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Sammanfattning 
Målet med projektet har varit att diskutera genomförbarheten i Sverige av insamling av förpackningar 
och tidningar i blandad fraktion med central eftersortering. Detta har belysts genom studiebesök på en 
anläggning i Storbritannien (Greenwich) och en anläggning i Norge. Kunskap har också samlats in 
genom litteratursökning, sökning på Internet och rundringning till avfallsföretag och organisationer 
samt forskare och konsulter i branschen både internationellt och nationellt. Resultaten kan 
sammanfattas i: 

• Genomförbarhet – vad det gäller de tekniska aspekterna (insamling och sortering) ser vi inga 
hinder till att det skulle vara genomförbart i Sverige utan det är investeringsviljan hos svenska 
aktörer som är det stora hindret för ett införande. Detta har sitt ursprung i 
Producentansvarsförordningen (2006:1273) vilken innebär att producenten ensam tar ansvar 
för det genererade förpackningsavfallet och därmed blir materialägare på den totala marknaden. 
Vid ett införande skulle naturligtvis information till hushållen vara av största vikt. Det är 
omöjligt att förutspå en reaktion och flera tänkbara scenarier finns.  

• Kvalitet – Tillräckliga uppgifter om kvaliteten på det utsorterade materialet har inte gått att få 
fram från någon ägare till en MRF (material recycling facility). De källor vi har frågat hävdar att 
materialet är ”säljbart”.  

• Marknad - Vad gäller marknaden är våra källor eniga i det faktum att Kina sedan länge köpt 
upp det mesta på marknaden, framförallt plast och papper. Nu börjar dock Kina ställa högre 
krav på det material man köper och godtar inte material av alltför låg kvalitet. Eftersom det är 
en marknadsdriven export menar analytiker att den troligen inte skulle ske om det inte fanns 
behov av att återvinna material, d.v.s. en marknad för det återvunna materialet.  

Nyckelord samt ev. anknytning till geografiskt område eller näringsgren 
Återvinning, avfall, MRF, kvalitet, marknad 

Bibliografiska uppgifter 
IVL Rapport  B1821 

Rapporten beställs via 
Hemsida: www.ivl.se, e-post: publicationservice@ivl.se, fax 08-598 563 90, eller via IVL, Box 21060, 
100 31 Stockholm 



Insamling av återvinningsbart material i blandad fraktion  IVL rapport B1821  
   

1 

Innehållsförteckning 
 
Sammanfattning .................................................................................................................................................2 
1 Bakgrund....................................................................................................................................................5 
2 Mål ..............................................................................................................................................................6 
3 Genomförande .........................................................................................................................................6 
4 Utländska erfarenheter av mekanisk separering ..................................................................................7 

4.1 England.............................................................................................................................................7 
4.1.1 Hantering England ...................................................................................................................7 
4.1.2 MRF-anläggningar i England och Wales ..............................................................................8 

4.2 Separeringstekniker .......................................................................................................................10 
4.2.1 Sorteringsanläggningen i Greenwich ...................................................................................13 

4.3 Norge ..............................................................................................................................................22 
4.3.1 Insamling glas/metall gemensamt .......................................................................................23 

5 Sverige idag..............................................................................................................................................23 
5.1 Insamling/sortering ......................................................................................................................23 
5.2 Sortering/ Kvalitetsaspekter........................................................................................................24 
5.3 Marknad..........................................................................................................................................24 

6 Miljöbelastning........................................................................................................................................25 
7 Diskussion ...............................................................................................................................................25 
 
Bilaga 1- Källor ................................................................................................................................................29 
Bilaga 2 – Greenwich MRF Flödesschema .................................................................................................31 
 
 
 



Insamling av återvinningsbart material i blandad fraktion  IVL rapport B1821  
   

2 

Sammanfattning  

Målet med projektet har varit att diskutera genomförbarheten i Sverige av insamling av 
förpackningar och tidningar i blandad fraktion med central eftersortering. Fokus i studien har lagts 
på att diskutera kvaliteten på de återvunna råvaror som förädlats från en blandad fraktion av 
återvinningsbart avfall. Detta har gjorts genom studiebesök på en separeringsanläggning i 
Storbritannien (Greenwich) och en separeringsanläggning i Norge. Kunskap har också samlats in 
genom litteratursökning, sökning på Internet och rundringning till avfallsföretag och organisationer 
samt forskare och konsulter i branschen både internationellt och nationellt. 

I rapporten redogörs för tekniken i en MRF (Material Recycling Facility), d.v.s. en anläggning där 
blandat avfall sorteras och/eller separeras i olika fraktioner, återvinningssystemet i England 
generellt och för Greenwich specifikt, liksom den svenska modellen för insamling och återvinning 
av förpackningar och tidningar.  

Vi har kommit till följande slutsatser: 

• Omfattningen av studien har inte varit tillräcklig för att kunna ge en objektiv bild av det 
svenska systemet och dess för och nackdelar samt kvalitet och marknader. Det har inte 
varit möjligt att få fram tillräckliga uppgifter om kvalitet på utgående material från MRF-
anläggningar. Detta gör att det i denna studie inte varit möjligt att dra generella slutsatser 
gällande kvalitet på den återvunna råvaran. Ett resultat av denna studie är därför att det 
behövs ytterligare kartläggningar vad gäller följande områden: 

o Kvalitet och kvantitet på material som insamlas fastighetsnära respektive med 
dagens återvinningsstationer. Detta skulle kunna genomföras som plockanalyser 
där man tittar på likvärdiga insamlingsområden för att få ett jämförbart resultat.  

o Kvalitet och kvantitet på material som kommer från MRF-anläggningar. Ett 
förslag är att genomföra oberoende tester på det material som kommer från MRF-
anläggningar för återvinning. Man skulle då använda sig av de kvalitetstester som 
redan idag används i återvinningsbranschen. 

o Det vore också intressant med en utredning som på ett opartiskt sätt belyser 
dagens insamlingssystem och producentansvar med fokus på vad som faktiskt 
återvinns och kvaliteten på detta samt marknaden för det återvunna materialet. En 
del av utredningen skulle kunna innehålla en utredning om faktiskt återvunna 
mängder. Den statistik som samlas in idag är baserad på insamlad mängd och säger 
ingenting om hur mycket som verkligen återvinns. 

• Genomförbarhet 
o Vi ser vad gäller de tekniska aspekterna (insamling och sortering) inga hinder till 

att det skulle vara genomförbart i Sverige. Vi ser en potential i kommande 
teknikutveckling. De bästa förutsättningarna har MRF-upplägget i områden med 
hög befolkningstäthet. 

o Investeringsviljan är det stora hindret för ett införande. Detta har sitt ursprung i 
Producentansvarsförordningen (2006:1273) vilken innebär att producenten ensam 
tar ansvar för det genererade förpackningsavfallet och därmed blir materialägare på 
den totala marknaden. Vissa entreprenörer menar att detta i sin tur får som 
konsekvens de korta avtalstider man som entreprenör har idag liksom det faktum 
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att man som entreprenör åt FTI1 inte är materialägare och alltså inte har möjlighet 
till några ”dealer” i försäljningsänden. Ingen annan än FTI kan därför i dagsläget 
göra någon finansiell vinst på en MRF-anläggning.  

o Hushållen – Informationen till hushållen skulle vid ett genomförande vara av stor 
betydelse för resultatet. Det är omöjligt att förutspå en reaktion och flera tänkbara 
scenarier finns. Man kan tänka sig att myndigheter och andra aktörer tappar i 
trovärdighet om man plötsligt går ifrån dagens källsortering som ju förespråkats 
under lång tid. Man kan å andra sidan tänka sig att fler hushåll och andra 
intresseorganisationer skulle ställa sig positiva till en enklare insamling, detta 
förutsatt att man ger tillräckligt med information kring varför man byter system. 

o Lagstiftning – dagens utformning av producentansvaret ställer hinder i vägen p.g.a. 
materialägandet (se punkten ovan). I det nya avfallsdirektivet står det i paragraf 11 
om ”separat insamling”, något som tolkas olika av olika företrädare för branschen. 
Det finns ännu ingen svensk tolkning om vad detta skulle innebära.  

