedöma vilka miljöaspekter 
produkten har, och innefattar därmed inte de ekonomiska och sociala 
aspekterna. En egen fullständig livscykelanalys på en produkt har inte gjorts 
i denna rapport. Dock har LCA använts som hjälpmedel för kartläggning av 
alla olika processteg plastförpackning genomgår från utvinning av råolja till 
att sluta upp på deponi.  

 
3.3 Data för beräkning av resultat 

 
Den data som använts för identifiering av koldioxidutsläpp och energiåtgång 
vid tillverkning, återvinning samt förbränning av plastförpackningar har 
litteratursökning till största delen använts. Följaktligen är litteratur-
granskningen baserad på  
 
1) Peer-reviewed tidskriftsartiklar i relation till LCA, koldioxidutsläpp och 
energiåtgång 
2) Publikationer från myndigheter och organisationer  
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3) Insatser från intressenter som deltar i projektet 
Rapporter som ”Climate Benefits of Material Recycling” K.Hillman et al [34] 
har varit av stor betydelse för fastställandet av minskandet av koldioxid-
utsläpp vid materialåtervinning i förhållande till nyproduktion. All data som 
använts vid beräkningar har i första hand varit data från Sverige, därefter 
Norden och till sist Europa.  
 
 
3.4 Utformning av beräkningsprogram i Excel 

 
För att andra kommuner och intressenter på ett enkelt sätt skall kunna ta reda 
på hur långt de kan transportera sitt plastförpackningsavfall för material- 
respektive energi återvinning utformades en beräkningskalkyl i programmet 
Microsoft Excel. Kalkylen består av två sammanlänkade dokument, där 
intressenterna i det ena dokumentet själva fyller i uppgifterna i den mellersta 
delen av bilden i bilaga 2. Sedan används dessa uppgifter i en algoritm i 
dokument två för beräkning av det som skall presenteras i resultatet igen i 
första dokumentet. Det som skall presenteras i resultatet listas i den nedre 
delen av bilden i bilaga 2. 
 
Vid utformning av beräkningsprogrammet har flera olika metoder 
diskuterats. Det främsta syftet med dokumentet är att intressenterna på ett så 
enkelt sett som möjligt skall kunna beräkna hur långt deras plastförpack-
ningsavfall maximalt bör transporteras. Detta genom att intressenten skall 
kunna fylla i specifika uppgifter så att resultatet blir anpassat efter just dem. 
All data och beräkningar som använts i resultatet presenteras i bilaga 1.  
 

 
  



 

 
 
 

 
29 

Anna Kloek och Lina Ålander 

3.4.1 Koldioxidutsläpp och energiåtgång vid transport  
 

Den metod som använts för beräkning av den genererade mängden 
koldioxidutsläpp och energiåtgång vid transport av plastförpackningsavfall 
har med fördel delats upp i fyra separata sträckor, se figur 11 nedan. Detta 
på grund av att fordonstyp och lastvikt skiljer sig vid de fyra sträckorna. 

 

 
Figur 11: Illustration av transportsträckorna, tur i retur. 

 
-   A → B: Sträcka A till B motsvarar den sträcka från kommun till 

balningscentral, exempelvis Stena recycling, där plastförpacknings-
avfallet ännu inte är balat och därmed har en relativt låg bulkdensitet. 

-   B → A: Med B till A menas från balningscentral tillbaka till kommun, 
denna sträcka körs lastbilarna istället tomma. 

-   B → C: Sträcka B till C motsvarar från balningscentral till återvinnings-
anläggning, exempelvis Swerec AB, då plastförpackningarna har balats i 
läge B medför detta en högre bulkdensitet än i första sträckan. 

-   C → B: Med C till B menas sträckan från återvinningsanläggning tillbaka 
till balningscentral, återigen tom. 

 
Då intressenten fyllt i uppgifterna i Excel-dokumentet beräknas ett 
förhållande mellan de olika sträckorna plastförpackningsavfallet 
transporteras. För beräkningens skull vill man räkna med att samma mängd 
plastförpackningsavfall transporteras båda sträckorna.  Hur många lastbilar 
som krävs i läge A → B avgörs av hur mycket last fordonet i läge B → C 
tar, då det skall motsvara samma mängd avfall. Därför multipliceras A → B 
samt B → A med antalet lastbilar som krävs för transportera samma mängd 
avfall som en lastbil tar i sträcka B → C. 
 
Då mängden koldioxidutsläpp och energiåtgång skiljer sig mellan fordonen, 
till följd av olika transportlaster och därmed bränsleförbrukning, har även ett 
förhållande mellan de olika sträckornas längd beräknats och använts vid 
framtagning av resultatet. Några av de faktorer som påverkar ett fordons 
bränsleförbrukning är  vägunderlag, väderförhållande, körhastighet och 
förarens körsätt. Dock har, som tidigare nämnts, detta inte tagits till hänsyn 
till vid beräkningarna. 
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Koldioxidutsläpp 
 

För beräkning av koldioxidutsläpp vid transport av plastförpackningsavfall 
har ett värde på 120 gram koldioxid per ton och kilometer använts för 
sträcka A → B och tillbaka [47]. För sträcka B → C  har 130 gram koldioxid 
per ton och kilometer istället använts på grund av att på denna sträcka 
transporteras plastförpackningsavfallet av tyngre lastbilar [47]. Flera olika 
värden har värderats för beräkningen, men då ett förhållande mellan de olika 
sträckorna satts krävdes data som var anpassningsbar efter både sträcka och 
vikt.  
 
