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Slutrapport arbetspaket Kretsloppslösningar med 
integrerat grepp mellan energi, avfall och VA – Delad 

energi är dubbel energi steg 3  

1. Sammanfattning

En viktig del av det arbetet i AP3 ”Utveckling av nya koncept och modeller för integrerade kretsloppslösningar” 
inom projekt ”Delad energi är dubbel energi steg 3”, har varit att skapa en samsyn kring indikatorer, 
samband, avgränsningar mm för kretsloppkoncept och modeller, mellan de aktörer som deltar i 
projektet. Detta har skapat ett gott klimat för det gemensamma arbetet med utvecklingen av 
koncepten som redovisas i denna rapport.  

De intervjuer och dialogmöten som hållits inom projektet har lett till många nya insikter hos de 
deltagande parterna. Ett ökat lärande om behov och drivkrafter hos såväl aktörerna i projektet som 
hos kunder, fastighetsägare och kommunens verksamheter har varit en väsentlig del av resultatet i 
projektet.  

Resursdeklarationen är ett verktyg som syftar att optimera resurseffektivitet inom energi, vatten 
och avfall. Verktyget visualiserar resursanvändningen tillförsel, användning samt de cirkulära 
flödena för resurserna energi, vatten och avfall på byggnadsnivå. Under projektets gång har 
modell och verktyg behövt utvecklats för att kunna hantera de dataluckor som identifierats i 
resursflöden relaterade till fastigheter men även på stadsnivå. Att komplettera modellen med 
generiska data och antaganden har medfört att utvecklingen kunnat genomföras fram till en 
demoversion av verktyget ”resursdeklaration” trots brist på vissa data. Trots svårigheten att testa 
verktyget på stadsdelsnivå har det kunnat utformas så att data och resultat ska kunna aggregeras 
från enskilda fastigheter upp på stadsdelsnivå. Arbetet med vidareutveckling av själva 
visualiseringsverktyget kommer att fortsätta även efter att projekt Delad Energi är Dubbel Energi 
avslutats.  
För att åstadkomma en större spridning av intresset för resursfrågor generellt, och verktyget 
specifikt, behöver frågan om att skapa nya incitament för effektiv resursanvändning fortsätta att 
drivas även efter projektets avslutande. Detta kan röra sig om en kombination av piska och 
morötter t.ex. i form av kravställning från myndigheter eller frivilliga system såsom 
miljöcertifieringar och gröna certifikat.  
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2. Resultat och beskrivning
I följande avsnitt görs en sammanfattande beskrivning av såväl arbetsprocess som resultat efter 
avslutat delprojekt AP3. 

Arbetsprocess 
Arbetet inom AP3 har huvudsakligen bedrivits i WS-form med delprojektgruppen som bas, ibland 
utökad med extra deltagare från deltagande företag, samt i dialogmötesform. Samtliga deltagande 
parter har aktivt bidragit till arbetets framskridande även om parterna E.ON och WSP har haft en 
något mer drivande roll.  

Initialt låg fokus på att skapa en större 
förståelse och kunskap hos projekt-
deltagarna kring de drivkrafter med vilka 
respektive part har gått in i projektet. En 
av de stora vinsterna i projektet har varit 
den ökade kunskapen hos deltagarna kring 
företagens respektive roller i stadens 
försörjningssystem samt hur olika resurs-
flöden är sammanlänkade på stadsnivå, 
inte bara rent fysiskt utan också hur flöden 
påverkar och är beroende av varandra. 

I samband med metodformulering beslöt 
arbetsgruppen att i första fasen av 
delprojektet, fokusera på två koncept-
nivåer; fastighetsnivå och stadsnivå, för att 
avvakta något med stadsdelsnivå till ett 
senare skede. Detta berodde främst på att 
aktörerna i de stadsdelar som var 
planerade att ingå i projektet av olika skäl 
inte var redo att delta i arbetet. I slutänden 
visade det sig inte vara möjligt att alls få 

tillgång till att genomföra någon pilot på stadsdelsnivå. Däremot är verktyget som tagits fram 
förberett för att kunna användas på stadsdelsnivå genom enkel aggregering av de ingående 
fastigheterna. 