• Kvalitet – Tillräckliga uppgifter om kvaliteten på det utsorterade materialet har inte gått att 
få fram från någon ägare till en MRF. De källor vi har frågat hävdar att materialet är 
”säljbart”. Vid vårt besök i Greenwich tyckte vi själva samt referensgruppen att de 
fraktioner vi såg höll en god kvalitet. Men samtidigt har vi andra indikationer på att 
framförallt pappret inte är av samma kvalitet som det svenska. Värt att notera är att det 
även saknas jämförbara analyser av kvaliteten på materialet som kommer från nuvarande 
system utan MRF. Vi bedömer det inte som att behovet av manuell sortering skulle öka 
jämfört med den svenska situationen idag 

• Marknad - Vad gäller marknaden är våra källor eniga i det faktum att Kina (ibland via sin 
provins Hong Kong) sedan länge köpt upp det mesta på marknaden, framförallt plast och 
papper. Nu börjar dock Kina ställa högre krav på det material man köper och godtar inte 
material av alltför låg kvalitet. Denna export utgör en osäkerhet vad gäller det faktum om 
materialet återvinns på ett riktigt sätt eller inte2. Eftersom det är en marknadsdriven export 
menar analytiker att den troligen inte skulle ske om det inte fanns behov av att återvinna 
material, d.v.s. en marknad för det återvunna materialet (se kapitlet om Englands export). 
Papper, glas och metall återvinns i större utsträckning inom Sveriges gränser även om en 
viss export förekommer.  

• En möjlig väg att efter en första utredning om kvalitet utreda genomförbarhets- och 
kvalitetsfrågorna fullt ut är att genomföra ett fullskaleförsök i någon kommun eller del av 
kommun. I kommunen skulle man då bygga en MRF och samla in förpackningsmaterialet i 
blandad fraktion. För att detta ska vara genomförbart behövs ett undantag från 
Producentansvarsförordningen under ett stort antal år där anläggningen (dess ägare) skulle 
få intäkterna både från förpackningsavgiften för de förpackningar som sorteras på 
anläggningen samt intäkterna av det sålda materialet. Tänkbara ägare är en/flera 
kommun(er) eller ett /flera privata bolag eller ett samägt privat/kommunalt bolag eller 
t.o.m. producenter. Vi har vetskap om att det finns kommuner som med stor sannolikhet 
är villiga att delta som medfinansiärer i ett experiment som detta. Informationen till 
hushållen skulle vid ett genomförande vara av stor betydelse för resultatet. 

 

                                                      
1 FTI – Förpacknings och tidningsinsamlingen. 
2 I praktiken vet vi inte heller hur materialet återvinns inom Sveriges gränser eftersom den statistiken som 
finns endast redovisar insamlade mängder för återvinning och inte faktiskt återvunna mängder.  
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I ett fullskaleförsök skulle man också få möjligheten att mäta hushållens attityd till en 
förändring i systemet, vilken information som blir nödvändig etc. Det är också relevant att 
inom försöket mäta skillnaden i insamlade mängder förpackningsmaterial liksom 
mängderna förpackning som blir kvar i soppåsen. För att kunna göra detta måste man ha 
ett referensområde som liknar det område man genomför försöket i. 
 
Ett fullskaleförsök står dock inför ett antal hinder innan det kan bli verklighet. 

Inom ramen för projektet har vi belyst många av frågorna kring att införa insamling av blandad 
fraktion i Sverige. Vi kan dock konstatera att det finns utrymme för fortsatt analys, dels av studiens 
ursprungliga frågor, dels av nya frågor som väckts under arbetets gång. Vi vill ta tillfället i akt att 
tacka alla de som har bistått med material och tid för att svara på frågor. 
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1 Bakgrund 

Denna rapport behandlar det förpackningsavfall och tidningar som kommer från hushållen och 
som producenterna har ansvar för inom ramen för Producentansvarsförordningen.  

I Sverige är systemet för återvinning av förpackningar ur hushållsavfallet uppbyggt på källsortering 
Hushållen förväntas hålla i sär olika förpackningstyper, baserat på material i förpackningen och 
sedan lämna materialet vid en återvinningsstation eller återvinningscentral. Därifrån forslas avfallet 
till olika depåer, sorteringsanläggningar eller i vissa fall direkt till slutanvändare.  

Det finns också i vissa områden system med fastighetsnära hämtning. Ofta är dessa områden 
begränsade och den fastighetsnära insamlingen arrangeras och bekostas av kommunen, 
hyresvärden, bostadsrättsförening eller liknande. Systemen med fastighetsnära hämtning kan 
antingen vara ett antal olika kärl för respektive fraktion eller, som i t.ex. Helsingborg flerfackskärl i 
villabebyggelse. Fördelen med fastighetsnära hämtning är bl.a. ökad servicegrad och mindre arbete 
för hushållen. Många menar att detta i sin tur leder till fördelen att större mängd material 
källsorteras. Nackdelar med fastighetsnära insamling är att det krävs att det finns lämpliga 
utrymmen tillgängliga i fastigheten. Många fastighetsägare, framför allt i äldre tätbebyggelse, anser 
sig ofta inte ha plats för 7-8 olika fraktioner på fastigheten på ett hygieniskt och arbetsmiljömässigt 
tillfredsställande sätt. Även i villor och lägenheter är källsorteringsutrymmena begränsade. 
Fastighetsnära insamling leder normalt till ökad energiåtgång för insamlingsfordonen, men 
samtidigt minskar hushållens transport till återvinningsstationerna. De sammantagna miljömässiga 
konsekvenserna av att införa fastighetsnära insamling beror på vilket material som källsorteras och i 
vilken utsträckning man ökar mängden källsorterat material som återvinns3  

Andra länder i Europa samt USA har valt andra lösningar för att samla in och återvinna avfall. 
Vanligt är att samla in flera olika återvinningsbara material som en blandad fraktion (med t.ex. 
papper, glas, metall och plast). Detta avfall samlas sedan in i fastighetsnära system (s.k. kerbside 
collection). Avfallet transporteras sedan till en särskild separeringsanläggning, s.k. Material Recycling 
Facility (MRF). Systemet har framför allt vunnit mark i Storbritannien. Där har man funnit att:  

1.  Kostnaderna för insamling minskar jämfört med att hämta varje fraktion för sig  
2.  Mängden insamlat material per hushåll ökar. 
3.  Insamlingslogistiken förenklas. 
4. Metoden upplevs som enkel av användarna och har hög acceptans. 
5.  Man uppnår tillräcklig renhet på materialen så att de kan avsättas på en 

återvinningsmarknad. 

Viktigt att notera är att man i Storbritannien inte diskuterat bring-systemen, t.ex. våra 
återvinningsstationer, utan förutsatt att hämtningen måste göras fastighetsnära. Jämförelsen gäller 
därför att hämta blandad fraktion eller varje fraktion för sig, i båda fallen fastighetsnära. 

                                                      
3 Se t.ex. studierna Eriksson, E., Börjesson, V., Ljunggren Söderman, M. och Ringström, E (2001) 
Samhällsekonomisk jämförelse av bring- och fastighetsnära system för insamling av glas, På uppdrag av 
Svenska Glasåtervinning, CIT Ekologik AB samt Eriksson, E., Ljunggren Söderman, M. och Ringström, E 
(2001) Komplettering och fördjupning av samhällsekonomisk analys, På uppdrag av Miljödepartementet, CIT 
Ekologik AB 
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2 Mål 

Målet med projektet har varit att diskutera genomförbarheten av insamling av blandad fraktion i 
Sverige. Fokus i studien har därvid lagts på att diskutera kvaliteten på de återvunna råvaror som 
förädlats från en blandad fraktion av återvinningsbart avfall. 

3 Genomförande 

I projektet har erfarenheter från Storbritannien och andra länder i Europa samlats in. Studiebesök 
har gjorts på en anläggning i Storbritannien och en anläggning i Norge. Kunskap har också samlats 
in genom litteratursökning, sökning på Internet och rundringning till avfallsföretag och organisa-
tioner samt forskare och konsulter i branschen både internationellt och nationellt.  

