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Denna sammanställning av juridiska aspekter utgår från det återbrukskoncept med 
centrallager som tagit fram inom projektet Delad energi är dubbel energi (arbetspaket 
2) och ger ingen heltäckande juridisk analys eller bedömning.  Endast delar i 
lagstiftningar och regelverk som är relevanta för återbrukskonceptet utifrån Sysavs 
förutsättningar har beaktats.  
 
Eftersom tydliga lagar och rättsfall inom området i stort sett saknas, är denna 
sammanställning huvudsakligen baserad på Avfall Sveriges guide nr. 9 om juridiska 
förutsättningar för avfallsförbyggande och återanvändning, men även med hänsyn till 
Regeringens utredning ”Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär 
ekonomi’’ (SOU 2017:22). Vägledning från Avfall Sverige och SKR har också bidragit med 
viktig kunskap i detta arbete.    
 

1 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 nedan.     
 
Tabell 1. En översikt över skillnaderna mellan återanvändning och förberedelse för 
återanvändning samt vilka befogenheter kommuner har att arbete med dessa åtgärder. 

 Återanvändning Förberedelse för återanvändning 

 

Definition 

Med återanvändning avses 

att något som inte är avfall 

används igen för att fylla 

samma funktion som det 

ursprungligen var avsett för.  

 

Återanvändning anses vara 

en avfallsförebyggande 

åtgärd.  

Med förberedelse för återanvändning 

avses att något som är avfall 

kontrolleras, rengörs eller repareras 

så att det kan återanvänds igen utan 

ytterligare behandling. 

 

Förberedelse för återanvändning 

anses vara en behandlingsmetod för 

avfall.  

Kommuns roll 

(befogenheter och 

skyldigheter) 

Fungerade begagnade varor 

som ÅVC-besökare lämnar 

in/skänker med avsikt att de 

direkt ska gå till 

återanvändning har aldrig 

blivit något avfall och 

Som en avfallsbehandlingsmetod 

ingår förberedelse för återanvändning 

i det kommunala renhållningsansvaret 

för hushållsavfall (som ej lyder under 

producentansvar).  
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omfattas därmed inte av det 

kommunala 

renhållningsansvaret.  

Det insamlade materialet (avfallet) 

som har gått igenom förberedelse 

(dvs. kontroll, rengöring eller 

reparation) anses ha ”återställts” till 

användbara varor.  

Finansiering 

(renhållningstaxa) 

Då återanvändning är en 

avfallsförebyggande åtgärd 

som inte omfattas av det 

kommunala 

renhållningsansvaret kan det 

inte finansieras av 

renhållningstaxan enligt det 

befintliga regelverket.  

 

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.  

 

1.1 Återanvändning  
Flera lagar påverkar kommunens skyldigheter och möjligheter rörande återanvändning:  

• Miljöbalken  

• Kommunallagen (1991:900) 

• Avfallsförordning (2011:927) 
 
Om besökare till ÅVC skänker begagnade varor som är direkt återanvändningsbara till 
ideella organisationers secondhandverksamheter, så har dessa varor aldrig blivit avfall 
eller kommit i kommunens ägo. Enligt Kommunallagen (1991:900) omfattas 
återanvändning därför inte av kommunens renhållningsansvar. Med hänsyn till sin 
anknytningskompetens inom området och allmänna hänsynsregler enligt Miljöbalken, 
kan det dock tolkas som att en kommun har möjlighet att engagera sig i åtgärder som 
underlättar avfallsförebyggande åtgärder (inklusive insamling och sortering av 
återanvändbara varor). Detta kan till exempel vara i form av att ordna så att ideella 
organisationer får samla in produkter för återanvändning på ÅVC och bidra med 
resurser till sådan verksamhet så länge det sker på ett rättvist och transparent sätt. 
Med andra ord råder det i dagsläget otydlighet i kommunens befogenheter vad gäller 
direkt återanvändning och rättsfall som förtydligar ansvaret saknas.   
 