Involvering av potentiella slutanvändare för inhämtning av erfarenheter, synpunkter och idéer har 
varit en central del i arbetet. Det har skett vid olika tillfällen och i olika former. Initialt i form av 
djupintervjuer med ett antal aktörer från både offentlig och privat sektor. Därefter i form av 
dialogmöten.  

Figur 1 Arbetsprocess för AP3 
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De fastighetstyper som projektet har interagerat med i dialogmötesform är kontorsfastigheter, 
skolor, hotell och bostäder samt handelsfastigheter. Exempel på den ökade kunskap om incitament 
och drivkrafter för förbättrad resurshantering som framkommit vid intervjuer och dialogmöten 
finns redovisade i avsnitt 5 Gedigen kännedom om användare, kravställare, kunder, marknader. 

Flera av de aktörer som bidragit till dessa dialoger ingick även i den referensgrupp som bildades 
inom projektet. Möte med projektgruppen hölls den 30 november 2018. Syftet med 
referensgruppsmötet var att utgöra en kontrollpunkt för att arbetet med modeller och koncept var 
på rätt väg samt att få inspel inför fortsatt utvecklingsarbete. Mötet med de erfarenheter och resultat 
som där kom fram, har också gett indata till delprojekt AP6 ”Utvärdering av industriell symbios på 
slutkonsumentnivå”. Delar av resultatet från referensgruppsmötet redovisas i avsnitt 5 Gedigen 
kännedom om användare, kravställare, kunder, marknader. 

Kretsloppskoncept – Fastighet 
Konceptet för en kretsloppsmodell på fastighetsnivå tar sitt ursprung från energideklarationen. 
Arbetsnamnet för konceptet har under projektet varit ”Resursdeklaration”. Från potentiella 
användare av verktyget har projektet fått signalen att namnet eventuellt styr tankarna fel och 
kanske är ”Resurskartläggning” mer rättvisande. Namnet har dock behållits genom hela projektet 
och beslut om namnfrågan har hänskjutits till kommande vidareutveckling av verktyget. 
Målsättningen har varit att skapa ett verktyg som blir en hjälp för fastighetsägare att driva mot en 
ökad cirkularitet, förbättrad avfalls-, vatten och energihantering, utsortering (avfall) och 
resursanvändning i den egna fastigheten, bland annat genom att visualisera fastighetens prestanda 
för boende, hyresgäster och/eller verksamheter.  

Upplägget i ”resursdeklarationen” indatadel är att dela upp resursflöden i tre kategorier; tillförsel, 
användning och cirkulära flöden. Dessutom tas hänsyn till om cirkulära flöden och tillförsel har 
ett fastighetsnära eller mer centralt perspektiv.  

Verktyget har under projektet gått från en relativt enkel modell i Excel till ett webbaserat verktyg 
med förfinad visualisering. Ett av de största hinder som projektet stött på är bristen på 
tillförlitliga data avseende vatten- och avfallsflöden (beskrivs mer i avsnitt 4 Identifierat möjligheter 
och hinder kopplat till nyttiggörande). I projektet har därför en hel del tid fått läggas på att via rimliga 
schablonberäkningar och generiska samband ersätta dataluckor med approximationer för att få 
verktyget att fungera. 

I Figur 2 visas en resultatbild från resursdeklarationen i webformat där resursanvändningen finns 
definierade för fastighets och stadsnivå samt de cirkulära flödena mellan energi, vatten och avfall:  

• Återvunnen energi från restavfall  
• Återvunnen energi från avlopp  
• Förnybar och återvunnen energi  
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Figur 2 Exempel på visualisering på fastighetsnivå 

Kretsloppskoncept - Stad 
När det gäller kretsloppskonceptet på stadsnivå har utgångspunkten varit Malmö stads eget arbete 
med kartläggning av energiflöden. Detta arbete har pågått under många år och ett av stadens 
verktyg är ett sk. Sankey-diagram som tas fram för att sammankoppla energitillförsel och 
energianvändning inom Malmö. Tidigare har det inte funnits några kopplingar mellan de resurser 
som uppstår i form av avfalls- eller VA-flöden från Malmö och den energi som återförs till Malmö 
i form av fjärrvärme och el från energiåtervinning. Målsättningen med en kretsloppsmodell på 
stadsnivå har varit att på ett pedagogiskt och tydligt sätt göra dessa kopplingar visuella för 
kommunens invånare, men också för dess beslutsfattare.  