Energiåtgång 
 
För beräkning av energiåtgång vid transport av plastförpackningsavfall har 
ett värde på 0.52 kilowatttimmar per ton och kilometer använts, vilket 
motsvarar 1.872 megajoule per ton och kilometer [42]. Även för beräkning 
av energiåtgång vid transport har flera olika data värderats, men även i detta 
fall är det bara den data som kan ställas i förhållande till lastvikt och sträcka 
som ansetts vara relevant.   
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3.4.2 Koldioxidutsläpp och energiåtgång vid primär produktion i förhållande 
till materialåtervinning 
 
Koldioxidutsläpp 

 
För beräkning av eventuell minskning av koldioxidutsläpp vid 
materialåtervinning i förhållande till primär produktion ställs 
plastförpackningsavfallets två utgångar i förhållande till varandra och ett 
deltavärde beräknas enligt figur 12 nedan. Detta innebär att då 
plastförpackningsavfall skapats kan det, i detta fall, gå två vägar: 
1) Plastförpackningsavfallet hamnar på deponi vilket innebär att avfallet 
måste ersättas genom primär produktion från jungfruligt material. 
2) Avfallet går till materialåtervinning där det tillverkas till ny plast genom 
sekundär produktion. 
 
Data för den genererade mängden koldioxidutsläpp vid förbränning, primär 
och sekundär produktion har alla hämtats från samma rapport, K.Hillman 
[34]. Flera olika värden har undersökts [13][14][34] men slutligen ansågs 
det vara bäst att hämta alla värdena för koldioxidutsläpp från en och samma 
rapport [46]. 

 

 
Figur 12: Översikt över beräkningen av koldioxidutsläpp vid materialåtervinning.  

 
 
1.   Vänstra rektangeln i bilden motsvarar hur mycket koldioxidutsläpp som 

genereras vid primär produktion. Enligt K. Hillman [34] genereras 2.1 
kilogram koldioxid per kilo plast vid plasttillverkning från jungfruligt 
material. 
 

2.   Rektangeln i mitten av bilden motsvarar återvinning av 
plastförpackningar i Sverige. Då den önskade återvinningsgraden 
uppnåtts, går 80 procent av den totala lasten till materialåtervinning och 
resterande 20 procent till förbränning. Det genereras 1.3 kilogram 
koldioxid per kilogram plast vid sekundär produktion och 2.8 kilogram 
koldioxid per kilogram plast vid förbränning. För beräkning av 
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uppkommen mängd koldioxid vid materialåtervinning multipliceras 
återvinningsgraden, 80 procent, med mängden koldioxidutsläpp vid 
sekundär produktion. Eftersom detta endast motsvarar 80 procent 
adderas även mängden koldioxidutsläpp som genereras då resterande 20 
procent först förbränns, och sedan tillverkas på nytt igen, genom primär 
produktion från jungfruligt material. 
 

3.   Rektangeln till höger i bilden motsvarar den skillnad i koldioxidutsläpp 
som uppstår då plastförpackningsavfall går till materialåtervinning i 
förhållande till deponi och ny produktion. Det är denna mängd som 
hindras från uppkomst vid materialåtervinning som maximalt får 
motsvaras av hur mycket koldioxid fordonet som transporterar avfallet 
får släppa ut.  
 

Energiåtgång 
 

För beräkning av eventuell minskning av energiåtgång vid material-
återvinning i förhållande till primär produktion ställs plastförpacknings-
avfallets två utgångar i förhållande till varandra och ett deltavärde beräknas 
enligt figur 13 nedan. För beräkning av energiåtgång vid återvinnings-
scenariot används även i detta fall ett förhållande på 4:1 mellan återvinning 
och förbränning.  

 

 
Figur 13: Översikt över beräkningen av energiåtgång och energiutvinning vid 
materialåtervinning.  

 
1.   Vänstra rektangeln i bilden motsvarar hur mycket energi som krävs vid 

primär produktion. Enligt EPA är energiåtgången vid primär produktion 
av plast 73 megajoule per kilogram plast [35]. 
 

2.   Rektangeln i mitten av bilden motsvarar, precis som tidigare, åter-vinning 
av plastförpackningar i Sverige. Energimängden som sparas vid sekundär 
produktion är 52.53 megajoule per kilogram plast och 20.05 megajoule 
per kilogram plast vid förbränning [35]. För beräkning av den totala 
energiåtgång vid materialåtervinning multipliceras återvinnings-graden, 
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80 procent, med mängden mängden energi som krävs vid sekundär 
produktion. Där efter adderas även mängden energi som fordras då 
resterande 20 procent först förbränns, och sedan tillverkas på nytt igen, 
genom primär produktion från jungfruligt material. 
 

3.   Rektangeln till höger i bilden motsvarar den skillnad i energiåtgång som 
uppstår då plastförpackningsavfall går till materialåtervinning i 
förhållande till deponi plus primär produktion. Det är denna mängd 
energi som hindras från att användas vid materialåtervinning som 
maximalt får motsvaras av hur mycket fordonet som transporterar avfallet 
får använda ut.  

 
3.4.3 Energiåtgång vid primär produktion i förhållande till energiåtervinning 
 
Energiåtgång och energiutvinning 

 
För beräkning av eventuell nettovinst av energi vid energiåtervinning i 
förhållande till primär produktion ställs plastförpackningsavfallets två 
utgångar, återigen, i förhållande till varandra och ett deltavärde beräknas 
enligt figur 14 nedan. Detta innebär att då plastförpackningsavfall skapats 
kan det, i detta fall, gå två vägar: 
 
1) Plastförpackningsavfallet hamnar på deponi vilket innebär att avfallet 
måste ersättas genom primär produktion från jungfruligt material.  
2) Avfallet går till förbränning där energi utvinns och plasten ersätts sedan 
med primärt producerad plast enligt figur 14 nedan. 
 