Trots att direkt återanvändning inte ingår i det kommunala renhållningsansvaret är det 
dock vanligt att kommuner arrenderar ut mark till ideella organisationer på ÅVC:er i 
syfte att de ska samla in återbruk. Avfall Sverige har tagit fram en avtalsmall för 
utarrendering av mark på ÅVC för insamling till återanvändning, men innehållet i 
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mallen fokuserar specifikt på markarrende och inte tjänster såsom förberedelse för 
återanvändning. Arrendeavtal kräver i sig ingen upphandling men då kan inte heller 
särskilda krav, till exempel gällande arbetsrättsliga villkor eller redovisningsplikt av 
statistik ställas inom detta typ av avtal. Om en kommun eller kommunalt bolag vill 
ställa etiska eller sociala krav på sin samarbetspartner, bör det ske genom upphandling 
(eller upphandling av tjänstkoncession). Även i det fall upphandlingsreglerna inte gäller 
bör kommunen tillämpa någon form av urvalsförfarande utifrån transparenta kriterier 
för att säkerställa att öppenhets- och likabehandlingsprincipen följs, för att inte agera i 
strid med EU:s statsstödsregler och kommunallagens begränsningar när det gäller att 
lämna olagligt stöd till enskild näringsidkare.  
 
En utmaning med återanvändning i praktiken idag är att många direkt återanvändbara 
saker, trots att de fungerar, ofta saknar kommersiellt värde i befintligt skick och därför 
kräver någon form av förädling eller upcycling. Med upcycling avses att begagnade 
prylar får ett ökat värde genom en kreativ process eller ny design. Den svenska 
direktöversättningen för upcycling är återbruk, vilket nämnts tidigare inte definieras i 
svensk lagstiftning. Det närmaste upcycling man kommer i lagstiftningen är istället 
återanvändning men när man jämför definitionerna så ligger upcycling någonstans mitt 
emellan, eller som en kombination av, ‘’återanvändning’’ och ‘’materialåtervinning’’. 
Resultatet blir ett komplext läge avseende vilka regler som gäller för upcyclade eller 
”nygamla” produkter med hänsyn till skyldigheter om produktinformation, 
dokumentation, kemikalier samt produktsäkerhet.  
 
Utredningen om Cirkulär Ekonomi (SOU 2017:22) föreslår ändringar i flera befintliga 
svenska lagar gällande kommunernas roll i förhållande till avfallsförebyggande åtgärder 
(inklusive återanvändning). Bland annat föreslås att renhållningstaxan ska kunna 
användas för att finansiera kommunens informationsinsatser om avfallsförebyggande. 
I skrivande stund har remissperioden för lagändringsförslag om hur EU:s avfallsdirektiv 
ska tillämpas i Sverige precis avslutats och beslut om eventuella lagförändringar 
kommer presenteras av riksdagen under 2020. Hur kommunens befogenheter och 
skyldigheter ser ut gällande avfallsförbyggande är alltså i nuläget otydligt och kan 
komma att ändras.  
 

1.2 Förberedelse för återanvändning  
Enligt 15 kap 4 § i Miljöbalken definieras förberedelse för återanvändning som ”en 
avfallshantering som genom kontroll, rengöring eller reparation gör att produkter eller 
komponenter som blivit avfall kan återanvändas”. Det är enligt Avfallshierarkin (15 kap 
10 § 1 MB) den högst prioriterade avfallsbehandlingsmetoden och omfattas av 
kommunens renhållningsansvar. Därför får åtgärder och aktiviteter med syfte att 
förbereda för återanvändning också finansieras av renhållningstaxan. 
 



  

5:10  Sammanställning  Juridiska aspekter avseende återbrukskonceptet  16 januari 2020 

För att som kommun eller kommunalt bolag, i egen regi, kunna arbeta med insamling 
och sortering av material som förberedelse för återanvändning, förutsätter det att 
materialet som samlas in är avfall. Avfall, enligt definition, är något som man vill bli av 
med eller är skyldig att göra sig av med och en avgörande aspekt i frågan är besökarens 
avsikt eller vilja att sakerna ska återanvändas istället för att kastas som avfall, oavsett 
om detta sedan sker eller sakerna sorteras ut och kastas i efterhand. Till exempel, 
många saker som skänks till ideella organisationer av ÅVC-besökarna duger inte för 
second-handförsäljning, men så länge saken skänkts till bistånd med avsikten att det 
ska säljas på secondhand, så har den aldrig blivit avfall och därmed inte kommit i 
kommunens ägo. 
 
Enligt 29 kap 47 § i Miljöprövningsförordning (2018:1460) gäller anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.29 för att yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning. 
Beroende på vilka material som ska hanteras kan dock ytterligare krav på tillstånd ställs 
på verksamheten.  
 

1.3 Reflektion utifrån återbrukskonceptet 
Att som kommun i egen regi bedriva insamling och sortering av direkt 
återvändningsbara varor (som inte är något avfall), som besökare lämnar/skänker till 
t.ex. ideella organisationer, är svårt att motivera då det räknas som en 
avfallsförebyggande åtgärd och därmed inte kan finansieras av renhållningstaxan. Vill 
kommunen bedriva direkt återanvändning rekommenderas därför att helt överlämna 
detta till en extern part via arrendeavtal eller upphandlingsförfarande. 
 

