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1 Introduktion
1.1 Steg 3, Arbetspaket 2
Delad energi är dubbel energi har i steg 3 ökat fokus från energiflöden till att omfatta fler av
stadens restflöden (VA och avfall) med fokus på hållbar resursanvändning. AP2 har i detta
sammanhang riktats mot system för ett ökat återbruk av prylar som besökarna till
återvinningscentralerna lämnar. Centralerna i Sysav-regionen har ca 2 miljoner besök per år,
dvs de flesta vuxna besöker en återvinningscentral (ÅVC) vid flera tillfällen per år. Ett ökat fokus
på återbruk kan förhoppningsvis påverka besökarnas beteende på minst två sätt, dels en ökad
eftertanke kring konsumtion och dels en ökad acceptans för att köpa ”second hand” eller
upcyclade prylar. De flesta besökarna har också sina arbetsplatser i regionen, det är inte
osannolikt att något frö också sås vidare till verksamheter av olika slag. På så sätt bidrar AP2
även till ”förverkligande av kretsloppsprocesser inom industri med syfte att skapa attraktiva
hållbara städer” (citat från sammanfattning av projektansökan).
Huvudfokus för AP2 har varit att skapa en modell för resurseffektiv och cirkulär ekonomi för att
bidra till minskad miljöpåverkan. För arbetspaketet ansvarar Sysav och samarbetspartners är
VA SYD och Sustainable Business Hub Malmö. Sysav och dess 14 ägarkommuner i Sydskåne
vill stärka sitt samarbete och dela lösningar för att nå uppåt i avfallshierarkin. Modeller för nya
återvinningscentraler som underlättar för återbruk har stor efterfrågan och marknadsaktörerna
har ett stort intresse för lösningarna. Cirkulära produkter, återbruk, resurseffektivisering och
energidelning mellan företag, men också direkt med konsumenter ger möjlighet för fler aktörer
att förstå sin roll i det hållbara samhället. Här möts essensen av industriell och urban symbios den enes restresurs blir den andres råvara.
Samtidigt som det finns målsättningar om ökad tillväxt och behov av fler arbetstillfällen,
bedömer bl.a. Naturvårdsverket att tillgången på jungfruligt material till råvaror kommer att
minska, samtidigt som vår konsumtion bidrar till ökade avfallsmängder. Industriell symbios är ett
arbetssätt som minskar behovet av jungfruligt material, samtidigt som det tillvaratar restflöden
från avfalls- och energiflöden som inte har någon avsättning idag. Arbetssättet innebär att stad
och systemoperatörer tillsammans erbjuder innovativa lösningar både för sina egna
affärsmöjligheter och organisationer, men även bjuder in andra aktörer för att skapa mer optimal
cirkularitet i symbioserna.
1.2 Mål och syfte
Syftet med steg 3 AP 2 är att nå ett mer resurseffektivt samhälle där en växling sker från
konsumtion till tjänst, sysselsättningen ökar, mer avfall återbrukas och där avfallsmängderna
minskar. Målsättningen är att minst ett fungerande och skalbart återbrukskoncept har skapats
och att detta röner nationellt och internationellt intresse. Projektet ska också ha skapat ett ökat
intresse för industriell och urban symbios hos verksamheter och företag, såväl befintliga som
nyetableringar.
Aktiviteter och förväntat resultat
Två koncept ska utvecklas för omvandling av outnyttjade avfallsflöden till nya resurser varav:
a) Ett koncept ska testas i form av pilotverksamhet och
b) Ett koncept ska vidareutvecklas med en marknadsmodell
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1.3 Omvärldsanalys
AP2 undersökte befintliga koncept för återbruk för att få inspiration och idéer till det fortsatta
arbetet med konceptutveckling. Arbetet har sammanfattats i rapporten Omvärldsanalys –
Återbrukskoncept i Bilaga 1 Omvärldsanalys - Återbrukskoncept.
Detta gjordes genom att kartlägga och beskriva några av de verksamheter som existerar idag.
Därefter genomfördes analys av vilka styrkor och svagheter projektgruppen såg med de
existerande verksamheterna som hade delats in i tre huvudkoncept baserat på vilka funktioner
som ingick i respektive koncept. Följande tre huvudkoncept utkristalliserades:
1. Facilitatorkoncept – Ägaren tillhandahåller en lokal och en lösning men utför inte själv
återbruksverksamheten.
2. Helhetskoncept – Ägaren har hand om hela kedjan från insamling till försäljning och i
vissa fall även kringverksamheter.
3. Fragmentariskt koncept – Ägaren har hand om insamling och viss sortering men
samarbetar med andra kring avsättning.
1.4 Workshopserie med lokala återbruksaktörer
För att få en bättre förståelse av hur avfall kan ses som en resurs för att stärka den cirkulära
ekonomin och öka den urbana symbiosen hölls ett par workshops med både stora och små
återbruksaktörer (figur 1). Detta gav även en ökad förståelse och skapade kontakt med sektorn
återbruksaktörer. Ytterligare syfte var att identifiera önskemål inför framtagandet av ett nytt
återbrukskoncept.
Moment som ingick i workshopen var att först lära känna materialet, det vill säga avfallet från
återvinningscentralen för att därefter komma med idéer om vad man skulle kunna använda det
till. Sedan kartlades utmaningar och hinder för att kunna skala upp återbruk. Den absolut största
utmaningen är den nödvändiga attitydförändring som behövs för att nå ett skifte från
nykonsumtion till konsumtion av återbrukade produkter. Ytterligare utmaningar och hinder som
kom fram var byråkrati där avtal med ÅVC:erna är krångliga och det innebär svåra
upphandlingsförfaranden. För en ideell förening är det svårt att inneha tillräcklig kompetens vid
sortering för att sortera ut farliga ämnen och utrotningshotade träslag. Att utföra förädling är
både tids- och platskrävande och innebär momsförpliktelser.
Att matcha utflöde med inflöde där inflödet under överskådlig tid kommer att vara större än
avsättningen är en stor utmaning. Samverkan är nödvändig, men idag finns inget forum för
återbruksaktörer att mötas, särskilt mindre entreprenörer saknar en plattform för att mötas och
dela på resurser, idéer och skapa nätverk. Men även vilka utgångspunkter som man kan ta
avstamp i för att komma vidare med lösningar. I den andra workshopen presenterades
utmaningarna som togs fram under den första workshopen och deltagarna fick välja en
utmaning och skapa en utopisk lösning, för att i sista steget verklighetsanpassa lösningen till
dagens förutsättningar.
Resultatet från workshopsen gav värdefull information om vilka utmaningar som finns idag med
att öka återbruket och entreprenörskapet inom återbrukssektorn. Det gav insikt i vilka problem
som finns för återbruksaktörerna kopplat till hur det existerande återbrukssystemet på ÅVC:erna
fungerar idag. Workshop-serien bidrog också till samarbete mellan ett par återbruksaktörer som
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idag har ett företag ihop och som söker extern finansiering för att komma vidare med en av
lösningarna, en digital material-/spillbank, som var ett förslag.
Examensarbetaren Amanda
Möller från Lunds universitet
bidrog med examensarbetet
Skala upp! -En studie om att
utforma ett hållbart återbruk i
större skala samt en fallstudie
av Malmö (Bilaga 2
Examensarbete - Skala upp!),
vilket gav värdefulla
hållbarhetsanalyser på olika
möjliga funktioner för ett nytt
återbrukskoncept. Arbetet
innehöll även värderingar av
olika produktkategorier för
återbruk ur aspekterna
ekonomi, miljö och logistik.
Kopplingar till Avfall Sverige
Figur 1. Workshop med lokala återbruksaktörer.
rapporten Potential för
återanvändning - fallstudieåtervinningscentralerna (2018:29) gjordes där en djupare analys
gjordes för att undersöka återbrukspotentialen i några avfallsfraktioner på återvinningscentralen
genom plockanalys, men även för att ge en bild av vilka farliga ämnen som kan finnas i dessa
produkter.
1.5 Marknadsundersökning
Sustainable Business Hubs roll i AP2 har varit att hitta nya kanaler för utflöde från ÅVC. Då
SBHub är ett nätverk med starkt inslag av företag, har främst möjligheter till att driva en
kommersiell verksamhet med material från ÅVC undersökts. En cirkulär ekonomi måste kunna
stå på egna ben, så även om det endast är en mindre del av det som hamnar på ÅVC som kan
återföras till ett kommersiellt kretslopp, är det därför av stort symboliskt värde att kunna visa på
några sådana exempel.
SBHub inledde sitt arbete med att genomföra intervjuer med ett stort antal återbruksaktörer
(bland dem deltagare från VA SYDs workshops) under sommaren-hösten 2018. De spände
över ett brett fält från traditionella ideella organisationer till enskilda secondhand-butiker.
Gemensamt är att de är beroende av gratis eller väldigt billiga produkter in och att dessa
produkter måste vara i säljbart skick då de kommer. De stora ideella organisationerna är också
beroende av volontärer och personer med bidrag för att bedriva sina secondhandverksamheter. Undantag finns och det är de aktörer som fokuserar på produkter med potentiellt
högre värde som t.ex. ReBike som reparerar cyklar och ReHiFi (inte intervjuade) som reparerar,
köper, säljer och byter gamla musikanläggningar.
Vidare finns det exempel på verksamheter som ställer exponeringsutrymmen till förfogande. Till
exempel kan man hos Loppis Lounge hyra hyllplats och ställa ut de föremål man vill sälja.
Loppis Lounge hjälper till med försäljningen och tar en kommission på 15 % av
försäljningsbeloppet men är i övrigt utanför transaktionen. Det finns också exempel på
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hållbarhetskoncept som AB Småland som blandar nyproducerade produkter med återbrukade
produkter (hur mycket som är återbruk är okänt för oss).
Samtidigt med intervjuerna gjordes också försök att uppskatta storleken på begagnathandeln i
Sverige. Ideella organisationernas årsredovisningar, nätauktioner och uppskattad omsättning för
de mindre secondhand-butikerna gav en sammanlagd försäljning av begagnade varor på upp till
SEK 2 miljarder, generöst uppskattat.
Det stora flödet av begagnat går genom Blocket och Tradera. För Tradera fanns inte uppgifter
om annonsvärde på de produkter som passerat. För Blocket var det under 2018 SEK 714
miljarder. I denna summa ingår bilar (totala begagnat bilhandeln uppskattas av
Motorbranschens Riksförbund till 70-75 miljarder årligen). Handeln genom Blocket (och
Tradera) verkar helt överskugga övriga kanaler.
Även om ”tunga” produkter står för en betydande del av Blockets och Traderas annonsvärden
så får man anta att nästan alla begagnade saker som är i säljbart skick hamnar i andra kanaler
än att lämnas till ÅVC.
Slutsatsen är då att andra vägar måste hittas för att göra det möjligt/attraktivt att reparera saker
från ÅVC och/eller använda material från ÅVC för nyskapande. Att reparera eller återställa till
ursprungligt skick, är troligen en mindre framkomlig väg om man bortser från t.ex. cyklar,
eventuella antika föremål eller designprodukter som kan hamna på ÅVC. Det som återstår är då
att tänka sig ÅVC som en materialresurs för nyskapande där design och funktion i kombination
skulle kunna ge affärer. Vissa typer av ”avfall” finns återkommande i relativt stora mängder
vilket också öppnar för volymtänkande och återkommande beställningar.
Diskussioner fördes inom AP2 om hur man kan generera intresse för att använda ÅVC som en
materialresurs. Även hur man når ut med information om detta och till vem. Tänkbara mottagare
skulle kunna vara hantverkare t.ex. tapetserare eller finsnickare. Dessa arbetar i huvudsak mot
beställning. Det är då klart vad som ska tillverkas och man beställer material som bäst lämpar
sig för uppgiften. Med inspiration från den engelska realityserien ”Money for nothing” skulle man
kunna tänka sig ett designkoncept där tillgängligt material styr val av produkt. Detta mynnade ut
i att AP2 organiserade tävlingen ”Upcycling challenge - trash to treasure” med SBHub som
huvudarrangör.