 
Figur 14: Illustration över ekvation för beräkning av potentiell energivinst vid förbränning 

 
Data för den mängd energi som går åt vid förbränning och primär 
produktion har alla hämtats från en rapport utfärdad av EPA [35]. Återigen 
har olika värden undersökts men slutligen ansågs det vara bäst att hämta alla 
värdena för energiåtgång från en och samma rapport samt den senaste 
rapporten. [46] 
 
1.   Vänstra rektangeln i bilden motsvarar hur mycket energi som går åt vid 

primär produktion av plastförpackningar. Enligt EPA används 73 
megajoul per kilogram plast vid plasttillverkning från jungfruligt 
material [35]. 
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2.   Rektangeln i mitten av bilden bilden skall motsvara förbränning av 

plastförpackningar i Sverige. Vid förbränning av plastförpackningar 
energiåtervinns 21.05 megajoul per kilogram plast enligt EPA [35]. För 
att ersätta den förbrända plasten adderas energiåtgången vid primär 
produktion igen. På grund av att den förbrända plasten måste ersättas 
med ny plast är det egentligen bara energiutvinningen vid förbränning 
som delta-Q motsvarar. 
 

3.   Rektangeln till höger i bilden motsvarar den skillnad i energiåtgång då 
plastförpackningsavfall går till energiåtervinning i förhållande plus 
primär produktion i förhållande till deponi och primär produktion. Det är 
denna mängd som hindras från uppkomst vid materialåtervinning som 
maximalt får motsvaras av hur mycket fordonet som transporterar 
avfallet får släppa ut.  
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4. Resultat 
 

Nedan presenteras två olika kommuner med olika sträckor till deras 
närmsta balningscentral. Detta påverkar resultatet då förhållandet mellan 
sträckorna A till B och B till C blir olika långa och därmed även dess miljö- 
och energimässiga påverkan. Lastvikten kommer även att variera för olika 
kommuner då det är olika lastbilar som används beroende på körsträcka. 
Resultatet presenterar beräkningar gjorda vid 60, 80 och 100 procent 
materialåtervinningsgrad, se figur 15 för den koldioxidmässiga nollpunkten 
och figur 16 för den energimässiga nollpunkten.  
 

  

 
Figur 15: Den sträcka som plastförpackningsavfallet kan transporteras 
innan den koldioxidmässiga nollpunkten är nådd. 

 
 

 
Figur 16: Den sträcka som plastförpackningsavfallet kan transporteras 
innan den energimässiga nollpunkten är nådd. 
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4.1 Data för sträckor och lastvikter vid samtliga återvinningsgrader 
 
Söderhamns kommun 

 
Lastvikten från Söderhamn kommun till balningscentralen har uppskattats 
till 6 ton och lastvikten från balningscentralen till återvinningscentralen har 
uppskattats till 14 ton. Sträckan från Söderhamn kommun till närmsta 
balningscentral uppskattas till 80 kilometer. Sträckan från balningscentral 
till återvinningsanläggning har uppskattats vara 560 kilometer Se figur 17, 
19 och 21. 
 
Gävle kommun 
 
Lastvikten från Gävle kommun till balningscentralen har uppskattats till 2 
ton eftersom andra fordon används och sträckan är kortare.  Lastvikten från 
balningscentralen till återvinningscentralen har uppskattats till 14 ton. 
Sträckan från Gävle kommun till balningscentralen uppskattas till fyra 
kilometer. Sträckan från balningscentral till återvinningsanläggning har 
uppskattats vara 560 kilometer även i detta fall. Se figur 18, 20 och 22.  
 
 
4.2 Resultat vid 100 procent materialåtervinning 

 
4.2.1 Söderhamns kommun 
 

  
Figur 17: Indata samt resultat för Söderhamn kommun vid 100 procent  
materialåtervinningsgrad 
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Resultatet visar att plastförpackningsavfall från Söderhamn nära kan 
transporteras 3080 kilometer en väg eller tur och retur totalt 6150 kilometer 
innan transporten motsvarar ett högre koldioxidutsläpp än den 
koldioxidmängd som undviks genom materialåtervinning istället för 
nyproduktion.  
 
Den energimängd som sparas genom materialåtervinning är 52.53 megajoule 
per kilogram plastförpackningsavfall [35]. Detta motsvarar en transport-
sträcka med fullast på 12970 kilometer för en lastbil från Söderhamn 
kommun.  

 
 

4.1.2 Gävle kommun 
 

  
Figur 18: Indata samt resultat för Gävle kommun vid 100 procent  
materialåtervinningsgrad 

 
När återvinningsgraden är 100 procent kan en lastbil från Gävle kommun 
köra 2970 kilometer med tom last tillbaka eller 5940 kilometer tur och retur 
innan det blir miljömässigt ohållbart. 
 
Den energimängd som sparas genom materialåtervinning är densamma vid 
de olika återvinningsgraderna, alltså 52.53 megajoule per kilogram 
plastförpackningsavfall [35]. Detta motsvarar en transportsträcka med fullast 
på 12560 kilometer för en lastbil från Gävle.  
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4.2 Resultat vid 80 procent materialåtervinning 
 
4.2.1 Söderhamn kommun 

 

  
Figur 19: Indata samt resultat för Söderhamn kommun vid 80 procent  
materialåtervinningsgrad 

 
Resultatet visar att plastförpackningsavfall från Söderhamn Nära kan 
transporteras 308 kilometer och sedan samma sträcka tillbaka innan 
transporten motsvarar ett högre koldioxidutsläpp än den koldioxidmängd 
som undviks genom materialåtervinning istället för nyproduktion. Den 
energimängd som sparas genom materialåtervinning motsvarar en 
transportsträcka med fullast på 11420 kilometer för en lastbil från 
Söderhamn kommun. 
 