I den modell som schematiskt illustreras i figuren nedan, har energi-sankey-diagrammet 
kompletterats med en sådan koppling. Projektet har kunnat ge input till stadens arbete mot de 
hållbarhetsmål som beslutats för 2020 och 2030 och i arbetet med t.ex. ny energistrategi för Malmö 
Stad finns nu en första indikation på cirkularitet inlagd i bilderna som redovisar energianvändning. 
Modellen är ett verktyg för att undvika suboptimeringar vid styrningen mot kommunens olika mål. 
Förutom att utgöra ett verktyg för kommunens miljöförvaltnings interna arbete, är modellen alltså 
också tänkt att kunna ligga till grund för en visualisering riktad till Malmös invånare och ingå i 
miljobarometern.malmo.se. Modellen ska kunna visa hur stor andel av värme och el som används 
i Malmö som härrör från det utsorterade restavfall som uppstår i hushållen i staden, hur stor andel 
som kommer från verksamheter i regionen och hur mycket som kommer från intilliggande 
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kommuner eller andra länder. Modellen är också tänkt att visa hur det utsorterade matavfallet 
återförs till Malmö i form av biogas, samt hur spillenergi i VA-systemet återförs i form av 
fjärrvärme. Arbetet med den cirkulära modellen på stadsnivå slutar inte i och med att AP3 avslutas 
utan kommer att tas vidare i arbetet mot målen för 2030. Fortfarande kvarstår dock en del 
begränsningar till följd av dataluckor. En svaghet med modellen är bland annat att tillförlitlig 
statistik endast finns för hushållsavfall (restavfall och matavfall) och VA (vatten och avlopp). För 
verksamhetsavfall har det inte varit möjligt att fastställa statistik på kommunnivå. Total mängd 
verksamhetsavfall från regionen in till Malmös energiåtervinning är den nivå som går att uppnå på 
ingående data. Inga flöden kommer därmed att falla utanför modellen, men det är ännu inte möjligt 
att utläsa hur stor andel av verksamhetsavfallet till energiåtervinning som kommer från företag och 
verksamheter inom kommunens gränser. Målsättningen är att även verksamhetsavfall ska vara 
möjligt att ”nyckla” ut på stadsnivå i modellen på sikt, något som kommer tas med fortsatt 
utvecklingsarbete.  

 

 
Figur 3 Principskiss, kretsloppskoncept - stad 

 
Populärvetenskaplig film om industriell symbios 
Inom ramen för Delad energi är dubbel energi steg 3, har en populärvetenskaplig film tagits fram 
av Malmö stad. Filmen beskriver på ett pedagogiskt sätt begreppet industriell symbios med hjälp 
av olika exempel från steg 2 i projektet. Ett av resultaten från AP3 är en förlängd version med 
fördjupning inom ytterligare två områden; urban symbios i form av kopplingen mellan avfall och 
energi, och ectogridTM. Den något längre kompletterande version av filmen vänder sig i huvudsak 
till fastighetsägare, tjänstemän, beslutsfattare, m.fl. med vilka det finns ett intresse att diskutera 
Malmös befintliga och möjliga symbioser.  
Filmen finns både på svenska och engelska och kan ses via följande länk: 
http://deladenergi.se/filmer/ 

http://deladenergi.se/filmer/
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3. Projektets effektlogik 
Resultatmålen efter avslutat följdinvesteringsprojekt ska generera följande: 
 
3. En funktionell och fullskalig modell för hur energi, resurser och VA kan optimeras för fastigheter/storskaliga 

projekt har utvecklats (AP3.1). 
 
 
Resursdeklarationen som verktyg bygger på en generisk beräkningsmodell för samband mellan 
energi, avfall, vatten och avlopp. Modellen är funktionell både på stadsnivå och ner på 
fastighetsnivå trots de svårigheter som projektet stött på i form av bristande statistik och data. 
Funktionalitet har säkerställts genom användande av generiska data och omräkningsfaktorer. I 
och med detta kan modellen användas för att visa på samband även om tillgången på indata är 
bristfällig, men kan samtidigt förfinas till att bli allt mer specifik i takt med att tillgången på data 
ökar.  
 
