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Syfte och bakgrund 

DELAD ENERGI ÄR DUBBEL ENERGI 
Det Vinnovafinansierade projektet Delad energi är dubbel energi vill använda industriell 
symbios som arbetssätt för stadsplaneringsprocesser och näringslivsutveckling i stor skala. 
Potential ses i utveckling och förverkligande av kretsloppslösningar inom industri med syfte att 
skapa framtida attraktiva hållbara städer. Den kunskap och det nätverk som skapades under 
steg 2 av projektet kommer användas för att i steg 3 inkludera fler flöden i staden men även 
fortsätta processen för att skapa en modell för resurseffektiv och cirkulär ekonomi, skalbar i 
andra regioner och länder. För mer information om projektet besök www.deladenergi.se. 

I arbetspaket 2 inom Delad energi är dubbel energi steg 3 läggs fokus på nya 
återbrukslösningar och att ta fram koncept för omvandling av outnyttjade avfallsflöden till nya 
resurser och utveckling av marknadsmodeller för återbruk, innovation och sysselsättning. 
Syftet med denna rapport är att inom ramen för detta arbete undersöka befintliga koncept för 
återbruk för att få inspiration och idéer till det fortsatta arbetet. Rapporten är ett 
arbetsdokument inom projektet och är inte tänkt att ge en komplett bild över vilka lösningar 
som finns, utan beskriver endast kortfattat utvalda verksamheter vilket leder fram till en analys 
av vilka styrkor och svagheter projektgruppen ser med de övergripande koncepten. 
Informationen i rapporten kommer från intervjuer med verksamhetsansvariga, via telefon eller 
vid studiebesök samt i vissa fall från verksamheternas hemsidor.  
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Studerade verksamheter 

DE KRINGWINKEL 
De Kringwinkel i Antwerpen är ett helhetskoncept med 
hämtning, sortering, rengöring, reparation och 
försäljning. Sorteringscentralen med verkstäder är ca 
2000 kvm stor och därtill finns ytterligare ett större lager 
på ca 1500 kvm samt 9 butiker. Inflödet till Kringwinkel 
ligger på ca 700 ton/månad varav 250 ton är i så gott 
skick att det går att sälja, 200 ton är elektronik som 
skickas direkt till återvinning och 250 ton är övrigt som 
inte går att sälja. Materialet som skänks till Kringwinkel 
kommer dels från ett separat återbruksflöde som 
samlas in på återvinningscentraler och dels via 
hämtning direkt hos givare. Inom 3-5 år räknar 
Kringwinkel Antwerpen med att öppna sin 10:e butik.  I 
denna vill man förutom traditionella butiksytor även 
göra plats för till exempel café och verkstäder, men även möjliggöra för kursverksamhet och 
workshops. Organisationen är ett socialt företag som startades för att kunna ge arbete åt 
personer som står långt från arbetsmarknaden och för att öka återbruket. De får ett statligt 
bidrag som täcker ca 40% av kostnaderna, vilket går främst till att täcka lönekostnader.     
                 

 

RETUNA ÅTERBRUKSGALLERIA 
ReTuna öppnade 2015 och har sen dess som enda återbruksgalleria fått mycket 
uppmärksamhet i media både i Sverige och utomlands. Grundidén är en vanlig galleria (på 
5000 kvm), men där allt som säljs är återbrukat. Materialet kommer från den intilliggande ÅVCn 
och läggs, efter en första sortering utförd av inhyrd personal i arbetsmarknadsprojekt, i de 
inhyrda butikernas ”depåer”. Butiksägarna har sedan ansvar för att sortera det som lagts i sin 
depå och ta med det som går att sälja till butik. Precis som i en vanlig galleria betalar alla 
butiker hyra men man använder sig av instegande hyra där hyresgästerna betalar 50% av 
hyran de två första åren, 75 % av hyran tredje året och först fjärde året betalar full hyra. 
Förutom butiker finns det på ReTuna även ett café som drivs av arbetsmarknadsåtgärder, en 
konferensverksamhet och en folkhögskoleutbildning. Alla dessa verksamheter drivs separat 
från ReTuna och betalar likt butikerna hyra.  ReTuna drivs av det kommunägda bolaget  
Eskilstuna Energi och Miljö. 
 