4.2.2 Gävle kommun 

 

  
Figur 20: Indata samt resultat för Gävle kommun vid 80 procent  
materialåtervinningsgrad 
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I Gästrike Återvinnares fall, där den första sträckan från kommun till 
balningscentralen är relativt kort, blir resultatet att plastförpackningsavfallet 
kan transporteras 293 kilometer innan den miljömässiga nollpunkten är 
uppnådd. Den energimängd som sparas genom materialåtervinning mot-
svarar en transportsträcka med fullast på 11060 kilometer för en lastbil från 
Gävle kommun.  

 
 

4.3 Resultat vid 60 procent materialåtervinning  
 
4.3.1 Söderhamn kommun 

 

  
Figur 21: Indata samt resultat för Söderhamn kommun vid 60 procent  
materialåtervinningsgrad 

 
När återvinningsgraden är 60 procent resulterar det i ett högre 
koldioxidutsläpp för transporten än den mängd koldioxid som undviks vid 
materialåtervinning istället för nyproduktion. Resultatet visar ett negativt 
avstånd, vilket innebär att transport för materialåtervinning bör undvikas vid 
en återvinningsgrad på 60 procent eller lägre. Den energimängd som sparas 
genom materialåtervinning är 52.53 megajoule per kilogram plastförpack-
ningsavfall [35]. Detta motsvarar en transportsträcka med fullast på 9860 
kilometer för en lastbil från Söderhamn Kommun.  
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4.3.2 Gävle kommun 
 

  
Figur 22: Indata samt resultat för Söderhamn kommun vid 60 procent  
materialåtervinningsgrad 

 
Vid materialåtervinningsgraden 60 procent är resultatet detsamma som för 
Söderhamns kommun, alltså att transporten utgör ett högre koldioxidutsläpp 
än vad som undviks vid materialåtervinning istället för nyproduktion. Den 
energimängd som sparas genom materialåtervinning är densamma vid de 
olika återvinningsgraderna, alltså 52.53 megajoule per kilogram 
plastförpackningsavfall [35]. Detta motsvarar en transportsträcka med fullast 
på 9550 kilometer för en lastbil från Gävle.  

 
 

4.4 Förbränning av plastförpackningsavfall  
 

Resultatet visar att vid förbränning av allt plastförpackningsavfall bildas en 
betydande mängd koldioxid. Därför är nettoutsläppet redan negativt i 
jämförelse med nyproduktion och bör ut miljösynpunkt inte transporteras. 
 
Den energimängd som sparas vid förbränning av plastförpackningsavfall är 
20.74 megajoule per kilogram plastförpackningsavfall jämfört med 
nyproduktion [35]. Den sträcka plastförpackningsavfallet kan transporteras 
innan den energimässiga nollpunkten vid förbränning är nådd är 5200 
kilometer för Söderhamn kommun och 5030 kilometer för Gävle kommun.  
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5 Diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
5.1.1 Kartläggning av plastförpackningarnas avfallskedja 
  
Genom att kontakta de kommuner och företag som ingår i 
plastförpackningarnas avfallskedja fick vi en bild över hur hela processen 
ser ut idag, från kommun till återvinningsföretaget Swerec AB. Exakt data 
som exempelvis lastvikt och koldioxidutsläpp för transporterna vid de olika 
transportsträckorna har ej kunnat identifierats. Det samma gäller för 
energiförbrukningen vid materialåtervinning samt energiförbrukningen vid 
förbränning, därför valde vi allmän data gällande detta från tidigare studier. 
Detta val av metod påverkar resultatet genom att det inte blir specifikt för 
just den avfallskedjan som intressenterna efterfrågat. Men beräkningarna ger 
en klar indikation av vilka parametrar som påverkar hanteringen. 

 
5.1.2 Koldioxidutsläpp och energiåtgång vid transport av 
plastförpackningsavfall 
 
I avsnittet metod presenteras den koldioxidmängd och energiåtgång som en 
tung lastbil släpper ut respektive förbrukar per ton last och kilometer. Då det 
är många faktorer som påverkar koldioxidutsläppet är det värde som valts ett 
schablonvärde som tar hänsyn till både lastvikt och transportsträcka. En 
lastbils bränsleförbrukning är också beroende av många faktorer till exempel 
körhastighet, hur pass bra föraren är utbildade inom ”Eco-driving”, 
väderförhållanden, vägunderlag och mycket mer. Vi har därför valt i det 
utformade Escel-programmet att lägga in förbestämda värden för 
koldioxidutsläpp, energiåtgång samt bränsleförbrukning eftersom det anses 
vara för komplext att anpassa efter intressenten. Nackdelen med detta är att 
intressenter inte kan anpassa dokumentet efter specifika fordon med lägre 
koldioxidutsläpp eller liknande. Fördelen är att intressenten själv inte 
behöver identifiera specifik data för transport mellan kommun och 
balningscentral samt mellan balningscentral och återvinningsanläggning. 
 