2 Pilot till verksamhet
2.1 Mötesplats ReTuren
Mötesplats ReTuren är en plattform för sociala, ekologiska, ekonomiska och kulturella
innovationer som samnyttjas av en rad samhällsaktörer för ett hållbart Lindängen. Lindängen är
ett miljonprogramsområde i ytterkanten av södra Malmö. Mötesplats ReTuren drivs av
Kulturförvaltningen i Malmö stad i samverkan med VA SYD, Sysav och RSMH (Riksförbundet
för social och mental hälsa) och möjliggör möten mellan människor, återbruk och återvinning,
samt kunskapshöjande aktiviteter som bidrar till förändrat beteendemönster för en hållbar
livsstil. Verksamheten ska kunna drivas utifrån lokala behov med flexibla resurser som ger
utrymme för spontanitet. Lärande och insamling av erfarenheter är viktiga aspekter för
mötesplatsen.
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I mars 2019 öppnade Mötesplatsen ReTuren i nyuppförda paviljonger på Lindängsplan.
Tidigare fanns Mötesplats Lindgården som stängdes, eftersom byggnaden som den låg i revs.
Den nya mötesplatsen tog en ny skepnad jämfört med den tidigare mötesplatsen genom att
integrera avfalls- och återbruksfunktionen med övriga funktioner och aktiviteter på
mötesplatsen. Konceptet utvecklades mer holistiskt sett ur ett hållbarhetsperspektiv.
2.2 Test av en samorganiserad grovavfallstjänst
Mötesplats ReTuren erbjuder en begränsad möjlighet att ta emot grovavfall, där begränsningen
är satt till det avfall som får plats i ett 660-literskärl. En del fastighetsägare på Lindängen har
uttryckt att Mötesplats ReTuren inte uppfyller deras behov, eftersom inte allt grovavfall kan tas
emot. Mot bakgrund av detta behov ville VA SYD testa att utveckla en grovavfallstjänst kopplad
till Mötesplats ReTuren. Stena Fastigheter AB och Trianon var de fastighetsägare som var
intresserade av att utveckla tjänsten i samverkan med Mötesplats ReTuren. Trianons bestånd
består av 1 400 lägenheter och Stenas av 700 lägenheter, så tjänsten vände sig till totalt 2 100
lägenheter. Tjänsten testades under perioden 24 januari till 4 juli 2019. En utvärderingsrapport
finns kopplad till projektet och hittas i Bilaga 3 Utvärderingsrapport – Pilot grovavfallstjänst.
Syftet med att utveckla en grovavfallstjänst var att erbjuda ett tillgängligt system för de som bor i
flerfamiljsbostäder i närheten av Mötesplats ReTuren att hantera sitt grovavfall och samtidigt
utveckla ReTuren-konceptet, samt att öka möjligheterna till återbruk och kunskap kring
avfallsminimering. Tjänsten var uppbyggd kring tre olika funktioner: insamling av avfall, system
för återbruk och aktiviteter för att laga och reparera saker. Tre olika varianter för insamling
testades under pilotfasen.
Följande effektmål sattes upp för pilotprojektet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Minskade grovavfallsmängder genom ökat återbruk
Minskad nedskräpning i närområdet
Resurseffektivare grovavfallshantering
Ökad medvetenhet om uppkomsten av grovavfall hos boende och fastighetsägare
Ökat engagemang för Mötesplats ReTuren
Ökad kunskap om den geografiska användningen av grovavfallstjänsten
Ökad kunskap om hur tjänsten kan utvecklas tillsammans med användarna och andra
aktörer
8. Ökat samarbete inom Avfallsavdelningen, med aktörer på Lindängen och aktörer som
jobbar med återbruk
Kopplat till pilotprojektet sattes även upp tre leveransmål, att utifrån de erfarenheter och
lärdomar ge förslag på
1. Utformning av en resurseffektiv grovavfallstjänst som tydligt bidrar till en rörelse uppåt i
avfallshierarkin och som går att erbjuda på flera platser i staden.
2. Modell för samorganisering och samfinansiering av grovavfallstjänst.
3. Modell för en process för lärande av samskapande vid utveckling av avfallstjänster.
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Genomförande
Grundtestet innebar att tre containrar för
insamling av följande avfallstyper; resårmöbler,
metall och blandat grovavfall sattes ut.
Containrarna fanns på plats på torsdagar
klockan 10-18. Under projekttiden testades
ytterligare två varianter och den slutgiltiga
grovavfallstjänsten erbjöd insamling
av grovavfall blandad fraktion, elavfall,
metallavfall, återbruk, kemikalieavfall,
batteriavfall och ljuskällor. Varje förslag till
förändring diskuterades under reflektionsmöten
med samverkansaktörerna i enlighet med
projektplanen. Kopplat till containrarna fanns en
markerad plats för återbruk och större
transportkärror fanns för utlåning. Vidare
anordnades återbruksworkshops för att lära sig
mer om att ta hand om sina saker och
loppisaktivteter arrangerades varannan vecka
april till och med juni.
Figur 2. Ambulerande dialog ute i
närområdet.