Till projektet har det också varit knutet en referensgrupp bestående av: 
Cecilia Petersen Naturvårdsverket 
Annika Helker Lundström Återvinningsindustrierna 
Jon Nilsson Djerf Avfall Sverige 
Christer Forsgren Stena Metall 
Maud Dolk Envac 
Jonas Törnblom Envac 

Referensgruppen har under hand inkommit med synpunkter och bedragit i diskussionerna. 
Rapporten är interngranskad av Maria Ljunggren Söderman. 

Vi har först och främst strävat efter att studera kvaliteten på de fraktioner som framställs i MRF-
anläggningar: vilken renhet har fraktionerna, var avsätts de och hur sker "slutåtervinningen" då man 
gör en ny produkt? Vi har också studerat kvalitetskraven och dagens hantering på den nationella 
arenan. 

Med utgångspunkt från kvaliteten på materialet har vi även gått bakåt i hanteringskedjan och 
kartlagt hur olika parametrar påverkar den slutliga kvaliteten: 
-  Vilka separeringstekniker används och hur påverkar de kvaliteten på materialet, hur mycket 

manuellt arbete krävs, vilka fraktioner sorteras ut. 
-  Vilka material samlas tillsammans, och hur kan det påverka kvaliteten 
-  Vilken information får hushållen, vad har de för utrustning, finns attitydundersökningar eller 

liknande?  
-  Vad används för insamlingsfordon, ökar behovet av manuellt arbete vid insamlingen? Ökar 

behovet av (manuellt) arbete totalt? 
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4 Utländska erfarenheter av mekanisk 
separering 

4.1 England 

4.1.1 Hantering England 

Ansvaret för insamling och bortskaffande av "kommunalt" i England är i många fall uppdelat 
mellan waste collection authorities (WCA) och waste disposal authorities (WDA). Både WCA och WDA är 
lokala myndigheter. Till exempel finns 376 WCA:s i England och Wales. WCA och WDA kan vara, 
men behöver inte vara, samma myndighet. 

England (och även Storbritannien totalt sett) har haft en låg andel återvinning jämfört med många 
andra Europeiska länder. Återvinningen har dock ökat under de senaste åren, bland annat som följd 
av EU:s lagstiftning  och nationell lagstiftning. Politiska åtgärder som t ex en årlig ökning av 
deponiskatten med £8 per ton (2007 var skatten £24/ton), har börjat ge resultat. Till detta kommer 
återvinningsmål baserade på EUs direktiv om producentansvar för förpackningar. 

En annan viktig drivkraft för ökad återvinning har varit systemet med de så kallade Packaging 
Recovery Notes (PRN). Förpackningsproducenter som hanterar mer än en 50 ton förpackningar och 
har en omsättning som överstiger £2 miljoner måste: 
- registrera sig vid Environment Agency, och ange mängd förpackningsmaterial som går genom 

företaget. Baserat på denna mängd allokeras återvinningsnivåer till olika företag, för att tillse 
att Storbritannien som helhet uppfyller sitt återvinningskrav, både övergripande och per 
materialslag. Mekanismen för producentansvaret är alltså handel med återvinningscertifikat 

- betala för återvinning av en viss mängd förpackningsavfall 

Återvinningsföretag ackrediterade av Environment Agency (eller motsvarande i Skottland 
respektive Nordirland) kan ge ut ett certifikat, en Packaging Recovery Note (PRN), när material har 
blivit återvunnet inom Storbritannien.4 Företag som omfattas av producentansvaret för 
förpackningar köper PRNs som bevis på att de uppfyller sitt ansvar. Antingen kan 
producentföretaget samla in förpackningar själva, låta en ackrediterad återvinnare återvinna det, 
eller köpa motsvarande PRNs som bevis. Alternativt kan producentföretagen köpa PRNs direkt av 
återvinnarna, till en nivå som motsvarar den nivå som producenten tilldelats. På så sätt betalar 
producenten för insamling och återvinning. PRNs har inget fast pris, utan handlas på en marknad. 
Detta gör att priserna kan fluktuera. Intäkterna från PRNs är avsedda att finansiera en ökning av 
insamling och återvinning av förpackningar, och anges gå till flaskhalsar i insamlings- och 
återvinningssystemet5. Det finns även Packaging Export Revocery Notes (PERNs) för export av 
material för återvinning.  

I Storbritannien samlas största delen av förpackningsavfallet, ca 79 %, in med fastighetsnära 
hämtning (kerbside collection), ca 2,5 Mton samlas in på detta sätt. Av detta är det ca 0,8 Mton som 
                                                      
4 http://www.berr.gov.uk/files/file34151.pdf 
5 Roberts, A. (2008) The UK PRN System. Summary of Current Operation. Packaging Recycling Action 
Group. Valpak 
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samlas in som blandad fraktion (co-mingled). Andelen blandad fraktion är ökande. Insamling via 
bringstationer (motsvarande återvinningsstationer i Sverige) anses inte vara en gångbar lösning. När 
man jämför olika insamlingssystem är det vanligen fastighetsnära hämtning av separata fraktioner 
som jämförs med fastighetsnära insamling av blandad fraktion. Erfarenheterna visar att 
insamlingsgraden ökar vid insamling av blandad fraktion. I en utvärdering i tretton distrikt var 
insamlingen ca 145 kg/hushåll,år vid blandad fraktion och ca 95 kg/hushåll,år i separata fraktioner.6  

Det har ibland nämnts att det vid insamling i blandad fraktion finns en klar risk att hushåll som vill 
återvinna, lägger i fler material än de som egentligen skall samlas in, vilket leder till "föroreningar" i 
det insamlade materialet. Renheten i materialen som samlas in antas också bero på hur väl 
marknadsfört systemet är och hur informationen till hushållen har utformats. Ibland har även sagts 
att förpackningsavfallet är voluminöst så en säck eller behållare blir snabbt full. I de fall som vi har 
gått igenom har förpackningsavfall i blandad fraktion hämtats varje vecka.   

Kostnaderna för insamling av blandad fraktion uppges vara lägre än för separata material. För 
blandade material anges ca 70 £/ton insamlat avfall och för separata fraktioner 150 £/ton insamlat 
avfall. I dessa kostnader ingår insamling, transport och separering.7 

4.1.2 MRF-anläggningar i England och Wales 
 
Allmänt 
Antalet MRF-anläggningar ökar8 9. År 2007 fanns 90 anläggningar varav ca 61 st hanterade 
hushållsavfall/avfall från hushåll. Kapaciteten varierade från under 10 000 till över 100 000 ton/år. 
Två anläggningar har kapacitet över 100 000 ton/år. Sex anläggningar har kapacitet mellan 50 000 
och 100 000 ton/år. 
 
Ekonomi 
Kostnaderna beror på storlek på anläggningen och till vilken grad kapaciteten utnyttjas. För en 
anläggning med kapacitet 50 000 ton/år och fullt kapacitetsutnyttjande anges följande kalkyl: 

Tabell 1. Kalkyl för en MRF med kapacitet 50 000 ton/år10[1 £ = 12.62 SEK (2008-12-02)] 11 

Post £/år £/ton 
Mekanisk utrustning: ränta och amortering 496 000 9,90 
Byggnad: ränta och amortering 94 000 1,90 
Arbetskostnad 1 130 000 22,50 
Driftkostnader 785 000 15,70 
SUMMA 2 500 000 50,00 

Det framgår inte av källan om uppgifter om kostnader för hantering av bortsorterade rester eller 
intäkter från sålt material ingår. 