Målsättningen efter avslutat projekt är att det bl a ska har resulterat i ett markant ökat intresse för industriell 
och urban symbios hos verksamheter och företag (redan befintliga i staden och nyetableringar). En annan indikator 
som stärker resultatmålen är en större kunskap och efterfrågan av återvunnet i form av energi och material från 
konsumenter, liksom prosumenter. 
 
Projektet har uppfattat att intresset från målgruppen ”potentiella användare av en 
resursdeklaration” är ökande. Även om klimat- och koldioxidfrågor ofta ligger högst i prioritet 
ser resursfrågor ut att komma alltmer i fokus. Trots att de ekonomiska incitamenten ännu är för 
svaga för att ge någon större betalningsvilja för verktyget som utvecklats märks det att det 
generella intresset för resursfrågor i ett bredare perspektiv är ökande. 
 
Ett tydligt exempel är vattenförbrukning som för några år sedan var en icke-fråga. Efter en 
sommar med översvämningar följt av en extremvarm sommar har spillvattenhantering och 
vattenanvändning rönt en allt större uppmärksamhet. Detta innebär att också symbiosfrågor får 
ökad uppmärksamhet. Genom att visa på sambanden mellan stadens olika system för vatten, 
avlopp, avfall och energi, och göra detta tydligt även ner på fastighetsnivå innebär att projektet 
bidragit till att öka intresset bland de verksamheter och företag som tagit del av projektets resultat 
via workshops, piloter, och seminarier.  
 
Ytterligare ett exempel är debatten kring plastens roll i samhället, plast i haven mm. Detta har 
börjat vidga frågan om fossila material i restavfall från att vara enbart vara en fråga om 
förbränning och koldioxidutsläpp, till att även bli en resursfråga. Genom att synliggöra 
avfallsflöden och sambandet mellan materialåtervinning och energiåtervinning respektive avfall 
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och energi är projektets ambition att förstärka intresset för en resurseffektiv avfallshantering som 
även kopplar till symbios med andra företag i staden i stort.  
 
Projektet har identifierat tydliga begränsningar i incitament för cirkulära energi-, vatten- och 
avfallsflöden. Exempel på frågor som har diskuterats både i projektgrupp och med referensgrupp, 
vilket lett till ökad insikt och kunskap, är:  

• Brist på indikatorer i miljöcertifieringssystem som tar upp sambanden för 
resurseffektivitet avseende energi/vatten/avfall och cirkulära flöden 

• Behov av ändrade prismodeller för energi, vatten och avfall som främjar cirkulära 
resursflöden, inkl. behov av differentierade taxor som gynnar cirkulära åtgärder  

• Tydligare information kring klimatpåverkan på fakturor (eller liknande) för energi, vatten 
och avfall 

• Potentiella lagkrav för ökad cirkularitet och delning av resurser (energi/vatten/avfall) 
• Digitaliseringens möjligheter för att visualisera resurser  
• Behov av information för ökad samhällskunskap om t.ex. vattenbrist och avfallshantering 

 

Projektet ska bidra till följande effekter (5 år efter avslutat projekt): 3.Generiska modeller (resursdeklarationer, 
affärsmodell, handelsplats, energidelning m fl) har skalats upp för att bidra/skapa till en ny standard på den 
svenska och internationella marknaden (AP3 & AP4). 
 
I planerna för fortsatt utveckling av resursdeklarationen, inom projekt FUTURE, är 
målsättningen att verktyget ska bli kommersiellt tillgängligt som en tilläggstjänst till befintligt 
miljödatahanteringsverktyg. Det är projektets bedömning att detta kommer medföra en väsentligt 
större spridning av verktyg och modell.  
 
Projektet ska bidra till följande effekter (5 år efter avslutat projekt): 4.Nya lösningar (integrerade 
kretsloppslösningar, IT-teknik, handelsplats, energidelning m fl) på den internationella marknaden, framför allt i 
Europa (AP3 & AP4). 
 