För att som kommun kunna driva insamling, sortering och förberedelse för 
återanvändning i egen regi med hjälp av renhållningstaxan, är det viktigt att man tydligt 
informerar kunderna om att det som lämnas inte återanvänds direkt 
(avfallsförebyggande åtgärd) utan är ”avfall med återanvändningspotential” eller ska 
”återanvändas genom förberedelse” (behandlingsmetod för avfall). Det bör även finnas 
tydlig information om hur det insamlade materialet hanteras (ex. sortering på 
centrallager) och hur de kan resultera i ny användning (t.ex. genom försäljning på 
secondhand eller upcycling till nya produkter av innovativa företag).  
 
Det komplexa läget avseende vilka regler som gäller för upcyclade eller ”nygamla” 
produkter med hänsyn till skyldigheter om produktinformation, dokumentation, 
kemikalier samt produktsäkerhet gör att upcycling inte ingår det framtagna 
återbrukskonceptet. 
 
Förmodligen skulle det tänkta återbrukskonceptet endast vara anmälningspliktigt hos 
tillsynsmyndigheten. Detta kan dock ändras beroende på vilka typer av material som 
hanteras på centrallagret. Malmö Återbyggdepå måste till exempel ansöka om tillstånd 
för att kunna hantera, lagra samt tranpostera både farligt avfall och icke-farligt avfall, 
som bygg- och rivningsavfall klassas som. Om byggmaterial ska bli en del av inflödet till 
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centrallagret måste verksamheten därför ansöka 
om de tillståndet som krävs enligt 
Miljöprövningsförordningen. 
 

2 FÖRSÄLJNING AV FÖRBEREDDA 

VAROR 
 

Försäljning av förberedda produkter kan inte 
finansieras av renhållningstaxan men enligt Avfall 
Sveriges guide nr.9 kan kommunen, med stöd av 
”anknytningskompetens”, i egen regi bedriva 
försäljningsverksamhet av förberedda material då 
det kan anses vara ett naturligt näst steg, eftersom 
det är där den faktiska återanvändningen sker. 
Kommunens möjlighet att bedriva säljverksamhet 
begränsas generellt av de så kallade KOS-reglerna 
(Konkurrensbegränsande Offentlig Säljverksamhet) i 
Konkurrenslagen (2008:579).  
 

2.1 Sälja eller skänka? 
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).  
 
När det kommer till ideella organisationer kan dock 
en viss mängd varor, beroende på hur värdet 
bedöms, vara att räkna som föreningsbidrag och 
därmed vara tillåtet att skänka. För att få lov att 
skänka en större mängd varor måste de dock 
bedömas vara utan eller av obetydligt värde, något 
som till exempel kan ske om ett objekt kostar mer 
att förbereda för återanvändning, värdera och 
annonsera än försäljningen inbringar. En större 
mängd varor eller varor som genomgått 
förberedelse för återanvändning har dock rimligtvis 
ett relativt stort värde, vilket innebär att värdet 
riskerar överskrida beloppsgränsen för vad som kan 
anses vara ett rimligt föreningsbidrag och 
kommunen måste då istället sälja varorna till ett 

Mer om KOS 

Enligt KOS-reglerna finns flera krav 
som måste uppfyllas innan 
offentliga säljverksamheter kan 
förbjudas. Några exempel är att: 

• snedvrida eller hämma 
konkurrensen  

• sätta för låga priser 
• diskriminera, det vill säga 

behandla olika företag på olika 
sätt utan godtagbara skäl 

• neka företag tillträde till så 
kallad strategisk nyttighet, till 
exempel viss infrastruktur  

• blanda myndighetsutövning med 
affärsverksamhet 

 
Undantag från reglerna  
Det finns även offentliga 
säljverksamheter som kan vara 
tillåtna även om de bryter mot 
huvudregeln i KOS, om de fyller ett 
allmännyttigt ändamål i enlighet av 
andra lagstiftningar. Kommunal 
försäljning av förberedda material 
för återanvändning, kan anses vara 
en sådan verksamhet då 
kommunen har ett uppdrag inom 
avfallshantering och har ett 
allmännyttigt ändamål utifrån 
Sveriges miljömål som regleras i 
Miljöbalken.  
 
Malmö Återbyggdepå är ett 
exempel på offentlig 
säljverksamhet som tillämpar KOS-
regler då verksamheten fyller 
allmännyttigt ändamål genom 
försäljning av begagnade 
byggmaterial och 
arbetsmarknadsinsatser.   
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marknadsmässigt pris även till den ideella föreningen. Ingen försäljning får dock ske i 
vinstsyfte, utan endast i enlighet med självkostnadsprincipen.  
 