Att bygga om lokalen som ReTuna ligger i kostade ca 80 miljoner kronor. När verksamheten 
startade bidrog Eskilstuna kommun med 5 miljoner kronor fördelat på de två första 
verksamhetsåren, men från och med våren 2017 fås inga extra bidrag. Eftersom den enda 
inkomsten är hyror och man har instegande sådana, plockades ingen vinst ut under de första 
verksamhetsåren men förhoppningen är att gå med vinst från och med år 2018. Det är dock 
oklart om detta kommer lyckas och önskemål finns om att etablera fler butiker i lokalen för att 
öka omsättningen.  
 

 

 

Bild 1. Sortering och diskning av 

hushållsprodukter på de Kringwinkel 
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HALDAHUSET 
Haldahuset har funnits i över 30 år och drivs av 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i 
Halmstad, vars främsta syfte är att tillhandahålla 
praktik-och arbetsträningsplatser. Verksamheten 
består av 17 avdelningar och inkluderar allt från en 
stadsbondgård, en kommunal möbeltjänst (liknande 
Malvin i Malmö) och hunddagis till second-hand 
butiken Kretsloppan, en byggåtervinning och diverse 
olika verkstäder. Verkstäderna producerar främst 
saker på uppdrag av kommunens förvaltningar, men 
även en del som säljs i Kretsloppan. Materialet till 
butiken kommer främst från den insamling man 
bedriver på en av de två återvinningscentralerna i 
Halmstad. Totalt har Haldahuset ca 65 st anställda 
(många på deltid) varav 17 arbetsledare, vilket gör det 
möjligt att ta emot upp till 150 heltidsdeltagare. Målet 
är att verksamheten så långt som möjligt ska bära 
sig själv genom försäljningen i butikerna och genom 
att kommunens förvaltningar betalar en liten summa 
för materialet för uppdrag beställda i verkstäderna. 
 

TA TILL VARA 
Ta till vara var tidigare bara en butik med en mindre verkstad, men har utökats och rymmer på 
sina 800 kvm idag bland annat en cykelverkstad, en systuga, ett snickeri, en elverkstad, en 
måleriverkstad och en ångtvätt för klädda möbler. Produktion sker dels på uppdrag av 
kommunen (tex. produktion av lekstugor till förskolor, eller bänkar och grillar till 
friluftsområden), men även för den egna butiken som är öppen för allmänheten. Ytterligare ett 
större samarbete finns med socialtjänsten där Ta till vara sätter ihop färdiga köks-, sov- och 
vardagsrumspaket som används för att möblera upp lägenheter för personer med socialbidrag. 
 
Mestadelen av produkterna lämnas in direkt till butiken men ca en tredjedel av inkommer via 
Fågelmyra ÅVC där det finns en separat insamling. En del produkter hämtas även hemma hos 
kund, en tjänst som är gratis inom Borlänge. Verksamheten Ta till vara är en del av VUX 
(vuxenutbildningsensenheten) som ligger inom arbetsmarknadsavdelningen vilken i sin tur 
ligger under arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Borlänge kommun. I verksamheten 
finns fyra fast anställda med regelrätt ansvar och dessutom fyra personer på lönebidrag med 
visst ansvar som jobbar med mottagning på ÅVCn. Dessa personer uppges ha blivit mycket 
positivt mottagna och förbättrat kundernas inställning till nyanlända. Utöver dessa 8 tjänster 
finns även 1,5 tjänst för arbetsmarknadshandläggning vilket totalt ger Ta till vara möjlighet att 
ta emot 50-60 personer för arbetsträning. 
 

 

 

 

 

Bild 2. Blommor producerade i 

Haldahusets metallverkstad, uppställda för 

försäljning i butiken Kretsloppan 
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ROSLAGSTULL ÅTERBRUK 
Stockholm vatten och avfall driver 
Roslagstull återbruk som är en ”mini 
ÅVC” med fokus på återbruk. Den 
ligger ganska centralt i Stockholm, 
nära kollektivtrafik, inne i ett 
bergrum och konceptet är utvecklat 
för kunder som kommer gående 
eller med cykel, men enstaka bilar 
kan också ta sig in. Direkt vid 
ingången finns en disk med ÅVC-
personal för att ta emot återbruk, 
vilket motsvarar ca 12 % av allt material som kommer in till anläggningen. Produkterna hämtas 
sedan av en upphandlad entreprenör, vilken får betalt för detta uppdrag.  
 