 
Förutsättningarna för integration mellan energi och avfallssystem i städer är relativt unika i 
Sverige i och med de väl utbyggda fjärrvärmesystem som de flesta fastigheter har tillgång till om 
man väljer fjärrvärme som uppvärmningsform. Ur ett internationellt perspektiv kan den svenska 
modellen för resurseffektiv integration mellan energi, avfall och vatten/avlopp som projektet 
arbetat med och tagit fram verktyg för, vara svåra att etablera inom 5 år. Dock kan lösningarna 
som tagits fram i projektet tjäna som förebild för hur en integrerad lösning kan se ut.  
 

4. Identifierat möjligheter och hinder kopplat till nyttiggörande 
De största hinder vi stött på i projektet som begränsar kommersialisering är bristen på 
ekonomiska incitament för förbättrad resurshantering hos fastighetsägare och bristen på 



    
   

Datum: 2019-12-20 
Projektets diarienummer: 2017:03739 

 
 

8 
 

tillförlitlig datainsamling och statistikuppgifter. Avfallshantering står idag för en förhållandevis 
liten del av de driftrelaterade kostnaderna för en fastighetsägare. Sparpotentialen och möjligheten 
att ”räkna hem” åtgärder för bättre avfallshantering är därför relativt liten. 
 
En incitamentskartläggning har genomförts inom projektet och det kunde konstateras att 
förutom de svaga ekonomiska och lagdrivna incitamenten för användande av verktyg liknande 
resursdeklarationen, finns för vissa aktörer något starkare incitamenten om man tar med och 
beaktar, kundkrav och profileringsfrågor. Detta har projektet tagit fasta på när det gäller fortsatt 
utveckling av resursdeklarationen och kommer att bygga vidare på verktyg som riktar sig till 
aktörer med ett större intresse i hållbarhetsfrågor.  

 
Figur 4 Incitamentskarta – fastighetsägare 

Statistik avseende energi finns relativt lätt åtkomligt. För avfall, och i viss mån för vatten och 
avlopp, är dock situationen mycket svårare. Idag saknas statistik på hushållsavfallets olika 
fraktioner på fastighets- och stadsdelsnivå. Vidare saknas även mängd spill och dagvatten. den 
enda vattenmängd som mäts är förbrukning av färskvatten. 

Komplexiteten i avfallssystemet med många olika aktörer både inom kommunal förvaltning och 
privat sektor gör frågan svårarbetad. Exempelvis gäller olika regelverk och olika aktörer agerar 
beroende på om det gäller hushålls- respektive verksamhetsavfall. Inom privat sektor finns en 
tydlig drivkraft att kunna tillgodose sina företagskunder (t.ex. fastighetsägare) med statistik på 
kundnivå (enskilda fastigheter/verksamheter) eftersom dessa aktörer ser det som en 
konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter att kunna tillhandahålla korrekt uppföljning. För 
verksamhetsavfall är det å andra sidan inte möjligt (i alla fall vad projektet har kunnat utröna) att 
på stadsnivå ta fram data på hur stora mängder verksamhetsavfall som kommer från företag 
innanför kommungränsen. De privata aktörerna har av konkurrensskäl inte varit villiga att dela 
med sig av uppgifter från vilka kunder man hämtar verksamhetsavfall till projektet.  

För hushållsavfall kan det, beroende på avfallstaxans konstruktion, finnas ett litet, eller inget 
incitament för ett kommunalt avfallsbolag att tillhanda statistik till enskilda kunder. I Malmö 
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tillämpas t.ex. inte någon viktbaserad taxa för hushållsavfall och den statistik som kan fås på 
fastighetsnivå baseras endast på hämtningsfrekvens och kärlstorlek. Till skillnad från 
verksamhetsavfall går det dock att ta fram statistik för hela kommunen vad gäller mängden 
restavfall och matavfall från hushållen. 

För att komma runt frågan om bristande statistik har verktyget utvecklats så att det också kan 
användas med schabloner och antaganden för att täcka dataluckor.  