Mycket fokus i projektet låg på
kommunikation och marknadsföring, både
genom social media (figur 3) plakat på
mötesplatsen och andra målpunkter i
närområdet, genom lokala ambassadörer
och genom en ambulerande dialog ute i
närområdet (figur 2), vilket innebar att
personalen och projektledaren tog sig ut i
närområdet för att prata och bjuda på fika.
Inför uppstarten fanns det en kort notis i den
kommunala tidningen Vårt Malmö och Lokal
tidningen.

Figur 3. Olika sociala kanaler användes för att sprida
information om grovavfallstjänsten. Här ett inlägg från
Mötesplats ReTurens facebook-hemsida.
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Resultat
Av de åtta målen uppfyllde tjänsten helt sex
mål och delvis två, samt två av tre
leveransmål. Den testade grovavfallstjänsten
gav tydliga ekonomiska och klimatmässiga
vinster för såväl fastighetsägare som
kunder.
Totalt samlades in 27 ton grovavfall varav
2,5 ton styrdes till direkt återbruk.

Återbruksfunktionen medför en minimering av klimatutsläppen med 62% (figur 4). Den största
mängden avfall som samlades in var grovavfall, men metall var det avfall där den största
andelen av den beräknade metallavfallsproduktionen samlades in, nämligen 26 %. Både
boende och fastighetsskötare lämnade avfall och enligt uppskattning från personalen som
bemannade så lämnade de boende in en majoritet av avfallet, cirka 70% av de insamlade
mängderna. Andelen insamlade mängder grovavfall, jämfört med den beräknade
grovavfallsproduktionen var inte hög och låg på cirka 10 %. Närhet och tillgänglighet verkar vara
en viktig aspekt för att kunna och vilja lämna sitt grovavfall.

Figur 4. Klimatpåverkan av insamling av grovavfall till återvinning respektive återbruk

78 % av avfallslämnarna kom från Trianons bestånd och 11 % från Stena. Slutsatsen är att de
involverade fastighetsägarna har 89 % av användarna av tjänsten, med tyngdpunkt på Trianons
boende. Övriga användare kom från andra områden, bland annat från Söderkulla, Nydala och
Kroksbäck.
Vid jämförelse av kostnaden för
grovavfallstjänsten (med alla
funktioner) med den totala
kostnaden för
grovavfallshanteringen som
fastighetsägare har så är inte
tjänsten dyr utan ligger ungefär på
50 % av kostnaden om man har ett
bestånd på 700 lägenheter.
Kostnaden sjunker vid fler
lägenheter och om flera
fastighetsägare delar på tjänsten
så ökar kostnadseffektiviteten
ytterligare.
Fem olika återbruksaktiviteter
anordnades vilka nådde 38
personer med ett snitt på 7,6
personer per aktivitet. De
Figur 5. Fixa möbler, en av de återbruksaktiviteter som ordnades återbruksaktiviteter som
anordnades var;
Möbeltapetsering, Fräscha upp
dina möbler del 1 och 2 (figur 5),
10

Gör din egen lampa och Fixa cykeln. Under återbruksaktiviteterna så har deltagare reflekterat
över att folk i allmänhet inte ger sig tid till att ta hand om sina möbler och saker. Att man
nuförtiden inte har den kunskap som fanns förr om att laga och reparera. ”Om inte denna
aktivitet hade funnits hade jag inte kunnat använda min cykel och kanske hade jag till och med
slängt den”, var en kommentar från en deltagare.
Tjänsten sägs ha bidragit till att minska nedskräpningen då ett flertal informanter anger att deras
uppfattning av nedskräpning minskat under projekttiden. Nya värdefulla samarbeten har skapats
och flera nya erfarenheter för vidare samarbete.
Tjänsten som utvecklades gav goda effekter på en rörelse uppåt i avfallshierarkin. Illustrationen
i figur 6 nedan ger ett förslag på hur en resurseffektiv grovavfallstjänst kan utformas med fyra
olika servicenivåer; bas-, mellan-, hög- och lyxnivå. I dagsläget finns basnivån i VA SYD:s
tjänstekatalog, så de övriga nivåerna behöver utvecklas för att kunna erbjudas.

Figur 6. Förslag till utformning av i en resurseffektiv grovavfallstjänst med fyra olika nivåer; bas-, mellan-,
hög- och lyxnivå. GA-container är en grovavfallscontainer och ÅVC-container är en sjöfartscontainer med
insamling av åtminstone elavfall och metall.

Förprocessen med det breda samskapandet tillsammans med aktörer och kunder erbjöd
möjlighet att förstå behoven och problemen kopplade till grovavfallshantering. Nästa steg i
processen var att gemensamt ta fram lösningar och prioritera de idéerna med störst potential att
fungera. Det var viktigt att fastslå ansvaret i de olika aktiviteterna genom att ta fram en
gemensam handlingsplan. I figur 7 visas ett förslag till process för utveckling av nya
avfallstjänster med fokus på resurseffektivitet.
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Figur 7. Process för lärande och samskapande för utveckling av avfallstjänster

Slutsatser
Under genomförandet var den experimenterande fasen med kontinuerliga reflektionsmöten bra
för att förstå problemen, ta fram idéer för att möta utmaningar och för att gemensamt driva på
utvecklingen och justeringen av tjänsten. Processen har kartlagts och kan användas som metod
för andra tjänsteutvecklingsprocesser.
Den modell för samorganisering som antogs från början av projektet var inte funktionell, men
ingen ny organisatorisk modell testades inom projektet.
Slutsatsen blev att inte fortsätta med grovavfallstjänsten i den samorganiserade form som
testades, då Stena inte var intresserad av att fortsätta vara delaktiga i tjänsten då deras boende
tyckte att tjänsten låg för långt bort. Trianon ville inte heller fortsätta som ensam finansiär och
Mötesplats ReTuren hade en ohållbart liten personalstyrka att driva det vidare. Flera lärdomar
har dock samlats in och rekommendationer för fortsatt utveckling för en eventuell ny
grovavfallstjänst har tagits fram.