5.1.3 Koldioxidutsläpp och energiåtgång vid materialåtervinning  
 
Enligt återvinningsföretaget Swerec AB uppfylls kraven på en 
återvinningsgrad om 80 procent av de plastförpackningar som samlas in och 
därför har denna återvinningsgrad använts för beräkningarna i denna rapport. 
Enligt uppdragsgivaren FTI, som låtit undersöka återvinningsgraden med 
hjälp av revisinsbyrå, är däremot återvinningsgraden lägre. Om programmet 
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skulle justeras till den lägre återvinningsgrad, som FTI hävdar, skulle det 
medföra en så pass stor skillnad i resultatet att sträckan visar sig vara 
negativ. Detta innebär helt enkelt att transport av plastförpackningsavfall för 
återvinning inte ens är möjligt med miljövinst. Om däremot en 
återvinningsgrad på hundra procent ställs in hade sträckan som man kan 
transportera plastavfallet följaktligen blivit väldigt mycket längre än för den 
vid 80 procent återvinning. Detta innebär att återvinningsgraden är av 
väldigt stor betydelse för resultatet, därför har metod för resultat valts att 
innefatta tre olika återvinningsgrader för att verkligen visa på den stora 
skillnaden, trots att programmet är förinställt för en 80-procentig 
återvinningsgrad. Vid beräkningar för återvunnen plast har ett förhållande 
antagits mellan återvunnen plast och jungfrulig plast på 1:1, detta innebär att 
ingen hänsyn har tagits till de förluster som kan uppstå under 
återvinningsprocessen. Enligt Svenska miljöinstitutet AB [32] uppstår det 
förluster i över 10 procent av fallen, vilket medför ett lägre förhållande, 
detsamma gäller miljövinsten.  
  
5.1.4 Koldioxidutsläpp och energiåtgång vid förbränning 

 
Av resultatet framgår att förbränningen ger upphov till 2.8 kilogram 
koldioxid per kilogram plastavfall som förbränns. Detta värde valdes, som 
konsekvens, på grund av att det hämtats från samma rapport som de värdena 
som använts vid beräkningen av koldioxidutsläpp från återvinning samt 
primär produktion. Svårigheten med bedömningen av koldioxidutsläpp vid 
förbränning är att bestämma vilket annat bränsle som plasten ersätter och på 
så sätt räkna ut ett nettoutsläpp. Om ett antagande görs att plasten ersätter ett 
fossilt bränsle så är det fördelaktigt med förbränning, men om det däremot 
ersätter biobränsle för fjärrvärme eller till exempel vindkraft för 
elproduktion så är det naturligtvis sämre att förbränna plasten. Av denna 
anledning, samt att hänsyn inte tagits till att den plast som primärt måste 
ersättas tar råolja som istället kunde gått till annat energiändamål, har denna 
aspekt inte medtagits. Alltså har vi inte valt att räkna med något 
ersättningsbränsle då det med säkerhet inte går att identifiera vilket bränsle 
som plasten ersätter. Hade vi valt att räkna med ett nettoutsläpp och att 
hänsyn tagits till ett ersättningsbränsle hade resultatet i fallet förbränning 
blivit annorlunda.  
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5.2 Resultatdiskussion 
 

Som resultatet tydligt visar i figur 15 skiljer sig sträckorna, som 
plastförpackningsavfallet kan transporteras, markant utifrån 
materialåtervinningsgraden. Detta på grund av att det vid förbränning släpps 
ut mer än dubbelt så mycket koldioxid per kilogram plastförpackningsavfall, 
dessutom är utsläppen vid primär produktion av plastförpackningsavfall 
betydligt högre än den vid sekundär produktion. Hade den mängd 
plastförpackningsavfall som inte materialåtervinns gått till deponi istället för 
förbränning så hade detta påverkat resultatet positivt. Dock utvinns inte 
någon energi vid deponering vilket är en annan mer avgörande faktor. 
Resultatet visar även på att den beräknade sträckan från Gävle kommun blir 
längre än den från Söderhamns kommun, detta visar på att det förhållande 
som framtagits för beräkningarna är av betydelse för resultatet.  
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6. Slutsatser  
 
-   Resultatet för beräkning av koldioxidutsläpp påverkas av 

materialåtervinningsgraden; då den är lägre än 80 procent är det inte 
längre miljömässigt hållbart ur en koldioxidmässsig synpunkt att 
transportera plastförpackningsavfall för materialåtervinning. Detta beror 
på att det genereras mer koldioxid vid transport och för den andel som 
förbränns samt den andel som måste ersätta den uppbrända plasten 
jämfört med den mängd koldioxid som sparas via materialåtervinning 
istället för nyproduktion av jungfruligt material.  

 
-   Resultatet för både materialåtervinning och förbränning varierar beroende 

på förhållandet mellan den första sträckan, från kommun till 
balningscentral, och den andra sträckan, från balningscentral till 
materialåtervinningsanläggningen. Den första sträckan är av betydelse då 
de bilar som kör från kommunen till balningscentralen kör obalad 
plastförpackningsavfall och måste därmed köra flera gånger för att uppnå 
samma vikt som en bil med balad plast i andra körsträckan tar.  

 
-   Ur ett energimässigt perspektiv bör plastförpackningsavfall alltid, i första 

hand återvinnas, i andra hand förbrännas, då återvinningsgraden är 60 
procent eller högre 

 
-   Den avslutande slutsatsen är att beroende på vilken aspekt kommunen 

väljer kommer resultatet att skilja sig åt. Vill kommunen undvika 
koldioxidutsläpp så bör inte plastförpackningsavfallet transporteras för 
materialåtervinning. Om kommunen däremot är mer intresserade av att 
spara energi så kan plastförpackningavfallet transporteras väldigt långt 
innan den miljömässiga nollpunkten är nådd.  
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BILAGA 1  
 

 Symbol Enhet 

Sträcka från A lA m 

Sträcka från B LB m 
Lastvikt från A mA Ton/lastbil 

Lastvikt från B mB Ton/lastbil 

Antal lastbilar från A n st 

Återvinningsgrad XÅ % 

Förbränningsgrad XF % 
Förhållande sträcka, A till B FA→B % 

Förhållande sträcka, B till C FB→C % 
Tabell 1: Symbol och enhet för beräkningar 

 

𝑛 = #$
#%

  (𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒𝑛)	  

𝑋0 = 100 − 𝑋Å (%)	  
𝐹6→8 =

9%
9%∙9$

  (%)	  

𝐹8→; = 100 − 𝐹6→8 (%)	  
	  