                                                      
6 Tony Yates, SLR Consulting, 2008-09-08 
7 Tony Yates, SLR Consulting, 2008-09-08 
8 An Analysis of MSW MRF Capacity in the UK. An Assessment of Availability, Requirements, and Potential 
Opportunities for New Facilities. WRAP Report June 2007. 
http://www.wrap.org.uk/wrap_corporate/publications/index.html  
9 Recovering value from MRFs. A review of key studies relating to the specification, operation and costs of 
Materials Recovery Facilities. http://www.wrap.org.uk/wrap_corporate/publications/index.html 
10 Tony Yates, SLR Consulting, 2008-09-08 
11 Tony Yates, SLR Consulting, 2008-09-08 
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Erfarenheter 
Vi har inte fått några indikationer på att man har problem med kvaliteten på det material som 
sorteras ut. Man har avsättning för det mesta materialet. Mängden restavfall varierar från ca 15 % 
till ca 3 % som går till deponi eller förbränning. Det bör dock påpekas att kvalitetsproblem troligen 
inte är något som man skyltar med. 

Vad gäller slutmarknaden för de insamlade materialen samlar England in mer än vad som kan 
avsättas inom landet. Figur 1 visar hur stora andelar av olika material som exporteras. Man kan 
också se att det verkar finnas ett samband mellan materialets värde och hur stor andel som 
exporteras. Efterfrågan på material i Asien, där samhällsutvecklingen går fort och där antalet 
medborgare är mer än 5 gånger större än i EU kunde innan finanskrisen förväntas vara hög inom 
överskådlig tid. Speciellt återvunnen plast där konsumenten kan acceptera tjockare gods, svart färg, 
kortare livslängd, etc. finns det acceptans för i många asiatiska länder. Finanskrisen har dock gjort 
att återvinningsmarknaden tillfälligt kollapsat. Resonemanget i den här rapporten förutsätter en mer 
”normal” marknad. 
 

 
Figur 1.  Andelar av olika material som exporteras12  OCC =old corrugated chasing ONP = Old 

Newspapers Aggregates = ballastmaterial 

                                                      
12 http://www.wrap.org.uk/downloads/LizGoodwinpresentationpart1.55273308.3986.pdf 
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4.2 Separeringstekniker 

MRF-anläggningar brukar vara mer eller mindre mekaniserade. Mindre MRF är vanligen 
förknippade med mer manuellt arbete, medan större anläggningar brukar vara mer mekaniserade. 
Även de större anläggningarna har inslag av manuellt arbete i form av kontroll och negativ 
eftersortering (utsortering av felaktiga material). 
 

 
Figur 2.  Illustration av en typisk MRF13 

I Figur 2 visas en sprängskiss på en typisk MRF. En typisk större MRF baseras vanligen på en 
kombination av följande tekniker: 

- Säcköppnare: säckar med avfall brukar riva sönder i en "säckrivare"  

                                                      
13 www.grundon.com 
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- Siktning: Siktning efter storlek kan förekomma på flera ställen i processen. Vanligen sker tidigt 
i processen en uppdelning på smått (burkar, behållare, m.m.) och stort (tidningar, plastfolie 
och liknande) i en trommelsikt med siktstorlek 200 – 250 mm. Det finns även plana siktar där 
siktytan vibrerar eller skakar. 

 
Figur 3. Trommelsikt14  

- Skivsikt (disc screen). Skivsikten består av ett stort antal parallella skivor som roterar i samma 
riktning. Skivornas rörelser för materialet fram över sikten. Fint material faller mellan diskarna 
och avskiljs. 

 
Figur 4. Skivsikt (disc screen)15 

- Vindsiktning. Princip är lätta material blåser upp och tunga material faller, ned i en luftström. 
Flera olika varianter finns beroende på vilka material som ska separeras. Likaså förekommer 
flera benämningar: air classifier, air knife, cascade tower, etc. En tillämpning är att skilja 
pappersark från kartong. 

- Ballistisk separering grundar sig på att avfallet kastas iväg. Tunga föremål "skjuts" då iväg och 
faller ned en bit bort från utskjutningsplatsen. Lätta föremål, ark, folier och liknande, möter 

                                                      
14 www.vspbv.com 
15 www.westsalem.com 
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större luftmotstånd och dalar ned tidigare. Ballistisk separering kan användas för att skilja t.ex. 
pappersförpackningar (så som t ex tetra-förpackningar) från annat papper. 

 
Figur 5.  Principerna för ballistisk separator.16  

- Magnetseparator för att separera ut magnetiskt material (främst stålburkar). 

 
Figur 6.  Magnetseparator (överbandsmagnet)17 

                                                      
16 www.nedo3r.com 
17 www.sg-hb.com 
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- Virvelströmsseparator (eddy current separator): i en virvelströmsseparator kan aluminium och 
andra metaller avskiljas från järn och stål. Material som är virvelströmskänsliga, t.ex. 
aluminium, repelleras när de utsätts för ett varierande magnetfält. 

- Analyserande separatorer består av en analyserande del där färg, form eller material analyseras, 
samt en separerande del där föremål som uppfyller det för processen satta separeringsvillkoret 
separeras från övrigt material. Det finns flera olika analystekniker som används: 

 NIR-sensorer (Near Infra-Red) baseras på NIR-spektrometri och kan identifiera olika 
material som reflekterar ljus nära det infraröda området. Exempelvis kan blandad 
plast sorteras ut i de olika plastsorterna. 

 CMYK sensorer kan analysera om papper är tryckt med färg innehållande CMYK 
(cyan, magenta, yellow, key). 

 VIS (visual spectometry)-sensorer, eller optiska sensorer kan identifiera olika färger, både 
på genomskinliga och ogenomskinliga material. Exempelvis kan olika färgade glas 
separeras. Ett annat exempel är att separera wellpapp (brunt) från vitt papper. 

 EM-sensorer analyserar materialens elektromagnetiska egenskaper. Man kan både 
separera olika metaller från varandra, och sortera icke-metall från metall. 

 Röntgen-sensorer analyserar materialens specifika atomdensitet. 
 

 
Figur 7.  Analyserande separator. 1 Osorterat material, 2 Analys (scanning), 3 

Separering.18  

4.2.1 Sorteringsanläggningen i Greenwich 

Anläggningen ligger i ett industriområde i Greenwich, i östra London och ägs av Veolia i ett joint-
venture med Greenwich borough19. I och med att Greenwich är delägare får man reducerad avgift 
för att lämna avfall och provision på sålt material. Greenwich får också en royalty baserad på 
inkomsten från tredjepartsanvändare (d.v.s. på avfall som kommer från andra kommuner). Ca 20 

                                                      
18 www.titech.com 
19 borough = stadsdel med visst självstyre 
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personer/skift arbetar på anläggningen, som körs i två-skift20. Personalen jobbar främst med 
eftersortering och kvlaitetssäkring av materialet. 
 
Insamling 
I systemet som Greenwich valt är insamlingen uppdelad i tre fraktioner;  

• återvinningsbart avfall (co-mingeled collection, d.v.s. förpackningar samlas in i en 
soptunna/säck),  

• biologiskt avfall (biological waste, vilken till största delen består i matavfall) 
• restavfall 

Återvinningsavfall och matavfall samlas in en gång i veckan och restavfallet varannan vecka. 
Hushållen har möjlighet att få hämtning av restavfallet varje vecka om man t.ex. har blöjor i avfallet. 
Man samlar också in farligt avfall inkl el-avfall21 och skrymmande grovavfall på hushållens begäran 
(detta avfall ingår inte i producentansvaret). Greenwich har också en återvinningscentral dit 
hushållen själva kan åka och lämna sina grovsopor, sitt farliga avfall etc. 

I fraktionen återvinningsbart lägger invånarna; glas, papper, metall (konservburkar och dricks-
burkar), plast (hård och mjuk) samt kartong (ej tetrapak). Den återvinningsbara fraktionen går till 
sorteringsanläggningen (MRF). Den biologiska fraktionen skickas för tillfället till en komposterings-
anläggning men man står i begrepp att bygga en rötningsanläggning i anslutning till MRF-
anläggningen. Restavfallet går idag till förbränning22 vilket leder till att man är en av de boroughs 
som deponerar minst avfall i hela England. 

Man använder vanliga insamlingsfordon som kör två skift per dag. Att man inte använder 
flerfacksbilar gör att man kan hålla kostnaderna för tömningen nere, menar Peter Dalley, Waste 
service manager på Greenwich council. De standardbilar man använder har inte behov av särskilda 
reservdelar etc. Det är också lättare och billigare att ersätta en standardbil. 
 