3

Utveckling av nytt återbrukskoncept

I processen att utveckla ett nytt återbrukskoncept ingick flera olika aktiviteter och delleveranser
som det kommer att redogöras för här. I framtagandet av konceptet som var en viktig del att ta
med lärdomar och erfarenheter från de föregående faserna där inkludering av flera olika aktörer
varit viktig för processen. Att utforska och att arbeta med tillsammans med återbruksaktörer var
något som det lades extra vikt på i slutet av projektet för att öka förståelsen för flödet från
återvinningscentralen, hur det kan sorteras ut och hur återbruksaktörernas arbete.
3.1 Intern workshop på Sysav
I februari 2018 samlades Sysavs interna projektgrupp för att utifrån resultaten från
omvärldsanalysen och de workshops som hållits med återbruksaktörerna diskutera Sysavs roll
och möjliga koncept. Gruppen landande främst i det fragmentariska konceptet där Sysav
hanterar inflödet men överlåter utflödet till andra aktörer. Det innebär att Sysav tar hand om
insamlingen på ÅVC samt utför förberedelse för återanvändning på ett centrallager dvs.
sortering och ev. lätt rengöring. På centrallagret finns möjlighet att skapa enkla jobb, det vill
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säga arbete som inte ställer stora krav på kunskap och erfarenhet. En förutsättning är att Sysav
inte ska hålla stora lager, materialinflödet ska vara matchat mot utflödet.
Återbruksaktörerna/mottagarna hämtar själv materialet på centrallagret och utför förädling,
upcycling och/eller avyttring. Att konceptet någorlunda bär sig själv var också en förutsättning.
3.2 En första konceptmodell
Utifrån de tidigare delarna i processen med omvärldsbevakningen, workshops med
återbruksaktörer och den interna workshopen på Sysav togs den första konceptmodellen fram
(figur 8Figur). Konceptet utgick ifrån det flöde en produkt eller avfall med återbrukspotential har
från att det att det lämnas in på återvinningscentralen. Den framtagna modellen illustreras i
Figur nedan, där den gröna färgen anger de steg där Sysav kan tänka sig att ta ansvar, lila färg
är inom projektet SBHubs ansvar att samordna och blå färg är innebär VA SYDs ansvar i
projektet. Konceptet byggde på att Sysav, VA SYD och SBHub som olika organisationer
fokuserar på och bidrar inom de områden våra respektive uppdrag och kompetenser ligger.
Konceptet presenterades på Avfall Sveriges höstmöte den 13 november 2018, presentationen
återfinns i Bilaga 4 Presentation - På väg mot storskaligt återbruk.
Tanken var att Sysav skapar förutsättningar för ett flöde av beställda varor, det gröna flödet.
Insamlingen ska lösas genom att samla in lokalt på respektive återvinningscentral med egen
personal. Genom att kunden möts av en ”sluss” vid infart till återvinningscentralen underlättar
det att kunna lämna avfall till förberedelse för återanvändning. Allt som kunder vill lämna tas
emot, det är viktigt att kunden inte får ett negativt svar utan ska uppmuntras till att lämna avfall
som kan förberedas för återanvändning. Efter avlämnandet gör personalen en försortering av
det som har potential att återbrukas. Med egen personal skapas förutsättningar för att säkra att
det som samlas in kommer till avsättning. Genom att ha kontroll på hela kedjan med personal
också vid utflödet som vet vad som efterfrågats, kan kunskapen överförs till personalen på ÅVC
som styr inflödet. Logistik, lagring och transport, ses som en utmaning – flödet är stort med 2
miljoner besökare per år på återvinningscentralerna.
Professionell
upcycling
Kund

ÅVC
Insamling

Centrallager
Kontroll,
sortering,
rengöring

Utflöde via
extern aktör

Verkstad
förädling
Figur 8. Förslag på modell för återbrukskoncept.

Det insamlade avfallet med återbrukspotential transporteras sedan till ett centrallager där
förberedelse för återanvändning, dvs kontroll, sortering och eventuell rengöring utförs.
Sorteringen görs i flöden som motsvarar efterfrågan från de aktörer som kommer och hämtar
förbeställt material. Detta är vad som efterfrågas av marknadsaktörerna, men hur man kan
implementera on demand-funktionen kommer vi att behöva titta närmare på i framtiden med
hänsyn till vad som kommer fram i den juridiska analysen. Modellen kan behöva utvecklas och
förfinas framöver.
13

Möjligheter och utmaningar
I sorteringssteget finns goda möjligheter för arbetsmarknadsåtgärder eller andra enkla jobb,
vilket också skapar social hållbarhet. En annan vinst med konceptet är att det förenklar för de
aktörer som står för utflödet. Till stor del är det idag ideella organisationer och genom att Sysav
tar hand om insamling, logistik och sortering slipper de genomföra detta. Idag har
återbruksaktörerna i regel tillgång till flödet på en eller ett par centraler som de har tilldelats,
genom att centralisera flödet kan de dessutom få produkter från alla centraler. Volymerna är
dock en utmaning och det är viktigt att endast samla in varor som har en avsättning för att inte
bygga upp ett allt för stort lager som sen blir stående.
Vidare är finansieringen en utmaning. Att skapa ett flöde med insamling och central sortering
innebär bara kostnader, inga intäkter. I projektet var det därför viktigt att vara transparenta och
en bild över alla kostnader ska tas fram. Dessa kostnader måste sedan ha en täckning, genom
taxefinansiering med eller utan kombination av arbetsmarknadsåtgärder.
Med ett centraliserat utflöde kan större volymer gå till återbruk och fler aktörer kan få tillgång till
det material just de vill ha. I ett tidigt skede av Steg 3 var en av de största utmaningarna att dela
upp utflödet av material på ett rättvist och transparent sätt. Därför beslutade sig projektet för att
undersöka relevanta juridiska aspekter utifrån det framtagna återbrukskonceptet med
centrallager, men även möjliga samverkansformer, bl.a. Idéburet offentligt partnerskap (IOP).
VA SYD och SBHub fokuserade vidare på förädlings- och försäljningssteget, det vill säga de blå
och lila rutorna. VA SYD tittade på att skapa samarbete med kommunen och deras
arbetsmarknadsverksamhet. I dag bedriver Malmö reparationsverkstäder, upcycling-verksamhet
och butiker i liten skala, så här sågs en potential. Genom att koppla på kommunen till konceptet
uppnås kontroll över hela flödet, vilket stärker konceptet.
Avfallsflödet är så omfattande, att för att få till stånd en attitydförändring genom att göra
återbrukade produkter mer tillgängliga, måste samarbeten sökas hos alla sektorer. Där SBHub
arbetade på att hitta lösningar med verkstad för professionella aktörer.
3.3 Upcycle challenge – trash to treasure
AP2 organiserade tävlingen ”Upcycling challenge - trash to treasure” med SBHub som
huvudarrangör för att uppmärksamma allmänheten på att det som slängs idag har möjlighet att
bli något nytt och värdefullt i framtiden. Se Bilaga 5 Tävlingen - Upcycle Challenge.
Tävlingen utlystes i juni 2019. 18 personer, främst från högskolor och universitet, anmälde sig
till tävlingen som sedan genomfördes i 8 lag. För en mer utförlig beskrivning se Bilaga 6
Information och tävlingsregler - Upcycle challenge.
Sysav hade i förväg sorterat ut material genom att uppmana besökare på ÅVC i Norra Hamnen
Malmö att i stället för att slänga prylar/material skänka dem till tävlingen. Under tävlingsveckan
hade de tävlande full tillgång till Malmö Universitets (MaU) verkstad och dess utrustning
inklusive handledare från MaU på plats under arbetstid. När tävlingstiden var över flyttades alla
verken över till STUDIO på Nordenskiöldsgatan i Malmö.
Finalen
Finalen hölls inför publik på STUDIO i Malmö den 2 september 2019. Det var ca 90 personer i
publiken, inklusive tävlande och tävlingsarrangörer. Juryn bestod av fem personer som arbetar
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inom verksamheter med tydligt hållbarhetsfokus; ÅterSKAPA, The Bridge, Godsinlösen Nordic,
IKEA och VA SYD.
Både tävling och final hade kommunicerats ut i olika mediekanaler och sammanhang av
tävlingsarrangörerna. Sveriges Radio P4 Malmöhus gjorde direktsändning från arbetet i
verkstaden på MaU och intervjuade tävlingsdeltagare och arrangörer. Finalen fick stort utrymme
med helsidesuppslag och mycket bildmaterial i regionens största tidningar.
Hela processen blev väl dokumenterad (kommunikatör på Malmö Stad) och det resulterade
bland annat i en kort film (ca 2 min) med intervjuer av deltagarna och tävlingsarrangörerna, se
Bilaga 7 Film - Upcycle Challenge. Filmen visades på Delad energis slutkonferens i oktober
2019.