1.1 Koldioxidutsläpp 
 
1.1.1 Transport 

 
CO2-emission A till B EA→B 130 g CO2/tonkm 

CO2-emission B till C EB→C 120 g CO2/tonkm 
Tabell 2: Indata för beräkningar 

 

𝐵	   → 	  𝐴 = 𝑛 ∙ >%→$
?@@@

	     ( AB;CD
A#∙9EFGHI9

) 

𝐵	   → 	  𝐶 = 𝑚8 ∙
>$→L
?@@@

   AB;CD
A#∙9EFGHI9

	  

𝐶	   → 	  𝐵 = >$→L
?@@@

   AB;CD
A#∙9EFGHI9

	  

𝐴	   → 	  𝐵 = 8→6
;→6

∙ 𝐵 → 𝐶  AB;CD
A#∙9EFGHI9

	  

𝑇𝑂𝑇68 = 	   𝐵 → 𝐴 + 𝐴 → 𝐵 ∙ 𝐹6→8  AB;CD
A#∙9EFGHI9

 	  

𝑇𝑂𝑇8; = 𝐶 → 𝐵 + 𝐵 → 𝐶 ∙ 𝐹8→;   AB;CD
A#∙9EFGHI9

	  

𝑇𝑂𝑇;CD = 𝑇𝑂𝑇68 + 𝑇𝑂𝑇8;   ( AB;CD
A#∙9EFGHI9

) 
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1.1.2 Återvinning och förbränning 
 

 Symbol Värde Enhet 

Primär produktion EP 2,1 Kg CO2/Kg Plast 

Sekundär produktion ES 1,3 Kg CO2/Kg Plast 

Förbränning EF 2,8 Kg CO2/Kg Plast 
Tabell 3: Indata för beräkningar 
 
∆𝐶𝑂QÅ = ( 𝐸S − (𝐸T ∙ 𝑋Å + 𝐸0 ∙ 𝑋0 + 𝐸S ∙ 𝑋0 ∙ 𝑚8 ∙ 1000 (AB	  ;CD

9EFGHI9
) 

∆𝐶𝑂QU = (𝐸V − (𝐸0 + 𝐸V)) ∙ 𝑚8 ∙ 1000   (AB	  ;CD
9EFGHI9

) 

 
Resultat koldioxidmässig sträcka vid återvinning 

𝐴 → 𝐶, 𝐸𝑛	  𝑣ä𝑔 =
∆;CDÅ
[C[L\D

 (km) 

 
Resultat koldioxidmässig sträcka vid förbränning 
𝐴 → 𝐶, 𝐸𝑛	  𝑣ä𝑔 =

∆;CDU
[C[L\D

 (km) 

 
 
1.2 Energiåtgång 
 
1.2.1 Transport 

 
 Symbol Värde Enhet 

Energiåtgång A till C QA→C 1,872 MJ/tonkm 
Tabell 4: Indata för beräkningar 
 
𝐵	   → 	  𝐴 = 𝑛 ∙ 𝑄6→;    ( ^_

A#∙9EFGHI9
)  

𝐵	   → 	  𝐶 = 𝑚8 ∙ 𝑄6→;    ( ^_
A#∙9EFGHI9

) 

𝐶	   → 	  𝐵 = 𝑄6→;    ( ^_
A#∙9EFGHI9

) 

𝐴	   → 	  𝐵 = 8→6
;→6

∙ 𝐵 → 𝐶  ( ^_
A#∙9EFGHI9

) 

𝑇𝑂𝑇68 = 	   𝐵 → 𝐴 + 𝐴 → 𝐵 ∙ 𝐹6→8  ( ^_
A#∙9EFGHI9

)	  

𝑇𝑂𝑇8; = 𝐶 → 𝐵 + 𝐵 → 𝐶 ∙ 𝐹8→;   ( ^_
A#∙9EFGHI9

)	  

𝑇𝑂𝑇 = 𝑇𝑂𝑇68 + 𝑇𝑂𝑇8;   ( ^_
A#∙9EFGHI9

) 
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1.2.2 Återvinning och förbränning 
 

 Symbol Värde Enhet 

Delta-Q vid förbränning av PP ΔQF,PP 19,97 MBtu 

Delta-Q vid förbränning av HDPE ΔQF,HD 20,0 MBtu 

Delta-Q vid förbränning av LDPE ΔQF,LD 19,89 MBtu 

Delta-Q vid återvinning av HDPE ΔQÅ,HD 49,79 MBtu 

Konverteringsfaktor MBtu till MJ/kg  ∈ 1,05505585 MJ/kg/Mbtu 
Tabell 5: Indata för beräkningar 

 
∆𝑄Å = ( ∆𝑄Å,bc ∙ 𝑋Å +

∆`U,dde∆`U,fge∆`U,hg
i

∙ 𝑋j) ∙∈∙ 𝑚8 ( ^_
9EFGHI9

) 

∆𝑄0 = ( ∆`U,dde∆`U,fge∆`U,hg
i

) ∙∈∙ 𝑚8    ( ^_
9EFGHI9

)

  
Resultat energimässig sträcka vid återvinning 
𝐴 → 𝐶, 𝐸𝑛	  𝑣ä𝑔 = ∆`Å

[C[k
  (km) 

 
Resultat energimässig sträcka vid förbränning 
𝐴 → 𝐶, 𝐸𝑛	  𝑣ä𝑔 = ∆`Å

[C[k
  (km) 
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BILAGA 2 
 

 Figur 1: Bild på Excel-dokument med kort förklaring 
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BILAGA 3  

