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Syfte: Skapa förutsättningar för en cirkulär 
stadsutveckling med fokus på hållbar 
resursanvändning, ökad tillväxt och sociala värden 
för medborgarna

Partners: Malmö stad, E.ON, Linköpings 
universitet, WSP, Sysav, SLU, Gyllebo gödning, 
CMP, VA Syd, Lantmännen, Sustainable Business 
Hub, Norcarb Engineered

Totalt 9 arbetspaket



Resurseffektiv avfallshantering med fokus på
återbruk och materialåtervinning

Målet är att ta fram en marknadsmodell för återbruk

Sysav är arbetspaketsledare och VA SYD och Sustainable
Business Hub är partners i detta paket



Omvärldsbevakning av återbrukskoncept

• Kringwinkel (Antwerpen)

• Alelyckan 

• Retuna

• Haldahuset

• Härnösands kretsloppspark

• Tatillvara i Borlänge

• Roslagstulls återbruk

• Möjligheternas hus



Analys av befintliga koncept

Insamling Sortering Förädling/

Reparation

Försäljning Biverk-
samhet

Finansiering



Tre huvudkoncept

Helhetskoncept
Har alla funktioner 

Facilitator
Huvudsaklig uppgift att 
underlätta för återbruk

Fragmentariskt
Huvudsaklig uppgift att 
underlätta för återbruk



Workshop med återbruksaktörer



Återbruksaktörers utmaningar

Attitydförändring

Utföra förädling
Matcha utflödet 

med inflödet

Byråkrati
Samverkan



Konceptidé Professionell 
verkstad

Sustainable
Business Hub

Verkstad/ 
förädling
VA SYD

Sysav: 
Skapar förutsättningar för ett flöde av beställda varor. Infrastruktur –
logistik, lokaler, personal

VA SYD:
Eventuell verkstad eller annan förädling
Tittar på samarbeten med Malmö stad – Förvaltningen AMS

Sustainable Business Hub:
Arbetar för att hitta lösningar med verkstad för professionella aktörer



Konceptidé

På ÅVC med ÅVC-personal

För-sluss vid infart till ÅVC för att göra 
det lätt för kunden att lämna till återbruk

Vi tar emot allt

Efter avlämnandet gör personalen en 
försortering
av det som är återbrukbart



Utmaningar och möjligheter insamling

Skapar förutsättningar för att det som 
samlas in kommer till avsättning

Logistiken, lagring och transport, är en 
utmaning



Konceptidé

ÅVC töms och körs till central sortering/lager

I centrallagret görs sortering och eventuell 
rengöring

Ingen förädling utöver eventuell rengöring

Sorteringen görs i flöden som motsvarar 
efterfrågan från de aktörer som kommer 
och hämtar förbeställt material



Utmaningar och möjligheter sortering

Möjlighet till arbetsmarknadsåtgärder 

Förenklar för aktörerna som står för utflödet

Volymerna är en utmaning

Finansieringen är en utmaning



Konceptidé

Vid centrallagret hämtar aktörer
förbeställt material



Utmaningar och möjligheter utflödet

Med ett centraliserat utflöde kan vi få 
större volymer till återbruk

Utmaningar i att skriva avtal/handla upp

Utmaningar i finansieringen



Konceptidé

Verkstad/ 
förädling
VA SYD

Vi skapar redan nu samarbete med kommunen och deras 
arbetsmarknadsverksamhet 

Sustainable Business Hub arbetar för att hitta lösningar med 
verkstad för professionella aktörer

Professionell 
verkstad

Sustainable
Business Hub



Lösningar för att komma vidare

Vi börjar med de aktörer vi redan har 
avtal med

Finansieringen löser vi genom att vara 
transparenta i vad konceptet kostar

Samarbete för ökad avsättning i tidigt 
skede ger bättre möjlighet för 
uppskalning



TACK!

savita.upadhyaya@vasyd.se

ebba.sellberg@sysav.se