Figur 9. Alla tävlingsbidrag från Upcycle challenge under utställningen på STUDIO

Alla tävlingsbidrag stod kvar på STUDIO i två veckor (figur 9) och därefter ställdes verken ut i
Sysavs hörsal och på VA SYD.
Slutreflektioner
• Det blev mycket positiv respons och uppmärksamhet i media och många omnämningar,
men man kan utöka kommunikationskanalerna och sättet att kommunicera på för att nå
en yngre målgrupp.
• Det hade det varit en fördel att ha tävlingen på engelska. Kanske hade det dragit till sig
en bredare målgrupp från universitetens design- och ingenjörsutbildningar.
• Att arrangera en tävling för första gången tar mycket tid i anspråk. Att vara flera
arrangörer som bidrar med sina resurser är en förutsättning.
• Viktigt att tänka på om Upcycle Challenge ska arrangeras igen är att juryn hade behövt
mer tid före finalen för att prata ihop sig, och efter pitchningarna för att kunna ge mer
utförliga motiveringar. I tävlingsdeltagarnas utvärdering kom det även fram att alla lagen
ville få bedömning och feedback på sina verk.
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•

Det hade skett en del stölder på ÅVC veckan före tävlingen (från det material som
skänkts till tävlingen). Det resulterade i att en del material försvann och Sysav fick sätta
in extra resurser för att övervaka materialet samt hjälpa till att uppmana till att lämna
material istället för att slänga. Det gav en viktig insikt om att mycket material som slängs
faktiskt har ett värde för någon annan.

4 Verifiering av delar av återbrukskonceptet

4.1 Insamling i egen regi
Ett hastigt beslut om att genomföra ett pilotprojekt i slutet av projekttiden togs av Sysav för att
testa en del av det återbrukskoncept som tagits fram inom AP2. I den framtagna modellen för
ett återbrukskoncept använder sig Sysav av sina egna kompetenser och resurser för att själv
bedriva insamling och försortering av återbruksprylar/material. Nu ville vi testa modellen i liten
skala, på Norra Hamnen, en av Sysavs 15 återvinningscentraler. Pilotprojektet pågick 7
oktober-30november 2019.
Projektet delades upp i två delprojekt (figur 10): i Delprojekt A tog Sysavs personal tillfälligt över
den ordinarie insamlingen av återbruk som annars sköts av den ideella organisation som Sysav
har samarbetsavtal med. Vi har kallat detta för “Business as usual” då materialflödet i övrigt är
oförändrat. I Delprojekt B skulle nya aktörer få tillgång till och undersöka de restflöden som
uppstår vid insamling av återbruk till second hand. Detta har vi kallat “On demand” då aktörerna
fått efterfråga olika typer av prylar/material för renovering/upcycling. Delprojekt B avslutades
med ett öppet event för allmänheten på STPLN i Malmö den 7 december.
Pilotprojektets syfte
• Dokumentera arbetsmomenten insamling och försortering av återbrukbara varor
• Kunskapsöverföring av mötet med kunden: 1) Ideell organisation 2) ReTuren
• Identifiera arbetsmiljörisker
• Dokumentera risker och utmaningar med återbruk (farliga ämnen). Hur hanterar vi dem?
• Test av form och omfattning för samarbete kring upcycling (dvs. att ge en produkt ett högre
värde genom reparation, ny design etc.) både internt och externt: kommunikation, logistik,
resurser, kostnader.
Projektmål
Pilotprojektet ville undersöka möjligheterna att dokumentera:
• Mängder (vikt, volym, antal)
• Spårbarhet (vart går återbruksprylarna, hur stor andel rejekt)
• Behov av transporter (tömningsfrekvens)
• Kompetensutveckling
• Återbrukskultur
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Figur 105. Visualisering av de två delprojekten och hur det insamlade materialet skulle kunna avsättas.

Delprojekt A “Business as usual”
ÅVC-personalen skulle få prova på att utföra insamling, försortering, ompaketering och
emballering av inkommande prylar och material till återbruk. Inom den ideella
organisationens egen verksamhet får ny personal två veckors obligatorisk introduktion till
second hand-verksamhetens olika delar varför detta projekts enda introduktionsvecka för
ÅVC-personalen, fördelad på åtta personer, inte kan ses som tillräcklig. Trots detta ville vi
ändå att genomföra den korta piloten då vi anser att personalens erfarenheter är viktiga
och krävs vid en förändring och ett nytt arbetssätt.
Enligt överenskommelse vid projektstart skulle den ideella organisationen återkoppla till
ÅVC-personalen om kvaliteten på det som sorterats ut samt om hur det emballerats och
paketerats. Den 26 november kom den efterlängtade återkopplingen från lokal
enhetschef/ arbetsledare på ideella organisationen, men då var det tyvärr för sent att göra
förbättringar av driften i återbrukshuset i Norra Hamnen. I slutet av projekttiden kom det till
Sysavs kännedom att projektet inte kommunicerats internt till lokalt ansvariga, som därför
inte avsatt tid och resurser för att upprätthålla kommunikationen.
Projektledarna fick ändå möjlighet att i projektets slutskede göra ett mycket givande
studiebesök på den ideella organisationens lager i Malmö där det sorteras stora mängder
återbruksgods inklusive prismärkning, paketering, emballering och transport samt även
viss reparation.
Projektparterna träffas på ett utvärderingsmöte den 19 december och kan enas om att det
behövs en betydligt större insats för att alla parter ska uppleva en win win-situation. Detta
är en viktig lärdom.
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Sammanfattande utmaningar och lärdomar Delprojekt A
• Det blev alltför kort tid för förberedande projektsamverkan med den ideella organisationen.
Det uppstod många missförstånd längs vägen.
• Möjligen underskattades arbetsuppgifterna kring traditionellt lagerarbete för tryggt, säkert
och organiserat arbete (ompaketering, emballering) och lyftes inte fram i piloten. Projektet
kunde t.ex. ha gjort studiebesök på ett lager inför pilotstarten.
• Återbrukbar är inte lika med säljbar. Att avgöra om en produkt är säljbar är subjektiv - det
kan vara kundens färdigpackade kartong som lämnas till återbruk eller personalens egen
bedömning av vad som är återbrukbart. Det kräver särskild kompetens och second handkunskap.
• Personalen har uppskattat introduktionsveckan i återbrukshuset då de fått gå bredvid
personal från den ideella organisationen. Personalen efterfrågar mer
information/utbildning om vilka produkter som efterfrågas/är säljbara. Någon
reflekterar kring att det är svårt att neka kunden att lämna t.ex större möbler vilket inte
tas emot i återbrukshuset.
• Annan input från personalen berör arbetsmiljön: en del tunga lyft förekommer och att
arbetsbelastningen är mycket hög vid helger. Det kom önskemål om
dubbelbemanning då det inte hanns med att omfördela och kategorisera det inkomna
materialet. I slutet av projekttiden räknades antalet bilar som stannade vid
återbrukshuset. Antalet varierade mellan fyra bilar som minst (en fredag) och upp till
46 bilar som mest (en söndag). Vikten av att rutiner kring transporterna sköts
påpekades också; personalen budade hämtning av gods under hela pilotprojektet. Om
inte borttransport sker regelbundet samlas materialet i återbrukshuset, det leder mer
eller mindre till “dumpning” och materialet är svårare att kategorisera i efterhand.
• Diskussioner om farliga/oönskade ämnen var inget som kom upp i daglig drift. Frågor
om t.ex. otillåtna mjukgörare i leksaker berördes inte. Däremot kan man se i den
ideella organisationens återkoppling att farligt avfall lämnats i kartonger i
återbrukshuset.
• Både i samtal och i den skriftliga enkätutvärderingen kan man se att personalen är
motiverad och vill vara professionell och kundorienterad. Engagemanget hos ÅVCpersonalen var stort och på frågan om vilka faktorer som de kände sig uppmuntrade och
motiverade av svarade alla: ökat ansvar och kompetens. Högt upp rankades också att få
dela kunskap med sina kollegor, att få nya och varierande arbetsuppgifter samt att få positiv
återkoppling/feedback från chefen/kollegor.
Delprojekt B - nya utflöden “On demand”
I del B ville vi undersöka vilka möjligheter som finns att låta nya aktörer få ta del av de
produkter och material som kommer in till återbrukshuset men som inte anses som
säljbara i inlämnat skick av befintlig second hand-aktör. Enligt modellen ska Sysav sortera
ut efter önskemål och On demand-aktörerna hämtar sedan på ÅVC (centrallagret) och
transporterar materialet till en lokal där reparation/upcycling kan ske.
I början av oktober gick en förfrågan ut till kända återbruksaktörer i Malmöområdet om
intresse fanns att medverka i pilotprojektets B-del. Tyvärr passade inte pilotprojektet i
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tiden då flera av dem nyligen haft kampanjer och blivit
tvungna att stoppa inflödet av material p.g.a. brist på
lagerutrymme. Återigen blir vi påminda om de stora
mängderna prylar och material som finns men som inte
kommer till nytta.
Vinnarna i Upcycle Challenge-tävlingen, Daniel Wollin och
Sujan Varma, hade tidigare under hösten tagit kontakt
med Sysav i syfte att försöka få igång ett samarbete och
för att få tillgång till material som kan upcyclas till nya
produkter i Makerspace på STPLN. Deras förfrågan
passade väl in i vårt pilotprojekt och de projektanställdes
inom AP2 för att samordna B-delen. Deras
ansvarsområden omfattade koncept- och
produktutveckling (upcycling) samt huvudansvar för att
planera och arrangera ett slutevent vilket skulle profilera
upcycling och hållbar konsumtion. Eventet skulle vara
hållbart och rikta sig till alla åldrar, gärna barnfamiljer.
Den 11 oktober presenterar de sitt koncept som ett
långsiktigt utvecklingsprogram för
upcycling/avfallsförbyggande i Malmö - OneOFonE. Efter
att samarbetsavtal med STPLN tecknats (med Sysav som
projektägare) börjar arbetet i Makerspace den 4
november. OneOFonE knöt till sig ca 20 volontärer och
arbetet med upcycling och formerna för sluteventet växte
fram.
Slutevent delprojekt B - Upsyched
På bara åtta veckor lyckades projektet åstadkomma ett
positivt resultat som också fick uppmärksamhet i media,
bilder och pressklipp kan hittas i presentationen i Bilaga 8
Presentation - Upsyched). Detta tack vare drivna och
entusiastiska projektledare från OneOFonE, samt deras
volontärer som bidrog med både sin kreativitet och sin
fritid för projektets framgång. Arbetsprocessen var väldigt
intensiv och föränderlig. En av de största utmaningarna
för projektledarna blev att både utforma projektets mål och
syfte samtidigt med genomförandet. OneOFonE:s
projektledare har tidigare deltagit i flera projekt för hållbar
resursanvändning och arbetade med volontärerna för att
förmedla ett övergripande hållbarhetstänk. Det var t.ex.
viktigt att produkterna inte downcyclades, alltså att de
förlorar i kvalitet eller funktion.
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Förutsättningar i
Delprojekt B