Information 
Man arbetar fortlöpande med information till invånarna vilken sker i form av utskick till hushållen 
men också via annonser i lokal press eller via direkt information vid t ex informationsdiskar vid 
lokala ”events”. När man genomför stora förändringar har man gett ut broschyrer etc. direkt till 
hushållen. Hushållen är också välkomna att titta på anläggningen vid guidade visningar och 
Greenwich Council har också en informativ hemsida liksom att man har gjort en DVD som 
används i utbildningssammanhang.  

Enligt Peter Dalley (Waste Service Manager Greenwich council) är det svårast att nå dem som inte 
har engelska som modersmål. Man har områden som sorterar helt korrekt och andra områden som 
är sämre. 
 
Beskrivning av anläggningen  

Flödesschema över anläggningen finns i bilaga 2.  

Anläggningen sorterar endast återvinningsavfall från hushåll och tar varje år emot ca 100 000 ton 
per år varav ca 30 000 ton kommer från Greenwich, där avfallet kommer från ca 250 000 hushåll. 
                                                      
20Andrew Chambers Waste Policy Officer, Greenwich council, uppgifter på hemsidan http://www.veolia-
proprete.com/visite/greenwich/index.htm uppger att det är 75 personer som arbetar totalt på anläggningen 
21 WEEE = Waste from Electrical and Electronic Equipment 
22 I England är det en relativt låg andel av avfallet som går till förbränning. 
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Under de första sex månaderna 2008 har Greenwich lämnat 13 000 ton till MRF-anläggningen. 
Andra kommuner har lämnat 36 000 ton (dessa kommuner är kunder till Veolia s.k. 3rd party users ). 
Av detta den totalt inkomna mängden går ca 92-93 % till återvinning. Man var tidigare uppe på 97 
% men införandet av separat hämtning av biologiskt avfall har gjort att återvinningsfraktionen 
kontamineras i större utsträckning, vilket gjort att återvinningsgraden blir lägre. Detta är en 
förväntad nedgång, enligt Peter Dalley, vilken förväntas vända när det nya systemet har satt sig. Vi 
har också fått uppgifter om att mängden rejekt är högre än vad som angivits, så mycket som 11 % 
har angetts av andra källor23.  

I anläggningen sorteras följande 10 fraktioner ut:  
 Kartong 
 Tidningar, tidskrifter, reklam  
 Blandat papper 
 Magnetisk metall 
 Icke-magnetisk metall → aluminium 
 Glas 
 PE plast  
 Plastfilm 
 PET 
 Blandad plast 

Varje del i anläggningen separerar en typ av material. Avfallet (torrt återvinningsbart material) tippas 
i mottagningshallen, och lastas in på ett transportband med en traktor. Processen börjar sedan med 
att det blandade materialet läggs i en säckrivare som sliter upp påsarna.  

Härifrån förs materialet med transportband till trommelsikten som är en stor trumma med sikthål 
med två olika storlekar. Trumman roterar 12 varv/min och separerar papper från övriga 
förpackningar och wellpapp. Trommeln har hål med två olika storlekar vilka släpper igenom olika 
material: 

• Behållare faller genom de mindre hålen och går sedan till ballistisk separator. 
• Papper (inkl tidningar etc) faller genom de större hålen och går till ytterligare sortering 
• Wellpapp går rakt igenom trumman till balning och återvinning. Först sker dock 

handplockning för att säkerställa kvaliteten. 

Allt insamlat papper sorteras i fraktionerna kartong, dagstidningar och reklam samt blandat papper. 
Pappret sorteras med hjälp av en jämn ström av luft, som skickar pappersblad till 
kaskadsepareringen. Detta tar bort eventuellt kvarvarande förpackningar och glasbitar. Pappret går 
sedan via en automatsortering där det sorteras med hjälp av infraröd sortering, kameror och 
färgidentifiering. Efter detta görs en sista kvalitetsuppgradering med hjälp av handplockning.  

Övrigt förpackningsmaterial går igenom en ballistisk separator. Där avlägsnas små pappersbitar. 
Dessa förpackningar; konservburkar, aluminiumburkar, plastflaskor och glasburkar är det som ska 
separeras härnäst. Materialet passerar först en överbandsmagnet där magnetiska material (främst 
konservburkar) separeras. Dessa material komprimeras sedan mellan två roterande trummor. 
Resten av materialen passerar en virvelströmsseparator där icke-magnetiska metaller så som 
aluminium sorteras ut.  

                                                      
23 Andrew Chambers, Waste Policy Officer, Greenwich council 
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Av det inkommande materialet återstår nu endast glas och plast. För att möjliggöra sortering 
passerar materialet en kross där glass krossas och plasten hålas och plattas ut. De små glasbitarna 
separeras från plasten i en sikt (skakband). Innan glaset balas passerar det en ”de-stoner” som tar 
bort det som inte är glas. 

Plasten sorteras vidare i en NIR-separator. Sorteringen sker i två olika fraktioner: HDPE och PET. 
All plast kontrolleras sedan manuellt.  

Det sorterade materialet säljs av Veolia. Greenwich får en del av förtjänsten men de har själva inga 
uppgifter om vilka som är köpare. Veolia har trots förfrågningar inte lämnat efterfrågade uppgifter 
om hur det utsorterade materialet avsätts.  
 
 

 
Figur 8.  Mottagningshallen 

 

 
Figur 9.  Lager av balad plast. 
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Figur 10.  Plastfoliefraktionen före slutsortering 

 

 
Figur 11. Tidningsfraktionen in till kontroll. 
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Figur 12. Pappersfraktionen 

 
 

 
Figur 13. NIR-separator för sortering av plast. 
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Figur 14. Tidningsfraktionen före slutsortering/kontroll 

 

 
Figur 15. Manuell slutsortering och kontroll. 
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Figur 16. Manuell slutsortering och kontroll av pappersfraktionen 

 
Kvalitet 
Vid studiebesöket fick vi träffa en företrädare för Greenwich (d.v.s. inte från Veolia) som dock inte 
var fullt insatt i kvalitetsfrågorna. För Greenwich är inte kvaliteten på det återvunna materialet det 
centrala, utan att man lyckas uppnå de återvinningsmål som sätts upp. Eftersom man får en 
provision på förtjänsten kan man tycka att de borde vara mer intresserade av kvaliteten, enligt 
Andrew Chambers så är det dock uppgifter som inte är tillgängliga för dem i detalj. 

Enligt Andrew Chambers och Peter Dalley är det dock inget problem att hitta avsättning för 
materialen man får ut. Av de fraktioner vi såg verkade det vara bra renhet. Jämfört med Sverige var 
materialet så långt vi kunde se av jämförbar kvalitet. Vi har sett såväl renare material som mer 
förorenat material i Sverige. Vi såg inte alla utgående plastfraktioner (inte heller metall, men den är 
ju förhållandevis lätt att sortera).  

Relativt stor del av personalen jobbar med manuell sortering för att det ska vara möjligt att 
säkerställa kvaliteten. De fraktioner som handsorteras är blandad plast och blandat papper. Dock 
gör Stena24 bedömningen att det inte är en större insats än vad som görs i Sverige idag.  

Många MRF-anläggningar har av kvalitetsskäl valt att samla in glas separat. Detta för att glaset inte 
ska bli förorenat eller förorena andra material, främst papper.  

Det bör även påpekas att erfarenheterna från Storbritannien baseras på teknologi som installerats 3-
4 år sedan och utvecklats ett par år dessförinnan. Eftersom den tekniska utvecklingen går snabbt 
framåt på det här området kan förmodas att teknik som installeras i dag och i framtiden möjligt 
kommer att uppvisa än bättre resultat än de som diskuteras i rapporten. 
 