MÖJLIGHETERNAS HUS I EMMABODA 
Verksamheten startades i en före detta 
möbelfabrik hösten 1992 och hade då som 
mål att öka återanvändningen och 
återvinning i kommunen samt att skapa 
meningsfulla miljöjobb åt arbetslösa 
ungdomar. Arbetsmarknadscentrum blev en 
del av Möjligheternas hus år 2001 vilket 
ledde till att man år 2007 bildade det 
kommunala bolaget Möjligheternas Hus AB. 
År 2009 blev även Vissefjärda Pall en del av 
verksamheten och år 2012 anlades en ny 
ÅVC på området.  
 
Möjligheternas hus ska på uppdrag av    
Emmaboda kommun (eller av dess bolag) 

utföra tjänster inom miljö- och arbetsmarknadsområdet. Liknande tjänster kan utföras även åt 
andra så länge detta inte innebär att man konkurrerar med enskilda företag i kommunen. 
Verksamheten har idag tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva daglig 
verksamhet och ger daglig sysselsättning åt ett flertal omsorgstagare genom LSS.  
Lokalerna är på ca 1000 kvm och flödet ut (sålda produkter) ligger på 90 ton varje år. Andelen 
rejekt är låg eftersom sortering sker innan produkterna kommer in i verksamheten. Intäkterna 
från butiken är ca 20 % av omsättningen. Det kommunala bidraget ska täcka den dagliga 
verksamheten som arbetsmarknadscentrum driver, där ett avtal om att ha 48 personer i praktik 
finns. Det finns 30 anställda personer i verksamheten och ca 6 timanställda. 
 

HÄRNÖSANDS KRETSLOPPSPARK 
På Återbruket på Härnösands kretsloppspark kan besökare lämna sådant som kan användas 
igen. Mottagning sker av Härnösand energi och miljö som i huset har personal anställd genom 
arbetsmarknadsåtgärder. Ingen försäljning sker på plats utan allt skänks efter sortering till 
Erikshjälpen som säljer produkterna i sina egna butiker. 
 

Bild 3. Mottagningsdisk för återbruk på Roslagstulls återbruk 

Bild 4. Cykel-och mekverkstad på Möjligheternas Hus i 

Emmaboda 
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KRETSLOPPSPARKEN ALELYCKAN 
Kretsloppsparken i Göteborg har funnits i tio år. Den består av en ÅVC som vid infarten har en 
mottagningsstation för produkter eller material som kan återbrukas. Flera olika aktörer finns 
på plats för att ta emot produkterna. I den associerade verksamheten Återbruket finns 
försäljning av byggmaterial och vitvaror samt en verkstad för vitvaror. Returhuset innehåller ett 
café, verkstäder för produktion av återbrukade artiklar samt cykelverkstad. Göteborgs Kyrkliga 
Stadsmission har också en butik på plats. Kretsloppsparken drivs av Kretslopp och vatten 
Göteborg stad och ÅVCn finansieras av taxan. Återbruket går runt genom försäljningen. 
Arbetsmarknadsåtgärder bemannar både Återbruket och Returhuset. 

 
  



7 

 

Diskussion 

KONCEPT 
En sammanställning av de undersökta verksamheterna och hur de arbetar med de olika stegen 
i värdekedjan presenteras i tabell 1.  

 
Tabell 1. Sammanställning av de undersökta organisationerna. 

 
Gemensamt för alla studerade verksamheter, utom ReTuna, Roslagstulls återbruk och 
Härnösands kretsloppspark, är att de är ‘helhetslösingar, vilket innebär att hela kedjan är 
inkluderad i konceptet. De är alla också sociala verksamheter som drivs i första hand för att 
skapa arbeten eller för att ge meningsfull arbetsträning och inte för att maximera mängden 
återbrukade material, även om detta är något alla säger sig sträva efter. Dessa verksamheter 
finansieras genom intäkter i form av bidrag från kommunen och/eller arbetsförmedlingen samt 
genom försäljning av återbrukade produkter. 
 
Roslagstull och Härnösands kretsloppspark är istället vad vi väljer att kalla ‘fragmentariska 
koncept’ där man sköter insamling och viss sortering, men där materialet sedan lämnas över 
till tredje part. Koncept är enklare i sin struktur och kan drivas till stor del av taxan, men har 
enbart utgifter vilket gör att uppskalning och utveckling av konceptet kan bli svårare att 