Lokaler / ansvar, försäkring, säkerhet
Makerspace Malmö finns i STPLN:s
lokaler i Västra Hamnen. Här finns
tillgång till adekvat utrustning och
maskiner för att kunna förädla och
upcycla återbruksmaterial.
Samarbetsavtalet mellan STPLN och
Sysav reglerade bland annat ansvarsoch försäkringsfrågor. Vid sluteventet
användes Sysavs upphandlade
säkerhetstjänst.
Överenskommelse med volontärer
En överenskommelse mellan OneOFonE
och volontärerna upprättades. En skriftlig
överenskommelse var viktig av bland
annat försäkringsskäl. Den innehåller
även en kombination av STPLN:s och
Sysavs värdegrunder och
uppförandekoder samt fastställer att
OneOFonE-projektledarna leder och
fördelar arbetet.15 st skrev under men
långt fler deltog i processen.
Lagerutrymme
Lagerutrymme saknas på STPLN varför
Sysav hyrde en förrådscontainer.
Tillstånd krävs av polisen och
kommunens fastighets- och gatukontor.
Containern behövdes även efter
sluteventet och stod uppställd från 8
november till 13 december.
Transporter
OneOFonE använde både hyrbil och
egna fordon för transport av
prylar/material från ÅVC i Norra Hamnen
till STPLN i Västra Hamnen. Totalt
genomfördes tre transporter av material
under projekttiden. Fler hade dock
behövts då det var viktigt att sakerna inte
blev stående. Det krävs fordon och
tillgång till lastutrustning. Samt personal.
Som transport räknar vi också in den
paketcykel som användes av OneOFonE
för att transportera material tillbaka till
ÅVC efter sluteventet. 100 % fossilfritt!

Lördagen den 7 december arrangerade OneOFonE sluteventet under namnet Upsyched på
STPLN i Västra Hamnen. Eventet skulle fokusera på hållbarhet i alla delar och innehöll förutom
en utställning av de upcyclade verk som skapats i Makerspace, också workshops för barn och
vuxna där nya, funktionella saker tillverkades av spillmaterial. För att få en uppfattning av
betalningsviljan för upcyclade produkter fanns möjlighet att delta i en så kallad “tyst auktion”. 18
bud kom in, det högsta på SEK 1000 och det lägsta på SEK 150. Eventet höll öppet klockan
12:00-20:00 och fick totalt 192 besökare i alla åldrar.
Projektets främsta kanaler var Facebook och Instagram med totalt 288 följare. Kanalerna
användes för marknadsföring och “open call” för att värva volontärer, upprätta en grupp för att
facilitera kommunikation mellan volontärer och projektledare, en plattform för att skapa ett event
och att marknadsföra Upsyched med relaterade aktiviteter (workshops och freeshop). Eventet
delades även i Sysavs och VA SYD:s sociala medier.
Upsyched uppmärksammades och fick stort utrymme i Sydsvenska Dagbladet och Skånska
Dagbladet, 8 december.
Sammanfattande utmaningar och lärdomar Delprojekt B
• Att samarbeta med små aktörer, särskilt de som är baserade på ideellt arbete, är svårt.
Innovativa entreprenörer har ofta en stark drivkraft och ett stort engagemang men saknar i
stort sett egna resurser, både finansiella och materiella. Detta löstes inom projektet med
uppdragsanställning för projektledarna.
• Vi behöver olika aktörer som mottagare av avfall med återbrukspotential som kan
komplettera varandra för ett större utflöde och volym.
• Projektet har fått mer kunskap och förståelse för varandras branscher - avfallsaktörer,
ideella organisationer, design & produktutvecklare, entreprenörer. Till exempel kunde vi se
att för återbruksbranschen kan det behövas stora lagerytor i motsats till verksamheter som
tillverkar on demand, på kundens beställning, vilka håller minimala lager. För återbrukade
varor behövs större ytor då flödet inte går att beräkna och för att ha tillräckligt av varje
komponent.
• Projektet upplevde ett stort intresse från allmänheten för det hållbara eventet Upsyched. Vi
ser ett behov av att genom kommunikationsinsatser synliggöra kopplingen mellan
miljöpåverkan och våra konsumtionsmönster. Liknande engagemang kan bidra till ökad
medvetenhet för hållbar konsumtion.
• Genom studiebesök och omvärldsbevakning såg vi en ny trend där marknadsaktörer inom
återbruksbranschen som kan erbjuda ett helhetskoncept efterfrågas, dvs. som kan
tillhandahålla både inredningsdesign och produkter för att uppfylla kundens behov.
• Ett centrallager enligt modellen skulle kunna underlätta för återbruksaktörerna att få tillgång
till en bredd av material och komponenter som kan väljas ut för vidare förädling/upcycling.
4.2 Juridiska aspekter
I ett försök att bättre förstå de juridiska aspekter som kan påverka det framtagna
återbrukskonceptet med centrallager har sammanställningen ”Juridiska aspekter avseende
återbrukskoncept med centrallager” tagit fram (se Bilaga 9 Sammanställning - Juridiska
aspekter avseende återbrukskoncept med centrallager). Eftersom tydliga lagar och rättsfall inom
området i stort sett saknas, är sammanställningen huvudsakligen baserad på Avfall Sveriges
guide nr. 9 om juridiska förutsättningar för avfallsförbyggande och återanvändning men även
Regeringens utredning ”Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär
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ekonomi’’ (SOU 2017:22) och vägledning från Avfall Sverige och SKR. Sammanställningen ska
inte ses som en heltäckande juridisk analys utan är endast applicerbar på det framtagna
återbrukskonceptet utifrån Sysavs förutsättningar. I detta avsnitt presenteras en kort
sammanfattning av sammanställningen samt en illustration som visar ett återbrukskoncept med
centrallager som fungerar ur ett juridiskt perspektiv kan ses i figur 11.