Marknad 
Totalt samlades under 2005 i England in ca 425 000 ton plastavfall inklusive förpackningar in för 
återvinning. Ca 320 000 ton av detta exporterades25. Senare studier från WRAP visar att det mesta 

                                                      
24 Peter Domini och Tomas Karlsson från Stena Miljö var med på studiebesöket. 
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av det material som skickas på export går till Kina (papper) respektive Hong Kong (plast). Glas och 
metaller skickas inom Europa (Portugal respektive Turkiet/Spanien). Undantaget är aluminium som 
exporteras till Malaysia.26  
 
 

 
Figur 17. Export av olika material för återvinning 

Det är osäkert vad som händer med avfallet när det väl exporterats (gäller plast och papper). Plasten 
går via Hong Kong till provinsen Guanagdong där det enligt uppgift förekommer en rad olika 
behandlingsmetoder, allt ifrån “state of the art-plants” som producerar råvaror som går till 
primärproduktion till låggradig återvinning s.k. ”downcycling” eller till och med förbränning. 
WRAP-studien från 2006 och andra källor menar att plasten ses som ett material med ett visst 
värde, d.v.s. att exporten är marknadsdriven. Det är därför troligast att de återvinns snarare än att 
de bränns/deponeras. Enligt samma rapport importerar Kina 70 % av den plast som sätts på 
”återvinningsmarknaden”. 
 

                                                                                                                                                            
25 UK Plastics waste – a review of review of supplies for recycling, global market demand, future trends and 
associated risks, WRAP, November 2006. 
26http://www.wrap.org.uk/businesses/market_knowledge/international_markets_event_2008/international_
3.html 
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Figur 18. Export av järn och aluminium för återvinning. 

4.3 Norge 

Vid besöket i Oslo fick vi träffa företrädare, Jacob Rognhaug, för Titech som är tillverkare 
utrustning för optisk sortering, NIR-separering och liknande avancerade utrustning. 

Vi var också på Groruddalen Miljøpark, en anläggning som är inriktat på sortering av grovavfall 
från industri och hushåll. Anläggningen består i en automatisk sortering efter krossning, och 
slutprodukten är bland annat bränsle och en deponifraktion samt en metallfraktion.  

På Groruddalen har man även en linje för eftersortering av papper (mer likt svenska förhållanden 
eftersom man får in pappret källsorterat). För närvarande eftersorteras papperet manuellt . Under 
2009 kommer man dock att installera en utrustning för optisk sortering (från Titech) Man räknar då 
med att, till stor del, eliminera handsorteringen och ändå få tillräckligt bra kvalitet på utsorterat 
papper. Handsortering kommer dock att finnas kvar som alternativ om man vill nå extra bra 
kvalitet. I dagsläget kommer man med handsortering, upp i 97 % renhet. Man räknar med att nå 
samma kvalitet med optisk sortering. Det är tillräckligt för att svenska pappersbruk ska acceptera 
råvaran. 

GjenVinnprojektet 
SINTEF bedriver ett större projekt som kallas GjenVinnprojektet. Partners i projektet är Norsk 
Industri, SINTEF, TiTech, Veolia Miljö, Ragn-Sells och Norsk Metallretur. Projektet stöttas av 
Norges forskningsråd med 10 miljoner NKr och löper 2007-2009. Målet med forskningsprojektet 
GjenVinn är att utveckla och implementera ny teknologi och sorteringseffektiva lösningar som ökar 
volymen av rena, utsorterade material i för återvinning för att på så sätt öka värdet på avfallet och 
reducera mängden till deponi. Projektet berör främst industriavfall samt bygg- och rivningsavfall. 
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4.3.1 Insamling glas/metall gemensamt 

I Norge samlar man in glas och metall gemensamt. Insamlingen sköts av kommuner tillsammans 
med de interkommunala sällskapen (IKS).  Behandlingen sköts av Norsk GlassGjenvinning och 
Norsk MetallGjenvinning. Totalt i Norge samlas 55 900 ton glas (90 % av genererad mängd) och 
7000 ton (66 % av genererad mängd) metall in för återvinning. Materialen samlas in blandat och tas 
till en sorteringsanläggning i Fredrikstad  

I Fredriksstadsanläggningen sorteras glas, stål och aluminium ut27. Stål och sedan aluminium 
sorteras bort från materialet innan bearbetningen av glaset börjar. Glaset krossas och sorteras 
sedan, efter en manuell försortering bl.a. färgmässigt m.h.a. optisk sortering. Anläggningen ställs in 
efter kundens krav, både vad gäller färg och storlek. Glaset krossas också till de dimensioner som 
kunden efterfrågar. 

Glaset används som råmaterial till skumglas, glasull (isolering) samt exporteras till glasbruk i 
Europa. Järnmetall och aluminium går direkt till Veolia som säljer och exporterar till olika 
skrotbaserade smältverk.  

5 Sverige idag 

5.1 Insamling/sortering 

FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) är idag materialägare till allt förpackningsmaterial som 
samlas in med stöd i producentansvaret. Avfallet samlas in, omlastas och transporteras till 
återvinning (slutanvändning) av entreprenörer. 

Materialet som samlas in ifrån återvinningsstationer och fastighetsnära hämtning kommer till 
omlastningsstationer där det i de flesta fall sker någon form av försortering för att säkerställa 
kvaliteten. Denna sortering sker ofta med hjälp av olika plockmaskiner eller liknande (traktorer, 
grävskopa eller liknande med plockarm) och är en grov sortering. Materialet levereras sedan till den 
anläggning som FTI har träffat avtal med för återvinning nationellt eller internationellt.  

Olika typer av material behandlas på olika sätt: 
• Tidningar – eftersorteras i stor utsträckning. De svenska returpappersbruken har nyligen 

höjt kraven till att efterlikna de europeiska kraven. Man tillåter endast 1,5 % förorening 
efter sortering (t.ex. stift och kuvert). 

• Kartong – sorteras inte alls innan leverans till bruken. Betalning ges per andel returkartong, 
och det får ej vara mer än 40 % wellpapp. Detta trots att det är wellpapp som bruken 
egentligen vill ha. De bruk som tar emot kartong har byggts om för att klara t.ex. 
vätskekartong. Man gör detta för att få tillgång till en billig råvara.  

• Plast – sorterades förut av den entreprenör som stod för insamlingen. Numer sorteras det 
på mottagande anläggning, som i många fall är Swerecs anläggning i Lanna.  

                                                      
27 http://www.glassgjenvinning.no/anleggeneintro.htm 
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• Glas – All mängd insamlat glas går via Svensk Glasåtervinning till Billesholm, som ägs av St 
Gobain. Det betyder att glas är det förpackningsmaterial som har det mest specificerade 
flödet idag. 

• Metall – sorteras inte innan leverans till återvinnaren. 

5.2 Sortering/ Kvalitetsaspekter 

Det står klart att den främsta frågan i utredningen utgörs av vilken kvalitet man kan få på det 
utsorterade materialet liksom vilka marknader som finns för det material som sorteras på detta sätt 
idag. Det är FTI som idag ställer kvalitetskrav på entreprenörerna för att säkra att mottagaren av 
materialet får råvara av den kvalitet som efterfrågas, d.v.s. för att säkra sin försäljning av råvaran. 
Återvinnarna kan, enligt avtal med FTI, skicka tillbaka materialet om inte kvaliteten är den avtalade, 
alternativt så får leverantören ett lägre pris. 

Det finns idag ingen samlad oberoende studie för hur det svenska producentansvaret fungerar i 
praktiken längs hela kedjan av deltagare, d.v.s. från hushållen via insamling och eventuell sortering 
till återvinnaren. Inte heller finns det någon opartisk redogörelse för hur utformandet av det 
svenska producentansvaret påverkar kvaliteten på det återvunna materialet eller mängden 
återvunnet material. Företrädare för olika delar av branschen ger vitt skilda åsikter och synpunkter. 
Det finns heller ingen av författarna känd studie (t.ex. plockanalys) gjord på det material som 
samlas in i återvinningssystemet (d.v.s. lämnas på Återvinningsstationer eller samlas in 
fastighetsnära). Däremot finns det ett antal plockanalyser som beskriver mängderna 
förpackningsmaterial i restavfallet, något som inte är av intresse för denna rapport. Allt detta 
försvårar en jämförelse mellan en tänkt insamling av en blandad fraktion återvinningsmaterial och 
en insamling som liknar den vi har idag.  