En möjlig samverkansform mellan ideella föreningar och offentlig verksamhet som 
undersökts i sammanhanget är så kallat Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Syftet 
med IOP är att skapa ett mellanting mellan föreningsbidrag och upphandling, där en 
ideell organisation utför tjänster av allmänt intresse på uppdrag av en offentlig aktör. 
Genom att följa riktlinjerna ska värdet av oberoende föreningar bevaras samtidigt som 
kommunen får viss möjlighet att påverka verksamheten och ge stöd, vilket gratis 
produkter och material från en återbruksverksamhet kan anses vara. Dock kan EU:s 
regler om statsstöd, KOS-reglerna i Konkurrenslagstiftningen samt reglerna om otillåtet 
individuellt stöd till näringsidkare enligt Kommunallagen fortfarande aktualiseras och 
tillämpas, vilket innebär att storleken på tillåtet stöd fortfarande är mycket begränsad.  
 
Eftersom målet med återbrukskonceptet är att varorna som har gått genom 
förberedelse för återanvändning ska lämnas ifrån centrallagret, rör det sig inte om 
någon upphandling eller koncessionsupphandling, som endast reglerar när en offentlig 
verksamhet vill anskaffa något.  
 

2.2 Marknadsmässig prissättning 
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.  
 
I en öppen budgivning är det viktigt att ha en transparent urvalsprocess där alla 
tänkbara aktörer bjuds in genom till exempel annonsering på kommunens hemsida. I 
teorin kan privatpersoner inte stängas ute från en sådan budgivning i enlighet med EU:s 
definition av företag (alla som bedriver ekonomisk verksamhet) vilket gör att tex. 
produktsäkerhetslagen måste beaktas. Enligt SKR:s jurist kan det dock i praktiken 
förmodligen gå att avgränsa budgivningen till företag ändå. Några omfattande krav på 
de som budar, exempelvis arbetsrättsliga villkor och/eller redovisning på 
återvändningsstatistik, är i princip mycket svårt att ställa då sådana krav kontinuerligt 
måste följas upp, vilket i praktiken innebär en orimligt stor administrativ arbetsinsats. 
Däremot bör Sysav som en offentlig aktör försöka hitta en policy och en fungerande 
rutin för att på bäst möjligt sätt undvika att sälja eller skänka varor till oschyssta aktörer 
i enlighet med försiktighetsprincipen.    
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2.3 Reflektion utifrån återbrukskonceptet 
Sysav har under en intern workshop beslutat att man inte ska bedriva någon 
försäljningsverksamhet mot privatpersoner, vilket innebär att man istället kommer 
behöva samarbeta med andra organisationer och aktörer på marknaden för att se till 
att de förberedda varorna går till återvändning. IOP undersöktes som en möjlig väg att 
gå för att förenkla samarbete och möjligheten att skänka material till de ideella 
organisationerna men då EU:s regler om statsstöd, KOS-reglerna i 
Konkurrenslagstiftningen samt reglerna om otillåtet individuellt stöd till näringsidkare 
enligt Kommunallagen fortfarande gäller på samma sätt som innan anses IOP-avtal med 
ideella föreningar inte intressant eller relevant för återbrukskonceptet. Frågan om 
värdering av materialet kvarstår därför och generellt kan sägas att det är en mycket 
svår bedömning att göra, vilket tillsammans med önskemål om att avyttra material 
även till företag gör att bedömningen blir att allt material bör säljas till marknadspris, 
till såväl företag som ideella organisationer. 
 
Öppen budgivning anses, i likhet med SKR:s rekommendation, vara det enklaste sättet 
att avgöra varornas marknadsvärde. Att Sysav inte vill handla direkt med 
privatpersoner tros kunna lösas då risken anses låg att någon skulle opponera sig om 
kriterier sätts upp så att endast företag får delta i budgivning. Skulle någon anmäla 
riskeras inte heller något skadestånd, utan endast att Sysav kan bli förbjudna att 
fortsätta bedriva säljverksamheten på det sättet. 
 

3 ÖVRIGA RELEVANTA LAGAR FÖR ÅTERBRUKSKONCEPTET 

3.1 Produktsäkerhetslagen och produktansvarslagen 
Produktsäkerhetslagen (2004:451) gäller varor som tillhandahålls i näringsverksamhet 
eller offentlig verksamhet. Enligt vägledning från Avfall Sveriges guide nr.9, gäller lagen 
samtliga begagnade varor med undantag för begagnade varor som tillhandahålls som 
antikviteter och varor som ska repareras eller renoveras innan de kommer till 
användning, förutsatt att säljaren tydligt informerat om detta. 
 