 
Kommuner i Sverige 

FTI-
stationer 

 
Stena Recycling filialer 

Ale kommun 18  
Alingsås kommun 13  
Alvesta kommun 13  
Aneby kommun 10  
Arboga kommun 10  
Arjeplogs kommun 7  
Arvidsjaurs kommun 9  
Arvika kommun 15 Arvika 
Askersunds kommun 12  
Avesta kommun 19  
Bengtsfors kommun 13  
Bergs kommun 14   
Bjurholms kommun 4  
Bjuvs kommun 3  
Bodens kommun 28  
Bollebygds kommun 6  
Bollnäs kommun 21 Bollnäs 
Borgholms kommun 14  
Borlänge kommun 29 Borlänge 
Borås kommun 73 Borås 
Botkyrka kommun 43  
Boxholms kommun 8  
Bromölla kommun 11  
Bräcke kommun 9  
Burlövs kommun 4  
Båstads kommun 14  
Dals-Eds kommun 4  
Danderyds kommun 9  
Degerfors kommun 19  
Dorotea kommun 6  
Eda kommun 8  
Ekerö kommun 15  
Eksjö kommun 12  
Emmaboda kommun 10  
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 Kommuner i Sverige FTI-
stationer 

Stena Recycling filialer 

Enköpings kommun 15 - 
Eskilstuna kommun 35 Eskilstuna 
Eslövs kommun 18 Eslöv 
Essunga kommun 6 - 
Fagersta kommun 8 - 
Falkenbergs kommun 28 - 
Falköpings kommun 21 - 
Falu kommun 35 - 
Filipstads kommun 7 - 
Finspångs kommun 18 - 
Flens kommun 16 - 
Forshaga kommun 8  - 
Färgelanda kommun 6 - 
Gagnefs kommun 11 - 
Gislaveds kommun 21 - 
Gnesta kommun 6 - 
Gnosjö kommun 20 - 
Gotlands kommun 41 - 
Grums kommun 8 - 
Grästorps kommun 5 - 
Gullspångs kommun 6 - 
Gällivare kommun 25 - 
Gävle kommun 52 Gävle  
Göteborgs kommun 334 Göteborg 
Götene kommun 9  
Habo kommun 7  
Hagfors kommun 12  
Hallsbergs kommun 10  
Hallstahammars 
kommun 

11 Halstahammar 

Halmstads kommun 71 Halmstad 
Hammarö kommun 5  
Haninge kommun 58  
Haparanda kommun 9  
Heby kommun 11  
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Kommuner i Sverige 

FTI-
stationer 

 
Stena Recycling filialer 

Hedemora kommun 11 - 
Helsingborgs kommun 6 Helsingborg 
Herrljunga kommun 7 - 
Hjo kommun 6 - 
Hofors kommun 12 - 
Huddinge kommun 43 Huddinge 
Hudiksvalls kommun 22 Huddiksvall 
Hultsfreds kommun 16 - 
Hylte kommun 11 - 
Håbo kommun 14 - 
Hällefors kommun 8 - 
Härjedalens kommun 20  - 
Härnösands kommun 23 - 
Härryda kommun 26 - 
Hässleholms kommun - - 
Höganäs kommun 14 - 
Högsby kommun 9 - 
Hörby kommun 12 - 
Höörs kommun 6 - 
Jokkmokks kommun 8 - 
Järfälla kommun 28 - 
Jönköpings kommun 42 Jönköping 
Kalix kommun 19 - 
Kalmar kommun 34 Kalmar 
Karlsborgs kommun 11 - 
Karlshamns kommun 18 Karlshamn 
Karlskoga kommun 15 Karlskoga 
Karlskrona kommun 49 Karlskrona 

Karlstads kommun 33 Karlstad 
Katrineholms kommun 16 - 
Kils kommun 11 - 
Kinda kommun 7 - 
Kiruna kommun 14 Kiruna 
Klippans kommun 14 - 
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Kommuner i Sverige 

FTI- 
stationer  

 
Stena Recycling filialer 

Kommuner i Sverige   
Knivsta kommun 7 - 
Kramfors kommun 18  
Kristianstads kommun 54 Kristianstad 
Kristinehamns kommun 22 - 
Krokoms kommun 21 - 
Kumla kommun 13 - 
Kungsbacka kommun 31 - 
Kungsörs kommun 6 - 
Kungälvs kommun 21 - 
Kävlinge kommun 15 - 
Köpings kommun 14 - 
Laholms kommun 16 - 
Landskrona kommun 9  - 
Laxå kommun 6 - 
Lekebergs kommun 3 - 
Leksands kommun 10  
Lerums kommun 17 - 
Lessebo kommun 6 - 
Lidingö kommun 22 - 
Lidköpings kommun 15 Lidköping 
Lilla Edets kommun 13 - 
Lindesbergs kommun 15 - 
Linköpings kommun 42 Linköping 
Ljungby kommun 14 Ljungby 
Ljusdals kommun 15 - 
Ljusnarsberg kommun 10  
Lomma kommun 5 - 
Ludvika kommun 34 - 
Luleå kommun 53 Luleå 
Lunds kommun 13 - 

Lycksele kommun 21 - 
Lysekils kommun 19 - 
Malmö kommun 57 Malmö 
Malung-Sälens kommun 26 - 



 
 

 
 
 