5.3 Marknad 

Marknaden är internationell för samtliga av de svenska återvinningsföretag som har bidragit med 
kommentarer till föreliggande rapport. Kina har traditionellt sett köpt upp mycket och ofta av lägre 
kvalitet (för att sedan ytterligare förädla materialet i Kina m.h.a.  manuell sortering). Detta gäller alla 
materialslag. Dock har detta på senaste tid börjat vända och man är nu i Kina mer restriktiv 
avseende vilket material man köper. Detta är bekräftat både av svenska och engelska källor. Priserna 
har också sjunkit dramatiskt bara sedan i somras. Blandat papper ger nu inte mer än ca £1 per ton 
jämfört med £50 per ton i somras. Corus (Brittisk ståltillverkare) betalar ingenting för metallburkar 
jämfört med £235 per ton i Juli.28 Detta borde dock till stor del bero på det allmänna 
konjunkturläget och inte bara på ökade kvalitets krav från importörer.  

Att marknaden är internationell ger också konsekvenser på den svenska marknaden då återvinnare 
här kan få svårt att få tag på material. Många är därför kritiska till det monopol som FTI har vad 
gäller äganderätten till materialet.  

Vår bedömning är att den svenska exportmarknaden i mångt och mycket liknar den engelska (se 
tidigare kapitel). 

                                                      
28 ENDS November 2008 
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6 Miljöbelastning 

Införandet av ett system med insamling av en blandad fraktion och eftersortering kan komma att ge 
en ökad miljömässig belastning p.g.a. ökat behov av transporter (införandet av fastighetsnära 
hämtning), men det kommer att bero på hur hushållen idag sköter sina egna transporter av 
förpackningarna till återvinningsstationerna (enligt en gammal SIFO-undersökning gör 19% av 
hushållen en särskild resa med bilen enkom för att lämna sitt källsorterade material, resterande 
hushåll gör besöket i samband med andra ärenden, vilka då kan bära en del av miljöbelastningen för 
transporterna)29. Enligt SHARP-studien i Eskilstunaförsöket gjorde drygt 40 procent av hushåll 
aldrig bilresor enbart för att lämna avfall och 12 procent gör det alltid. Fördelningen ändrades inte 
under försöket. Transporterna blir ju dock färre än om man inför FNI med det antal fraktioner vi 
har idag. Sorteringen i sig kommer också att ge en högre miljöbelastning då den ju i stor 
utsträckning sker med elkraft. Energiåtgången bedöms dock som relativt låg och ska sättas i relation 
till andra energivinster och energiåtgång i det system man jämför med. 

Mot detta ska ställas att man eventuellt får ökade mängder insamlat material och att därmed 
mängden material till återvinning kan öka och därmed miljönyttan. 

För att dra mer än dessa övergripande slutsatser behöver frågan studeras närmare, t ex genom 
livscykelanalys. 

7 Diskussion 

Omfattningen av studien har inte varit tillräcklig för att kunna ge en objektiv bild av det svenska 
systemet och dess för och nackdelar samt kvalitet och marknader. Det har inte varit möjligt att få 
fram tillräckliga uppgifter om kvalitet på utgående material från MRF-anläggningar. Detta gör att 
det i denna studie inte varit möjligt att dra generella slutsatser gällande kvalitet på den återvunna 
råvaran. Ett resultat av denna studie är därför att det behövs ytterligare kartläggningar vad gäller 
följande områden: 

• Kvaliteten och kvantiteten på material som insamlas fastighetsnära respektive med dagens 
återvinningsstationer. Detta skulle kunna genomföras som plockanalyser där man tittar på 
likvärdiga insamlingsområden för att få ett jämförbart resultat.  

• Kvaliteten och kvantiteten på material som kommer från MRF-anläggningar. Ett förslag är 
att genomföra oberoende tester på det material som kommer från MRF-anläggningar för 
återvinning. Man skulle då använda sig av de kvalitetstester som redan idag används i 
återvinningsbranschen. 

• Det vore också intressant med en utredning som på ett opartiskt sätt belyser dagens 
insamlingssystem och producentansvar med fokus på vad som faktiskt återvinns och 
kvaliteten på detta samt marknaden för det återvunna materialet. En del av utredningen 
skulle kunna innehålla en utredning om faktiskt återvunna mängder. Den statistik som 
samlas in idag är baserad på insamlad mängd och principer för hur man beräknar 
materialutnyttjande är inte fastställda30. 

                                                      
29 TT (1998) De flesta sorterar förpackningar. Uppsala Nya Tidning. Refererat av Arvidsson & Gunnarsson 
(1998) 
30 Materialbolagen lämnar varje år uppskattningar på hur stor andel av det insamlade materialet som 
materialåtervinns, det finns dock ingen information kring hur flödena faktiskt ser ut och var det 
materialåtervinns. 
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I diskussionen nedan sammanfattas några punkter som vi ytterligare vill belysa:  

Genomförbarhet 
Vad gäller införandet av ett system med blandad insamling i Sverige ser vi vad gäller de tekniska 
aspekterna (insamling och sortering) inga hinder till att det skulle vara genomförbart i Sverige, 
däremot finns det flera svårigheter med kring de organisatoriska frågorna. Det är viktigt att påpeka 
att vi ser en potential i den automatiska sorteringen som bara de senaste åren har utvecklats mycket 
utomlands och att det inte ska vara så att rådande system hindrar teknikutveckling i Sverige. De 
bästa förutsättningarna har "MRF-systemet" i områden med hög befolkningstäthet. Följande 
punkter bör belysas: 

• I Sverige är det just investeringsviljan som är det stora hindret. Detta har sitt ursprung i 
Producentansvarsförordningen (2006:1273) vilken medför att producenten ensam ska ta 
ansvar för det genererade förpacknings avfallet. Vilket får som konsekvens att producenten 
blir materialägare på den totala marknaden. Detta i sin tur får som konsekvens de korta 
avtalstider man som entreprenör har idag liksom det faktum att man som entreprenör åt 
FTI/Pressretur inte är materialägare och själv har möjlighet att göra några vinster från 
materialet i försäljningsänden, det är alltså i princip omöjligt att göra någon finansiell vinst 
på en anläggning som detta. Dessutom omöjliggör kravet  på att ”producenter skall ha 
rikstäckande system” att ett antal producenter kan gå samman och vara med i investeringen 
av en MRFanläggning för  motsvarande mängder producentansvarsavfall som de sätter på 
marknaden och som kommer från ett avgränsat området t.ex. del av en kommun 

• Hushållen – Informationen till hushållen skulle vid ett genomförande vara av stor betydelse 
för resultatet. Det är omöjligt att förutspå en reaktion och flera tänkbara scenarier finns. 
Man kan tänka sig att myndigheter och andra aktörer tappar i trovärdighet om man helt 
plötsligt går ifrån dagens källsortering som ju förespråkats under lång tid. Man kan å andra 
sidan tänka sig att fler hushåll och andra intresseorganisationer skulle ställa sig positiva till 
en enklare insamling, detta förutsatt att man ger tillräckligt med information kring varför 
man byter system. 

• Lagstiftning – Dagens utformning av producentansvaret sätter hinder i vägen p.g.a. 
materialägandet (se översta punkten). I nya Avfallsdirektivet står det i § 11: 

 
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att främja återanvändning av produkter och förberedelse 
för återanvändning, framför allt genom att främja inrättande av och stöd till nätverk för återanvändning 
och reparation samt användning av ekonomiska styrmedel, upphandlingskriterier, kvantitativa mål eller 
andra åtgärder. 

 
Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att främja materialåtervinning av hög kvalitet och ska i detta 
syfte införa separat insamling av avfall om det är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt genomförbart 
och lämpligt med tanke på uppfyllandet av de kvalitetsstandarder som är nödvändiga för de relevanta 
materialåtervinningssektorerna. Om inte annat följer av artikel 10.2 ska senast 2015 separat insamling 
anordnas för åtminstone följande: papper, metall, plast och glas. 

   
Storbritannien avser enligt anteckningar från Rådets 2898:e möte (Luxemburg 20 Oktober 
2008) att: 

".... 
 