Produktansvarslagen (1992:18) reglerar skadeståndsskyldighet för skada som en 
produkt orsakar på grund av en säkerhetsbrist. Enligt vägledning från Avfall Sveriges 
guide nr.9, gäller lagen oavsett om produkten är farlig eller inte och oavsett om den är 
ny eller begagnad. Skadeståndsskyldig är, något förenklat, den som satt produkten till 
marknaden. 
 

3.2 Handel med begagnade varor 
Lagen om handel med begagnade varor (1999:271), kompletterad med förordningen 
om handel med begagnade varor (1999:272) har till syfte att förhindra försäljning av 
stulna varor. Förordningen listar ett antal varor och varje näringsidkare som handlar 
med sådana måste anmäla sig till polisen. Med anmälan kommer även skyldigheter att 
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till exempel föra register över varorna, kontrollera inlämnarens identitet och hjälpa 
polisen med efterspaningar, skyldigheter som kan medföra mycket administrativt 
arbete i praktiken. 
 
Christer Hjert på Kommunakuten har tidigare gjort en utredning på uppdrag av KSRR 
som konstaterar att en kommunal säljverksamhet av begagnade produkter kan beröras 
av denna lag även om syftet med lagen inte är att begränsa denna typ av verksamhet. 
Avfall Sverige rekommenderar därför i sin guide att en dialog förs med polisen innan 
etablering, för att klargöra vad som gäller för just den verksamheten i frågan. 
 

3.3 Reflektion utifrån återbrukskonceptet 
Ansvaret för varor som förberetts för återanvändning av kommunen, men som säljs av 
annan aktör bör regleras i avtal. Hos både ReTuna och Roslagstulls Återbruk är 
överenskommelsen att ansvaret helt följer med ägandet, det vill säga att kommunen 
inte tar något ansvar för eventuella fel hos överlämnade produkter. Det är därmed 
viktigt att Sysav i avtal eller överenskommelse reglerar att ansvaret för de förberedda 
varorna överlämnas till köpare/mottagare samt att göra det tydligt att allt material 
säljs/skänks i befintligt skick.  
 
Sysav bör även informera avtalsparter/samarbetspartner om vad lagen säger om dessa 
varor samt vilket ansvar/skyldigheter de har som återförsäljare, reparatörer eller 
tillverkare/’’upcycler’’. Till exempel, om säljaren misstänker att varan har en 
säkerhetsbrist i befintligt skick bör denne informera kund/konsument om att varan bör 
repareras innan återanvändning. Under de förutsättningarna bedöms risken för 
skadestånd för återförsäljaren som mycket liten. Har varan emellertid genomgått 
någon slags reparation kan säljaren anses ha blivit den nya ”tillverkaren” enligt 
produktansvarslagen vilket gör att reparation utgör en större risk för skadestånd. 
Produkter med lägre kvalitet än förväntat, insamlade på ÅVC, kan alltså ställa till 
problem för den som eventuellt säljer dem till konsument.  
 

4 SLUTSATSER UTIFRÅN ETT ÅTERBRUKSKONCEPT 
 

• 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.   
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• Kostnader för insamling, sortering och förberedelse för återanvändning 
(kontroll, rengöring och reparation) 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 rör sig om konkurrensbegränsande 
offentlig säljverksamhet. Marknadsmässiga priser för materialet kan bäst 
bestämmas genom öppen budgivningsprocess. 

 

4.1 Hinder (kvarstående oklarhet) 
Innan Sysav är redo att införa ett nytt koncept för återbruk med centrallager finns 
många frågor kvar att besvara. Utifrån ett juridiskt perspektiv ser vi till exempel 
följande frågor: 
 

• Vilket ansvar har Sysav i rollen som ”grossist” i en offentlig säljverksamhet med 
hänsyn till försiktighetsprincipen? Och till följd av det, vad ska ett avtal reglera 
och vilka krav på samarbetspartner är rimliga att ställa och följa upp?  

 

• Som nämns ovan saknar många begagnade varor värde i befintliga skick vilket 
gör att upcycling kommer krävas för att göra dem återbruksbara och attraktiva 
på begagnatmarknaden. För att kunna sluta avtal med mottagare som är 
intresserade av upcycling behöver Sysav därför närmre utreda den komplexitet 
som råder gällande regler (tex. produktsäkerhet) för upcyclade produkter. 
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