 
Insamling Sortering Förädling/ 

Renovering 
Försäljning Biverksamh

eter 
Finansiering 

Kringwinkel Ja Ja Ja Ja - Försäljning 
och statligt 

bidrag 

ReTuna Ja Ja Via 
hyresgäster 

Via 
hyresgäster 

Via 
hyresgäster 

Hyror 

Alelyckan Ja Ja - Ja Café 
Möteslokal 

mm 

Kommunalt 
bidrag, 

avfallstaxa 
och 

försäljning 

Haldahuset Ja Ja Ja Ja Många Kommunalt 
bidrag och 
försäljning 

Härnösands 
kretsloppspark 

Ja Ja - -  - Kommunalt 
bidrag och 
avfallstaxa 

Ta till vara Ja Ja Ja Ja - Kommunalt 
bidrag och 
försäljning 

Roslagstull Ja Ja - - - Avfallstaxa 

Möjligheternas 
hus 

Ja Ja Ja Ja Lastpallar 
ÅVC 

Kommunalt 
bidrag och 
försäljning 
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motivera. Koncepten innebär även ett beroende av en tredje part för avsättning av material 
vilket kan vara en nackdel. 
 
Slutligen är ReTuna en slags ‘facilitatorkoncept’ där en lösning tillhandahålls till tredje part. De 
är en kommersiell verksamhet vars intäkter baseras på hyror, vilket medför en risk då skalan 
på platsen måste vara tillräckligt stor för att få in tillräckligt med hyresintäkter. Trots sin 
kommersiella natur ses dock sociala vinster även med detta koncept, främst genom att ge 
småföretagare med fokus på återbruk och re-design möjlighet att etablera sina verksamheter 
och förhoppningsvis även växla upp dem. I förlängning kan detta skapa nya jobb inom 
återbruksbranschen och på så vis få så väl sociala som miljömässiga vinster. ReTuna har dock 
fortfarande en tydlig koppling till arbetsmarknadsprojekt genom att AMA sköter sortering, driver 
café och byggåtervinningsbutik, vilket gör att likheter finns med övriga undersökta 
verksamheter. 
 
Vilket koncept som är bäst avseende att återbruka så mycket material som möjligt är svårt att 
säga då få av verksamheterna väger eller mäter hur mycket material som omsätts och 
insamlingen inte har satts i relation till totalt insamlade mängder på ÅVC. Det som kan sägas 
är att skalan ökar utflödet, då till exempel Kringwinkel med sina 9 affärer får ut 250 ton i 
månaden, motsvarande 3000 ton/år, jämfört med Möjligheternas hus med en butik och 90 ton 
per år. 
 
Att jobba med återbruk inom en social verksamhet, oavsett koncept, medför utmaningar som 
att få kontinuitet och kvalitet på sortering av inkommande material, vilket är avgörande för 
avsättningen. Det är då viktigt att bygga upp och bevara kompetens inom verksamheten 
genom att hitta en bra balans mellan andelen anställd personal och andelen deltagare, eller 
likt Kringwinkel förlänga deltagarnas tid i verksamheten genom att anställa dem med 
lönebidrag. Inom det ‘fragmentariska konceptet’ och ‘facilitatorkonceptet’ ligger ansvaret för 
avsättningen längre bort från verksamheten och blir därmed svårare att bevaka, här blir 
kravställandet i avtal eller upphandling viktiga. 
 
Kommersiell drift av återbruk ställs istället inför utmaningen att det blir konkurrens om 
”guldkornen” och att mycket material inte tas om hand, kanske särskilt i ReTunas modell där 
hyresgäster måste hitta tid/ekonomi till att både bemanna butik och arbeta med det 
inkommande materialet. Tydliga spelregler vid tilldelning av material och alternativ modell för 
drift av butik, ex. gemensamma ytor/bemanning, kan vara lösningar. 

 

KONKURRENS MED BEFINTLIG MARKNAD 
Många av de undersökta verksamheterna driver någon typ av butik i egen regi, vilka givetvis 
konkurrerar med de ”vanliga” ideella second-hand butikerna både vad gäller kunder och 
material. Ingen utom Kringwinkel nämnde detta som ett problem då de anser sig vara allt för 
småskaliga för att vara faktiska konkurrenter, men Kringwinkel menar att det i framtiden 
kommer bli en ökad konkurrens om framför allt högkvalitativt material. De tycker sig redan idag 
kunna se att det inkommande materialet är av sämre kvalitet än det har varit, något de härleder 
till sämre kvalitet på nyproduktion och att kunder i större utsträckning försöker sälja finare saker 
på egen hand. 
 