– encourage the separate collection of wastes where this is technically, 
environmentally and economically practicable, while allowing the co-mingled 
collection of paper, metal, plastic, glass and other recyclable materials for 
subsequent separation in material recycling facilities to continue after 2015 where 
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this is the most effective means of increasing recycling rates in the local 
circumstances." 

 
Det råder delade meningar om vad "separat insamling" betyder. Ännu finns, enligt David 
Hansson på Naturvårdsverket, ingen officiell svensk tolkning av detta beroende på att man 
inte inlett implementeringen av direktivet ännu. Vidare spekulationer kring detta anses inte 
vara görbara i dagens läge. 

 

Kvalitet 
Ägare till MRF-anläggningar hävdar att de får en god kvalitet, d.v.s. säljbar kvalitet, på de fraktioner 
som sorteras ut. Det enda som verkar sätta gränserna är hur stor investering man är beredd att göra.  

Uppgifter om kvaliteten på det utsorterade materialet har inte gått att få fram från någon ägare till 
en MRF. De källor vi har frågat hävdar att materialet är ”säljbart”. Vid vårt besök i Greenwich 
tyckte vi själva (inkl. de medlemmar ur referensgruppen som medföljde) att de fraktioner vi såg höll 
en god kvalitet, likvärdig den kvalitet vi har på motsvarande material i Sverige idag, och att 
marknaderna för materialen inte skulle skilja sig nämnvärt från den som vi har idag. Uppgifter från 
Stora Enso Hylte31 som tar emot mycket returpapper berättar dock att material från områden i 
Sverige där insamling sker separat har den överlägset bästa kvaliteten. Man tar där också bland 
annat emot returpapper från England (MRF-sorterat) och från Norge där man på vissa ställen har 
så kallad allpappinsamling (tidningar och kartong i samma insamling). Ingen av dessa två kommer 
upp i samma kvalitet som det svenska returpappret. De kan använda pappret i processen men det 
leder till att en större mängd rejekt faller ut ur processen.  

En fråga i inledningen av studien gällde behovet av manuell sortering (av kvalitets skäl), vår 
bedömning är att detta förekommer också idag i Sverige och att den totala manuella sorteringen 
inte skulle öka genom insamling av blandad fraktion. 

Marknad 
Det är förenat med viss svårighet att få uppgifter om vad som händer på marknaden med de 
sorterade materialen. De flesta är dock eniga i det faktum att Kina (ibland via sin provins Hong 
Kong) traditionellt sett köpt upp det mesta på marknaden, framförallt plast och papper. Nu börjar 
dock Kina ställa högre krav på det material man köper och godtar endast material av hög kvalitet. 
Frågetecken kvarstår med vad som då händer med materialet, en viss del exporteras då till andra 
ekonomier på uppsving så som t.ex. Indien. Denna export utgör en osäkerhet vad gäller det faktum 
om materialet återvinns på ett riktigt sätt eller inte. Eftersom det är en marknadsdriven export så 
menar analytiker att den troligen inte skulle ske om det inte fanns behov av att återvinna material 
(se kapitlet om Englands export). Det är ju dock samma marknad även för de material som FTI 
säljer idag, därmed gäller detta resonemang även för dagens system. 

Papper, glas och metall har en större tendens att återvinnas inom Sveriges gränser även om en viss 
export förekommer. Glas är idag ett separat system och givet vad som framkommit är det väl den 
bästa rekommendationen att även fortsatt hålla det så. 

Förslag till fullskaleförsök 
En möjlig väg att utreda genomförbarhets- och kvalitetsfrågorna fullt ut är att genomföra ett 
fullskaleförsök i någon kommun eller del av kommun. I kommunen skulle man då bygga en MRF 
                                                      
31 Tomas Stenlund 2008-12-02 



Insamling av återvinningsbart material i blandad fraktion  IVL rapport B1821  
   

28 

och samla in förpackningsmaterialet i blandad fraktion. För att detta ska vara genomförbart behövs 
ett undantag från Producentansvarsförordningen under ett stort antal år där anläggningen (dess 
ägare) finansieras genom intäkterna både från förpackningsavgiften för de förpackningar som 
sorteras på anläggningen samt intäkterna av det sålda materialet. Tänkbara ägare är en/flera 
kommun(er) eller ett /flera privata bolag eller ett samägt privat/kommunalt bolag. Vi har vetskap 
om att det finns kommuner som med största sannolikhet är villiga att delta i ett experiment som 
detta, troligen som delfinansiärer. Ett annat tänkbart tillvägagångssätt är att en tidningsutgivare och 
ett antal producenter väljer att ge insamlingsuppdraget för deras producentansvarsavfall till det 
företag som är villig att göra investeringen. Dessa producenter får då betala till investeraren en 
avgift motsvarande förpackningsavgiften. Detta förfarande kräver ingen ändring i 
producentansvarsförordningen men i ändring av kravet att en producent måste ha ett system som 
är rikstäckande. Informationen till hushållen skulle vid ett genomförande vara av stor betydelse för 
resultatet. 

I ett fullskaleförsök skulle man också få möjligheten att mäta hushållens attityd till en förändring i 
systemet, vilken information som blir nödvändig etc. Det är också relevant att inom försöket mäta 
skillnaden i insamlade mängder förpackningsmaterial liksom mängderna förpackning som blir kvar i 
soppåsen. För att kunna göra detta måste man ha ett referensområde som liknar det område man 
genomför försöket i. 

Det MRF-system som används i England behöver anpassas för svenska förhållanden och i ett 
pilotprojekt behöver sannolikt begräsningar göras map antalet fraktioner som skall separeras ut för 
att hålla nere investeringskostnaden. 

En annan aspekt är att införa insamling i blandad fraktion som komplement till den befintliga 
insamlingen. För bostadsrättsföreningar, hyreslägenhetsområden och kanske även villaområden 
som är intresserade av fastighetsnära insamling är insamling av blandad fraktion en möjlighet när 
utrymmet för källsortering är begränsat. Ett alternativ skulle kunna vara att vid 
återvinningsstationerna erbjuda konsumenterna en container för blandat förpacknings- och 
tidningsavfall (eller andra fraktionsindelningar man finner lämpliga, inklusive pantflaskor/burkar). 
Finansieringen av insamling och sortering skulle delvis täckas av pantavgiften och REPA-avgiften. I 
ett etablerat MRF-system skulle pantavgiften kunna gå till något välgörande ändamål exempelvis 
Röda Korset, WWF, etc. 

Ett fullskaleförsök står dock inför flertalet hinder/frågor innan det kan vara genomförbart: 
• Hur villiga är FTI att "släppa ifrån sig materialet"? 
• Vem är i praktiken villig att stå för investeringen/försökskostnaden som ju måste betraktas 

som mycket osäker. Det troliga är att man måste få någon slags saminvestering där olika 
intressenter kan stå för olika delar av anläggningen/försöket. 

• Lokalisering av anläggningen? 
• Ansvarsfördelning, inflytande o.s.v. mellan olika ingående parter. 
• Kan en lösning vara att samla in avfallet blandat och sedan ”hyra in sig” på en befintlig 

anläggning för att testköra materialet? Skulle det vara genomförbart/rimligt o.s.v.? 
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Bilaga 1- Källor 

Personer som har intervjuats: 
Andrew Chambers, Waste Policy Officer -Greenwich council 
Annika Ahlberg, FTI 
Annika Helker Lundström, Återvinningsindustrierna  
Bernie Thomas, ERM 
Daniel Eriksson, Stena (Borlänge) 
Evert Rosberg, Renova 
Jacob Rognhaug, Titetch 
Jörgen Sabel, Swerec 
Kent Erenbäck, IL Recycling 
KG Kylstedt, HA Recycling 
Lars Abrahamsson, Stena metall 
Leif Andersson, Plaståtervinning i Arvika 
Thord Görling , FTI 
Tony Yates, SLR Consulting 
Tomas Liljenberg, Wipco 
Tomas Karlsson, Stena metall 
Tomas Stenlund, Stora Enso Hylte 
Peter Dalley, Waste service manager - Greenwich council 
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Bilaga 2 – Greenwich MRF Flödesschema 

 