Figur 11. Illustration över centrallager, från insamling till utflöde.

Återanvändning kontra förberedelse för återanvändning
I syfte att främja cirkulär ekonomi och öka hållbar resurshantering, vill flera kommuner i Sverige
mer aktivt och systemiskt arbeta med återbruk, ett begrepp som används mycket brett i
vardagen. Det finns dock inte någon riktig definition av återbruk i svenska lagstiftning, utan
begreppen ”återanvändning” och ”förberedelse för återanvändning” definieras där i enlighet med
EU lagstiftning. Trots den gemensamma nämnaren ”återvändning” i båda, är det oerhört viktigt
och nödvändigt att särskilja dem i det juridiska sammanhanget, då det är grunden som avgör
kommuners befogenheter och skyldigheter. En övergripande jämförelse mellan återanvändning
och förberedelse för återvändning visas i Tabell 1.
Upcycling finns inte heller definierat i svensk lag vilket leder till ett komplext läge avseende vilka
regler som gäller för upcyclade eller ”nygamla” produkter med hänsyn till skyldigheter om
produktinformation, dokumentation, kemikalier samt produktsäkerhet.

21

Tabell 1. Tabell tagen från ”Juridiska aspekter avseende återbrukskoncept med centrallager”. Tabellen
ger en översikt över skillnaderna mellan återanvändning och förberedelse för återanvändning samt vilka
befogenheter kommuner har att arbete med dessa åtgärder.

Definition

Kommuns roll
(befogenheter och
skyldigheter)

Finansiering
(renhållningstaxa)

Återanvändning

Förberedelse för återanvändning

Med återanvändning avses
att något som inte är avfall
används igen för att fylla
samma funktion som det
ursprungligen var avsett för.

Med förberedelse för återanvändning
avses att något som är avfall
kontrolleras, rengörs eller repareras
så att det kan återanvänds igen utan
ytterligare behandling.

Återanvändning anses vara
en avfallsförebyggande
åtgärd.

Förberedelse för återanvändning
anses vara en behandlingsmetod för
avfall.
Som en avfallsbehandlingsmetod
ingår förberedelse för återanvändning
i det kommunala renhållningsansvaret
för hushållsavfall (som ej lyder under
producentansvar).

Fungerade begagnade varor
som ÅVC-besökare lämnar
in/skänker med avsikt att de
direkt ska gå till
återanvändning har aldrig
blivit något avfall och
omfattas därmed inte av det
kommunala
renhållningsansvaret.

Då återanvändning är en
avfallsförebyggande åtgärd
som inte omfattas av det
kommunala
renhållningsansvaret kan det
inte finansieras av
renhållningstaxan enligt det
befintliga regelverket.

Det insamlade materialet (avfallet)
som har gått igenom förberedelse
(dvs. kontroll, rengöring eller
reparation) anses ha ”återställts” till
användbara varor.
Åtgärder som ryms inom begreppet
för förberedelse för återanvändning
kan finansieras av renhållningstaxan.
Försäljning av förberedda varor får
inte finansieras av renhållningstaxan,
även om man som kommun kan vara
tillåten att bedriva sådan verksamhet
med stöd av ”anknytningskompetens”.
Dock aktualiserar
försäljningsverksamhet reglerna
avseende Konkurrensbegränsande
Offentlig Säljverksamhet (KOS-regler)
och det krävs därför en fullständig
bedömning i varje enskilt fall.

Försäljning av förberedda varor i offentlig regi
Att skänka en vara är att likställa med att sälja den till ett rejält underpris, och till företag är
försäljning till ett marknadsmässigt pris därför det enda alternativet för att det inte ska anses
vara otillåtet individuellt stöd till näringsidkare enligt Kommunallagen (1991:900). Till ideella
organisationer kan varor utan värde eller en mindre mängd varor skänkas i form av
föreningsbidrag men i fallet med det framtagna återbrukskonceptet anses värdet på varorna
överskrida den godtagbara gränsen för detta och den bästa lösningen vara att sälja alla varor till
marknadsmässiga priser, till såväl företag som ideella verksamheter.
Ett relativt enkelt och säkert sätt att sätta marknadsmässigt pris är, enligt vägledning från jurist
på SKR, genom öppen budgivning. På detta sätt kan ett marknadsmässigt pris avgöras
automatiskt och ske genom en transparent process. Viktigt att poängtera är dock att ett
marknadsmässigt pris även kan vara noll kronor, eller till och med ett krav från marknaden att få
betalt för att ta hand om ett visst material, dvs ett minusvärde för vissa fraktioner.
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Slutsats
• Sysav kan inom ramen för sitt renhållningsansvar bedriva insamling av avfall för
förberedelse för återanvändning och på ett centrallager utföra kontroll, rengöring och
reparation av dessa.
•

När det insamlade avfallet har genomgått en förberedelse för återanvändning upphört
det att vara avfall och avyttras därmed som en begagnad produkt eller komponent.

•

Kostnader för insamling, sortering och förberedelse för återanvändning (kontroll,
rengöring och reparation) kan finansieras av renhållningstaxan, men inte försäljning av
färdigförberedda produkter och komponenter.

•

På grund av det regelmässigt komplexa läget gällande upcycling bör detta inte ingå som
en del av återbrukskonceptets ordinarie drift.

•

Försäljning av förberedda material till näringsidkare (företag såväl som ideella) i
samband med centrallagerverksamhet rör sig om konkurrensbegränsande offentlig
säljverksamhet. Marknadsmässiga priser för materialet kan bäst bestämmas genom
öppen budgivningsprocess.

5 Slutsatser

Målsättningen var att minst ett fungerande och skalbart återbrukskoncept skulle skapas genom
projektet och att detta skulle röna nationellt och internationellt intresse. Projektet skulle också ha
skapat ett ökat intresse för industriell och urban symbios hos verksamheter och företag, såväl
befintliga som nyetableringar.
Två koncept skulle utvecklas för omvandling av outnyttjade avfallsflöden till nya resurser varav:
a) Ett koncept skulle testas i form av pilotverksamhet (Grovavfallstjänst) och
b) Ett koncept skulle vidareutvecklas med en marknadsmodell (återbrukskoncept med
centrallager)
5.1 Slutsatser Pilot till verksamhet
Den testade grovavfallstjänsten gav tydliga ekonomiska och klimatmässiga vinster för såväl
fastighetsägare som kunder men kunde trots det inte fortsättas då en av projektparternas
boende tyckte avståndet till tjänsten var för långt och den andra inte ville stå som ensam
finansiär.
Pilottesten på ReTuren gav att sex av de åtta målen uppfylldes helt, samt två av tre
leveransmål.
Måluppfyllelse effektmål:
• Minskade grovavfallsmängder genom ökat återbruk
• Resurseffektivare grovavfallshantering
• Ökad kunskap om den geografiska användningen av grovavfallstjänsten
• Ökad kunskap om hur tjänsten kan utvecklas tillsammans med användarna och andra
aktörer
• Ökat samarbete inom Avfallsavdelningen, med aktörer på Lindängen och aktörer som
jobbar med återbruk
Delvis uppfyllda effektmål:
23