Det juridiska/affärsmässiga gränssnittet mellan fastighetsägare, förvaltare och 
hyresgäster/verksamhetsutövare samt i förekommande fall andra aktörer som är verksamma i 
fastigheten är ytterligare en komplicerande faktor. I vissa avtal ingår avfallshantering tillsammans 
med övrig service i hyresavtalet och fastighetsägaren har full rådighet över både lokalvård, 
avfallshantering och avtal med avfallsaktör. I andra avtal tar hyresgästen/verksamheten själv 
ansvar för både lokalvård och avtal med avfallsaktör. Däremellan finns många andra varianter 
t.ex. att ett FM-företag/lokalvårdare är den aktör som har rådigheten över avfallshanteringen och 
därmed står som ”ägare” av avtalet med avfallsaktören. Dessa varierande förhållanden skapar 
utmaningar vad gäller hur en resursdeklaration får genomslag. Många led av olika aktörer kan 
också medföra utmaningarna avseende statistik som normalt är relativt lätt att få tag i. 
Exempelvis kan energistatistik bli svår att samla in beroende på att en hyresgäst själv står för 
abonnemanget för fastighets- och verksamhetsel.  
 

5. Gedigen kännedom om användare, kravställare, kunder, 
marknader 

Initialt i projektet ägnades tid åt att få en gemensam bild av vilka behov och incitament som 
aktörerna i projektgruppen har för att arbeta med symbios och resursfrågor. Oavsett övriga 
resultat i projektet var detta en värdefull process som skapat förbättrade förutsättningar för 
framtida arbete.  

De ingående aktörerna i AP3 har alla ett konkret behov av att på ett pedagogiskt och 
lättförståeligt sätt kunna visa på vilken roll de olika systemen i staden spelar i relation till varandra 
och vilken nytta som uppstår. Energisystemets betydelse för en resurseffektiv avfallshantering i 
staden och avloppshanteringssystemets roll för energiförsörjningen i staden är två konkreta 
exempel. Genom att kunna förmedla bilden av hur olika försörjningssystem är beroende av 
varandra är förhoppningen att kunskapen ökar hos fastighetsägare och fastighetsförvaltare men 
också hos medborgare och beslutsfattare med en ökad systemsyn som resultat. I förlängningen är 
det projektets förhoppning att en sådan ökad kunskap och systemsyn ska leda till en förbättrad 
resursanvändning inom både avfallshantering, vatten/avlopp och energi.  

De intervjuer och dialogmöten som genomförts inom AP3 har gett en första, men relativt god 
kännedom om de behov som potentiella användare av kretsloppskoncepten har.  

Projektet har medvetet spridit ut de aktörer som intervjuats mellan olika typer av fastighetsägare, 
både de som arbetar inom privat och offentlig verksamhet. På så sätt har en bred 
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kunskapsinhämtning kunnat göras avseende vilka olika drivkrafter, incitament och utmaningar 
olika potentiella användare av kretsloppskoncepten har. Det ska dock noteras att samtliga aktörer 
som projektet haft dialog med är intresserade av hållbarhetsfrågor på en nivå som ligger över 
medel. Redan genom att visa intresse för att delta i projektet har dessa aktörer visat ett högre 
intresse än genomsnittet. Nedan redovisas en sammanfattning av den kännedom som erhållits 
under projektets gång.  

• Fastighetsaktörer generellt signalerar inte något större behov av ytterligare ett 
redovisningsverktyg för effektiv resursanvändning utöver de som redan finns (som bara 
redovisar flöden var för sig och inte tar ansatsen att beskriva samband mellan olika 
flöden). Relativt få har god insikt i hur förutsättningar i den egna fastigheten avseende 
avfallshantering, sortering etc. inverkar på andra delar av samhällets försörjning. Dock 
finns tydliga undantag. De fastighetsaktörer som projektet har varit i kontakt med och där 
flera deltagit i pilotstudier, referensgrupp etc, är exempel på aktörer som har ett intresse 
för visualisering av potentiella cirkulära flöden och som ser att detta kan verka positivt för 
byggnadens resursanvändning och öka byggnadens miljöprestanda. 
 

• Betalningsviljan är i dagsläget relativt låg för en ”stand-alone”-modell men kan visa sig 
vara bättre för ett verktyg som kan utgöra en tilläggsmodul på ett befintligt 
miljödatahanteringsverktyg.  
 