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kommuner i Sverige 

FTI- 
stationer 

 
Stena Recycling filialer 

Malå kommun 5 - 
Mariestads kommun 15 - 
Marks kommun 16 - 
Markaryds kommun 7 - 
Melleruds kommun 8 - 
Mjölby kommun 16 Skänninge 
Mora kommun 21 - 
Motala kommun 16 - 
Mullsjö kommun 5 - 
Munkedals kommun 7 - 
Munkfors kommun 3 - 
Mölndals kommun 25 - 
Mönsterås kommun 18 - 
Mörbylånga kommun 12 - 
Nacka kommun 65  - 
Nora kommun 9 - 
Norbergs kommun 9 - 
Nordanstigs kommun 12 - 
Nordmalings kommun 8 - 
Norrköpings kommun 26  Norrköping 
Norrtälje kommun 30 - 
Norsjö kommun 5 - 
Nybro kommun 14  Nybro 
Nykvarns kommun 4 - 
Nyköpings kommun 31 Nyköping 
Nynäshamns kommun 26 - 
Nässjö kommun 25 - 
Ockelbo kommun 7 - 
Olofströms kommun 8 Olofström 
Orsa kommun 8 - 
Orusts kommun 11 - 
Osby kommun - - 

Oskarshamns kommun 19 Oskarshamn 
Ovanåkers kommun 11 - 
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Kommuner i Sverige 

FTI- 
stationer 

 
Stena Recycling filialer 

Oxelösund kommun 7 - 
Pajala kommun 12 - 
Partille kommun 31 - 
Perstorps kommun 1 - 
Piteå kommun 26 Öjebyn 
Ragunda kommun 169 - 
Robertsfors kommun 6 - 
Ronneby kommun 12 - 
Rättviks kommun 10 - 
Sala kommun 42 - 
Salems kommun 11 - 
Sandvikens kommun 24 - 
Sigtuna kommun 15  - 
Simrishamn kommun 15 - 
Sjöbo kommun 12 - 
Skara kommun 14 Skara 
Skellefteå kommun 35 Skellefteå 
Skinnskattebergs kommun 6 - 
Skurups kommun 10 - 
Skövde kommun 31 Skövde 
Smedjebackens kommun 19 - 
Sollefteå kommun 17 - 
Sollentuna kommun 31 - 
Solna kommun 33 - 
Sorsele kommun 6 - 
Sotenäs kommun 11 - 
Staffanstorp kommun 7 - 
Stenungssunds kommun 13 Ödsmål 
Stockholms kommun 249 Stockholm 
Storfors kommun 4 - 

Storumans kommun 9 - 
Strängnäs kommun 13 - 
Strömstads kommun 19 - 
Strömsunds kommun 17 - 
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Kommuner i Sverige 

FTI- 
stationer 

 
Stena Recycling filialer 

Sundbybergs kommun 12 - 
Sundsvalls kommun 37 Sundsvall, Sundsbruk 
Sunne kommun 14 - 
Surahammars kommun 10 - 
Svalövs kommun 10 - 
Svedala kommun 18 - 
Svenljunga kommun 14 - 
Säffle kommun 9 - 
Säters kommun 11 - 
Sävsjö kommun 8 - 
Söderhamns kommun 23 - 
Söderköpings kommun 3 - 
Södertälje kommun 29 Södertälje 
Sölvesborgs kommun 12 - 
Tanums kommun 20 - 
Tibro kommun 7  
Tidaholms kommun 13 - 
Tierps kommun 15 - 
Timrå kommun 20 Timrå 
Tingsryds kommun 11 - 
Tjörns kommun 10 - 
Tomelilla kommun 8 Tomelilla 
Torsby kommun 19 - 
Torsås kommun 5 - 
Tranemo kommun 15 - 
Tranås kommun 13 - 
Trelleborgs kommun 22 - 
Trollhättans kommun 27 Trollhättan 
Trosa kommun 20 - 
Tyresö kommun 25 - 

Täby kommun 17 - 
Töreboda kommun 8 - 
Uddevalla kommun 20 - 
Ulricehamn kommun 20 Uddevalla 
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Kommuner i Sverige FTI- 
stationer 

Stena Recycling filialer 

Umeå kommun 71 Umeå 
Upplands-Bro kommun 14 - 
Upplands-Väsby kommun 15 - 
Uppsala kommun 42 - 
Uppvidinge kommun 8 - 
Vadstena kommun 5 - 
Vaggeryds  kommun 9 - 
Valdemarsviks kommun 7 - 
Vallentuna kommun 49 - 
Vansbro kommun 6 - 
Vara kommun 6 - 
Varbergs kommun 29 Varberg 
Vaxholms kommun 23 - 
Vellinge kommun 18 - 
Vetlanda kommun 20 Vetlanda 
Vilhelmina kommun 13 - 
Vimmerby kommun 15 Vimmerby 
Vindelns kommun 6 - 
Vingåkers kommun 9 - 
Vårgårda kommun 6 - 
Vänersborgs kommun 27 - 
Vännäs kommun 8 - 
Värmdö kommun 26 - 
Värnamo kommun 16 Värnamo 
Västervik kommun 20 Västervik 
Västerås kommun 40 Västerås 
Växjö kommun 58 Växjö 
Ydre kommun 5 - 
Ystads kommun 22 - 
Åmåls kommun 9 Åmål 
Ånge kommun 11 - 
Åre kommun 14 - 
Årjängs kommun 10 - 
Åsele kommun 5 - 
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Kommuner i Sverige FTI- 
stationer 

Stena Recycling filialer 

Åstorp kommun 2 Åstorp 
Åtvidabergs kommun 8 - 
Älmhults kommun 18 - 
Älvdalens kommun 15 - 
Älvkarleby kommun 7 - 
Älvsbyns kommun 9 Älvsbyn 
Ängelholms kommun 9 - 
Öckerö kommun 12 - 
Ödeshögs kommun 9 - 
Örebro kommun 47 Örebro 
Örkelljunga kommun 3 - 
Örnsköldsviks kommun 34 Örnsköldsvik 
Östersunds kommun 27 Östersund 
Österåkers kommun 80 - 
Östhammars kommun 24 - 
Östra Göinge kommun  - 
Överkalix kommun 5 - 
Övertorneå kommun 6 - 
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391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 
Tel 0772-28 80 00 
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