•
•
•

Minskad nedskräpning i närområdet
Ökad medvetenhet om uppkomsten av grovavfall hos boende och fastighetsägare
Ökat engagemang för Mötesplats ReTuren

Måluppfyllelse leveransmål:
• Utformning av en resurseffektiv grovavfallstjänst som tydligt bidrar till en rörelse uppåt i
avfallshierarkin och som går att erbjuda på flera platser i staden.
• Modell för en process för lärande av samskapande vid utveckling av avfallstjänster
5.2 Slutsatser Utveckling av nytt återbrukskoncept
Projektet har genom omvärldsanalys, en serie workshops med återbruksaktörer och interna
diskussioner på Sysav skapat en modell som kallas ”Återbrukskoncept med centrallager”.
Första steget i modellen, med insamling och förstasortering i egen regi, har testats i ett
pilotprojekt. Pilotprojektet gav i Business as usual-delen (A) insikt om att den egna personalen
behöver ökad kompetens och utbildning både vad gäller vad som efterfrågas på second handmarknaden och inom traditionellt lagerarbete. En fysisk anpassning av respektive ÅVC kommer
också att behövas. On demand-delen (B) där ett nytt utflöde för produkter och material från ÅVC
testades, gav många nya erfarenheter och lärdomar om samarbete med nya typer av mottagare
så som volontärer inom konst och design med intresse för hållbarhetsfrågor. Det är kanske inte
via dessa samarbetsparter Sysav ser att de största flödena i första hand kommer att hamna,
men det har bidragit till stor insikt om hur vi kan hitta ett stabilt utflöde från centrallagret genom
att samarbeta med flera typer av aktörer som kompletterar varandra.
Projektet har bidragit till minst tre nya samarbeten i Malmö kring nya koncept för hållbar
hantering av resurser och minskat avfall;
• två företagare träffades under workshopsen med lokala återbruksaktörer och bildade
tillsammans Malmö Upcycling Collective
• OneOFonE och Björkåfrihet har etablerat ett samarbete, de produkter den ideella
organisationen inte kan sälja direkt kan OneOFonE ta hand om för förädling/upcycling
• Återbruket Mobilia och Björkåfrihet har etablerat ett samarbete, den ideella organisationens
insamling av textil som inte går att sälja direkt tas hand om av textildesigners på Återbruket
Mobilia (samarbetar även med Svalorna i Lund).
Marknadsanalysen som genomfördes inom projektet visade att befintliga kommersiella aktörer
inte är intresserade av det restmaterial som ÅVC:erna kan erbjuda. Projektet ville därför vidga
vyn och hitta sätt att underlätta för innovativa företag och studerande som vill etablera sig inom
konst och hantverk. Med tävlingen ”Upcycle Challenge – trash to treasure”, som genomfördes
tillsammans med många professionella aktörer inom området, ville Sysav belysa olika aspekter
kring hållbar design. Det framtagna tävlingskonceptet kan med fördel kopieras och upprepas på
fler håll i landet.
Vi upplevde ett stort medialt genomslag för både tävlingen Upcycle Challenge och eventet
Upsyched. Det visar att det finns intresse och behov för förbättrade förutsättningar för att
återbrukskultur blir en norm i samhället. Den mediala uppmärksamheten har även lett till att vi
inlett nya kontakter och möjliga samarbeten med exempelvis universitet och högskolor.
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Projektet har bedrivits under lång tid och med många involverade. Vi har gjort många
studiebesök vid återbruksverksamheter och knutit kontakter både inom landet och med
motsvarande organisationer i Danmark, Skottland och Tyskland.
Framtagandet av en juridisk analys kring vad som är möjligt eller inte för en kommunal
avfallsaktörs befogenheter att arbeta för en mer resurseffektiv hantering av återbruk har givit att
Sysav inom ramen för sitt renhållningsansvar kan bedriva insamling av avfall för förberedelse
för återanvändning och på ett centrallager utföra kontroll, rengöring och reparation av dessa.
Kostnader för insamling, sortering och förberedelse för återanvändning kan finansieras av
renhållningstaxan, men inte försäljning av färdigförberedda produkter och
komponenter. Försäljning av förberedda material till näringsidkare (företag såväl som ideella) i
samband med centrallagerverksamhet är en konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.
Marknadsmässiga priser för materialet kan bäst bestämmas genom öppen
budgivningsprocess.
Utifrån den juridiska analysen kan vi se en ny affärsmodell växa fram vilket leder fram till att vi
behöver utveckla och förfina konceptet för att tillämpa de juridiska aspekterna i verkligheten.
Denna affärsmodell kommer möjligtvis också att kräva en digital plattform för att matcha in- och
utflödet samt möjliggöra budgivningsprocessen. Dialog och samråd med marknadsaktörer
behövs för att få samsyn inför en ny och förändrad samverkansform i framtiden.
5.3 Framtiden för Mötesplats ReTuren/grovavfallstjänsten
Framgent så håller Mötesplats ReTuren på att utveckla en bemanningspool för att kunna ta in
vid behov. Rekryteringen görs av personer som bor i lokalområdet. Vidare så utforskas vilka
behov som finns i närområdet. En workshop om hur man kan starta eget inom återbrukssektorn
kommer att hållas under våren 2020 och möjlighet kommer att ges till lokala entreprenörer att
hålla i återbrukaktiviteter på mötesplatsen.
VA SYD arbetar med att även utveckla och tillgängliggöra ReTuren-funktionen (Återbruk,
aktiviteter och viss insamling av avfall) genom att utveckla ett mobilt och kompakt system som
ska erbjuda ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart avfallssystem för den täta, gröna
staden som aktiverar och inspirerar våra kunder att ta sig uppåt i avfallshierarkin och därmed
främja delandet av kunskap och resurser.
Vidare har kunskap fåtts från grovavfallstjänsten som testades och ny variant för insamling av
grovavfall håller på att utvecklas och under 2020 kommer ett nytt koncept att tas fram.
VA SYD tror att återkoppling till kund med miljönytta kopplade till våra tjänster är ett viktigt
verktyg för att främja mer hållbara beteenden. Detta kommer VA SYD också att arbeta vidare
med under de närmaste åren, främst inom utveckling kopplat till digitalisering.
5.4 Framtiden för återbrukskonceptet med centrallager
Att ”Delad energi är dubbel energi” avslutats innebär inte att arbetet för Sysav med ett nytt
återbrukskoncept är färdigt, inte heller att det avstannar. Projektet har gett ovärderliga
erfarenheter och engagerar medarbetare på flera nivåer.
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Fortsatt arbete (egenfinansierat med avsatta resurser) kommer att inriktas mot exempelvis:
• Förfina återbrukskonceptet med centrallager
• Fördjupa den juridiska analysen kopplat till det förfinade konceptet
• Undersöka behov av kompetensutveckling för ÅVC-personal
• VA SYD/Malmö Stad ska fortsätta att utreda påkoppling av någon funktion kopplat till
konceptet
• Analys av behov av organisationsutveckling/förändring kopplat till det nya konceptet
• Bygga vidare på möjligheterna till samarbete med universitet, högskolor och innovativa
entreprenörer.
Bilagorna finns på http://deladenergi.se/startsida/delad-energi-steg-3/projektresultat-deladenergi-steg-3/, projektets resultatsida:

Bilaga 1 Omvärldsanalys - Återbrukskoncept
Bilaga 2 Examensarbete - Skala upp!
Bilaga 3 Utvärderingsrapport – pilot grovavfallstjänst
Bilaga 4 Presentation - På väg mot storskaligt återbruk
Bilaga 5 Tävlingen - Upcycle Challenge
Bilaga 6 Information och tävlingsregler - Upcycle challenge
Bilaga 7 Film - Upcycle Challenge
Bilaga 8 Presentation - Upsyched
Bilaga 9 Sammanställning - Juridiska aspekter avseende
återbrukskoncept med centrallager
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