• Ekonomiska incitament för förbättrad resurshantering i fastigheter saknas i princip helt. 
Avfalls- och vattentaxan i sig ger inte tillräckligt stora besparingspotentialer vare sig för 
att motivera investeringar eller för att driva förändrade beteenden hos de som nyttjar 
fastigheten och ger upphov till avfallsflöden, eller vattenutnyttjande 
 

• Ett behov vilket inte hade förutsetts av projektet blev tydligt efter dialogmöten med 
skolverksamhet inom kommunen. Här var det brukaren av fastigheten 
(skolverksamheten) och inte fastighetsförvaltaren som lyfte behovet av att kunna 
visualisera den egna avfallshanteringen för att på detta sätt involvera eleverna och jobba 
med beteende t.ex. för att minska matspill i skolor och samtidigt koppla till läroplanen där 
resurs-, energi- och hållbarhetsfrågor ingår.  
 

• Intresset för resursfrågor är ökande, men timingen för introduktionen av ett verktyg 
liknande resursdeklaration för driften av en fastighet, visade sig vara dålig. Frågan var lite 
för tidigt väckt för att få stort genomslag redan i detta skede.  
 

• Någon form av piska behövs sannolikt om det ska bli ett bredare genomslag. Det saknas 
incitament idag för att få stor efterfrågan enbart byggt på frivillig basis  
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• Aktörer knutna till projektets referensgrupp har tillfrågats kring vilka faktorer som skulle 
kunna driva mot ökade incitament för förändrad och förbättrad resursanvändning. De tre 
viktigaste drivkrafterna för avfallshantering respektive vattenförbrukning identifierades. 
Det ska dock påpekas att referensgruppen utgör ett relativt litet urval av en potentiell 
målgrupp och att inte utgör en representativ grupp vad gäller förkunskaper och insikt i 
kretsloppsfrågor (intresset för resursfrågor är över medel).  
 För minskade avfallsflöden och en generellt förbättrad avfallshantering ansåg 

referensgruppen att följande faktorer var väsentliga: 
1. Externt krav på byggnadens cirkuläritet, t.ex. från myndighet eller genom frivilliga 

certifieringssystem 
2. Nytt styrmedel i form av CO2 skatt  
3. Fem gånger högre avfallskostnad (eller mer) 

 Minskad vattenanvändning: 
4. Säsongvarierad vattenkostnad  
5. Externt krav på byggnadens cirkuläritet, t.ex. från myndighet eller genom frivilliga 

certifieringssystem 
6. Fem gånger högre vattenkostnad (eller mer) 

 

Utöver dessa mer generella insikter som redan redovisats under utmaningar, följer här några av de 
mer detaljerade inspel som kommit fram i samband med intervjuer och dialogmöten: 

• För utsortering av matavfall finns ett direkt incitament för en hyresvärd, både ekonomiskt 
och arbetsmiljörelaterat, kopplat till att felsorterade tunnor lämnas kvar av 
avfallsinsamlaren 

• ”Stängda” miljöhus/-rum, dvs rum utan insyn, är ibland ett problem eftersom de blir 
anonyma och ingen ser om man ”dumpar” grovavfall eller verksamhetsavfall från mindre 
företag. 

• Riktigt intressant om det går att börja räkna på ekonomin för avfallshantering på ett annat 
sätt, t.ex. göra en koppling mellan kostnad för inköp, t.ex. av mat, och kostnad för avfall 
eller personalkostnad för förvaltning av dåligt fungerande miljörum.  

• En svårighet med en resursdeklaration är att det riskerar bli ögonblicksbilder som inte är 
normerade – utfallet är helt beroende på individerna som just då bor och verkar/arbetar i 
huset. Svårt att göra någon normering och en annan utmaning att hitta rättvis jämförelse 
på förbrukning och avfall, alla fastigheter är unika. 

• Gröna hyresavtal innehåller gemensamma åtaganden kring avfall. Dessa skulle kunna vara 
ett bra verktyg för att påverka, men det är dock väldigt olika hur levande avtalet blir 
(beror på hyresgästen) 

• I kontorsfastigheter/lokaler är det ”spetskunderna” som driver helheten eftersom 
förändringar som drivs fram av en hyresgäst slår igenom till alla. Större kunder och 
offentliga aktörer har ofta en högre kravnivå än mindre företag 

• Särskilt intressant om man kan följa utveckling och trender över tid 
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6. Lärdomar och misslyckandeåtervinning 
Det som framförallt har gått bra i projektet är samverkan mellan de olika aktörer som alla verkar i 
Malmö och deltar i projektet. En markant ökad förståelse för varandras verksamhet, drivkrafter 
och praktiska utmaningar är ett av resultaten, men framförallt har projektarbetet skapat ökat 
förtroende mellan parterna, vilket borgar för ett fortsatt gott samarbete även efter avslutat 
projekt.  