Rent juridiskt verkar det inte vara ett problem för kommunen att driva butiksverksamhet i 
konkurrens med andra då det i kommunallagen 2 kap. 7 § står att det är tillåtet för kommuner 
att driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla 
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allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Mer utveckling kring 
det juridiska läget kan läsas i utredningen ”Ökad återanvändning genom ökad samordning – 
Förstudie om en återbrukshub” som Lunds Renhållningsverk genomfört med hjälp av IVL. 

 

ORGANISATION 
Organisationer som inte ligger under kommunens verksamhet lyder givetvis under andra regler 
än de som är direkt kopplade till en kommun. Skillnaden mellan att driva en 
återbruksverksamhet inom en förvaltning likt Haldahuset, inom ett kommunalt bolag som 
ReTuna eller som ett eget kommunalt bolag likt Möjligheternas hus är dock för oss oklart och 
behöver utredas vidare. Möjligheterna Hus angav att anledningen till att bilda ett eget 
kommunalt bolag kring verksamheten var att få ökad flexibilitet och inflytande över 
utvecklingen av verksamheten, det nämndes även att beslutsvägarna blev enklare i och med 
att de blev ett bolag. 
 
ReTuna och Roslagtulls återbruk ligger under den kommunala avfallsorganisationen och 
dessa två koncept innebär minst administration då de verksamheterna inte driver de mest 
administrationstunga delarna av verksamheterna direkt utan har dem kopplade till sig som 
antingen som hyresgäster eller som upphandlade aktörer.  

 

LOKALISERING 
ReTuna, Alelyckan, Haldahuset och Möjligheternas hus ligger alla utanför centrum. ReTuna, 
Möjligheternas Hus, Alelyckan och Roslagstulls återbruk ligger i samband med en 
återvinningscentral vilken drar en del folk medan Haldahuset ligger relativt isolerat i ett 
industriområde. Haldahuset menar att de hade kunnat dra mer kunder om de låg mer centralt 
och så är förmodligen även fallet för Alelyckan och ReTuna. Ta Tillvara i Borlänge och 
Roslagstull i Stockholm ligger centralt, där Ta Tillvara nämner att deras lokalisering definitivt 
är en av deras framgångsfaktorer och Roslagstull är en service etablerad för att nå kunder 
som bor i den täta staden och utan bil. En avvägning måste dock göras mellan närhet till 
material, hyror och närhet till kunderna. 
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Slutsats 
Vi tycker oss kunna se tre övergripande koncept i vilka alla de undersökta verksamheterna 
kan kategoriseras: 
 

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. 
 
En sammanfattning av de styrkor och svagheter vi ser med de olika koncepten finns i tabell 2. 

 
Tabell 2. Sammanfattning av styrkor och svagheter med olika koncept och verksamheter. 
 

Facilitator Helhetskoncept Fragmentariskt koncept 

Exempel ReTuna Kringwinkel, Haldahuset, 
Möjligheternas hus, Ta Tillvara, 
Alelyckan 

Roslagstulls återbruk, 
Härnösands 
kretsloppspark 

Svagheter Enbart hyror som intäkt – 
avvägning att bygga 
tillräckligt stort för att gå runt 
men inte större än vad som 
kan fyllas 

 
Mängd återbrukat styrt av 
hyresgäster - risk att bara 
guldkorn plockas 

 
Fast, kontinuerlig intäkt (men 
lång startsträcka med 
instegande hyror) 

Omfattande verksamhet som 
kräver mycket samarbeten för att 
sätta igång 

 
Mycket administration kopplat till 
bemanning och mindre fokus på 
återbruk 

Ingen möjlighet till intäkter 

 
Beroende av andra 
aktörer för avsättning 

 
Eventuellt svårt att skala 
upp eller utveckla 
förädling/ 
reparationsverksamhet då 
detta innefattar ännu 
högre kostnader 

Styrkor Minimalt med administration 
då inga deltagare eller mer 
omfattande verksamheter 
omfattas 
 
Potential att nå nya 
kundgrupper då 
presentationen känns ny och 
fräsch 
 
Flexibelt då verksamheter 
enkelt kan bytas ut 

Sätter många människor i arbete 
 
Makt över hela kedjan  
 
Möjlighet till intäkt och potential att 
bära sig på egen hand. 
Finansiering av insamling, 
sortering och förädling/reparation 
 
Möjlighet att satsa på 
marknadsanpassad 
förädling/reparation 

Enkelt och (relativt) billigt 
att sätta upp 
 
Sysav kan driva detta 
själv utan inblandningar 
av andra aktörer 
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