Det som har inte har gått enligt förväntningar är andelen piloter som har kunnat inkluderas i 
projektet. Relativt många aktörer har deltagit i inledande dialogmöten, men när det kom till 
verkliga piloter för verktygstest mot slutet av projektet var det svårare att hitta kandidater. 
Framförallt har det varit överraskande svårt att involvera kommunens egna verksamheter i att 
delta i tester av modellen och komma med inspel. Detta kan sannolikt bero på en kombination av 
resursbrist och brist på ekonomiska incitament.   

Ambitionen att testa modellen/verktyget på en stadsdel har inte heller fallit ut till full belåtenhet. 
I ansökan och tidig projektplanering lyftes exploateringen i Sege Park och Sofielund upp som 
lämpliga case. Problemet har varit att timing mellan modell och verktygsutveckling och områdets 
exploatering inte alls funnits. Byggherrarna i Sege Park har varit i en helt annan fas i planering 
och projektering och avfallsfrågan har inte hunnits med just nu. I Sofielund har intresse funnits 
hos vissa aktörer, men det har varit svårt att samla tillräckligt många för att det skulle kunna anses 
vara test av en stadsdel. Verktyget har dock utvecklats så att det enkelt ska kunna addera ihop 
enskilda fastigheter upp på stadsdelsnivå så trots att det inte gått att testa i praktiken.  

Energi är en av de resurser som ingår i deklarationen och det har gått bra att inkludera dessa 
flöden i modellen, medan det har varit mycket svårare med data för avfall och vatten. Detta till 
följd av bristande statistik som tidigare beskrivits. Svårigheten med statistik kring avfall och 
vatten har lett till att separata WS kring incitament och statistikfrågor har hållits med deltagande 
av en bredare grupp av medarbetare och beslutsfattare inom VA-syd. Erfarenheter från 
energimätning och dataexport kan återanvändas när frågan om förbättrad mätning inom både 
avfall- och vattenområdet ska utvecklas. Ett branschöverskridande samarbete kring mätning kan 
vara ett sätt att ta frågan vidare.  

 

7. Nästa steg 
Resan med att utveckla demoversionen av resursdeklarationen, först i egen regi inom 
arbetsgruppen i AP3 och sedan tillsammans med Position Green, bjöd på många lärdomar. En 
insikt rörde bristande betalningsvilja för en helt separat produkt som riskerade bli ett parallellt 
verktyg till andra miljödatahanteringsverktyg som ofta redan finns hos kunden. Med 
utgångspunkt från den insikten har E.ON diskuterat vidare med Position Green om att fortsätta 
utvecklingen av verktyget. Inriktningen kommer vara att istället för ett separat verktyg utveckla 
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ett add-on till ett befintligt verktyg för datainsamling/-hantering. Den fortsatta utvecklingen 
kommer ske inom ramen för projekt FUTURE (Interreg ÖKS).  

För samband och modell på stadsnivå går arbetet vidare inom ramen för Malmö stads Viable 
City-projekt samt arbetet med ny energistrategi för Malmö stad.  

Det finns i dagsläget inget projekt initierat som på egen hand kan utgöra plattform för att driva 
frågan om ökade incitament för effektivare resurshantering vidare. De delar av arbetet som berör 
statistik och datainsamling för avfall och vatten/avlopp på fastighets- och stadsnivå kan delvis 
inrymmas i Malmös Viable Cities projekt där samtliga aktörer från Delad energi/AP3 deltar. 
Andra delar, som snarare berör potentiella resursdeklarationsanvändare vilja att använda 
verktyget och att arbeta mot en högre resurseffektivitet, behöver drivas på många fronter. Detta 
behöver t.ex. ske både i bilateral form med kunder och tas upp i diskussioner med myndigheter, 
certifieringsorgan mfl.  
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