
Välkommen !

Klas Gustafsson



Klas Gustafsson

vvd Tekniska verken

Ledamot regeringens delegation för cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi på riktigt



Bakgrund

▪ Förslag i SOU Från värdekedja till värdecykel (Ola Alterå)

▪ Regeringsuppdrag från Miljödepartementet i nära samverkan med 
Näringsdepartementet

▪ Budget för 2018-2020 (avrapportering mars 2021)

▪ Baserat på Januariavtalet tillsätts flera viktiga utredningar med betydelse för 
övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi



Delegater

▪ Ordförande Åsa Domeij (Axfood)

▪ Caroline Ankarcrona (IVA)

▪ Catrin Gustavsson (Södra)

▪ Klas Gustafsson (Tekniska Verken, Linköping)

▪ Lina Bergström (Återvinningsindustrierna)

▪ Monica Bellgran (KTH)

▪ Weine Wiqvist (Avfall Sverige)

▪ Jonas Carlehed (IKEA)



Delegationens uppgifter

Ett rådgivande organ till regeringen; fattar och ansvarar för sina egna beslut

▪ Samordnande kraft för omställningen till en cirkulär ekonomi

▪ Skapa ett innovativt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv på nationell och 
regional nivå

▪ Skapa en omställning som kan bidra till de nationella miljömålen, stärka svensk 
konkurrenskraft och öka Sveriges bidrag till genomförandet av Agenda 2030

▪ Föreslå kostnadseffektiva styrmedel till regeringen



Tre prioriteringar

▪ Plast

Plastutredningen, EU:s förbud mot engångsplast, outnyttjad resurs

▪ Offentlig upphandling

Omsätter enorma summor, stor påverkansmöjlighet, vara förebild

▪ Design för cirkularitet

Förlängning av material- och produktliv måste tas med redan i designstadiet av 
produktionsprocesser och produkter



Referensgrupperna till Delegationen

En för varje fokusområde:

• Plast

• Offentlig upphandling

• Design för cirkularitet

Bred förankring i näringsliv och industri, bransch- och 
intresseorganisationer, akademi, myndigheter och civilsamhälle samt 
regional och kommunal nivå, kan modifieras efter behov (i dagsläget ett 
femtiotal personer)

R



Referensgruppernas uppgifter

• Ge expertråd om var det finns hinder och motverkande
styrmedel

• Bistå i att göra lämpliga avgränsningar inom respektive
fördjupningsområde

• Föreslå konkreta åtgärder, till exempel informationsinsatser, 
work-shops m.m.



#delegationcirkek
delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se
www.tillvaxtverket.se/delegationcirkek

mailto:delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se
http://www.tillvaxtverket.se/delegationcirkek


VI BYGGER VÄRLDENS MEST 
RESURSEFFEKTIVA REGION

VÅR VISION



”Fontaine”

I force myself to
contradict myself in 
order to avoid
conforming to my 
own taste

M. 
Duchamps 



•RESURSEFFEKTIVITET
•Cirkulär och biobaserad ekonomi
- Digital och cirkulär transformation

• Ökad nyttjandegrad

- Affärsmodeller

• Förlängd produktlivscykel

- Reparera, uppgradera, refurbish

• Förlängd materiallivscykel

- Avfall som resurs

Cirkulär ekonomi – Vad är det?



Klimat

Resurseffektivitet
Förnybarhet (inverterat)



Ägardirektiv

AFFÄR

SAMHÄLLEMILJÖ



BYTA PERSPEKTIV OCH 
BETRAKTELSESÄTT…..

Vi betraktar inte avfall som sopor

utan som råvaror



FRÅN TRAPPA TILL PROCESS

Produktion
Inköp & 

Konsumtion
Åter-

användning
Material-

återvinning
Energi-

återvinning
Deponering



VÅRT ENERGISYSTEM



HUSHÅLLSAVFALLETS RESA



Infrakulvert Vallastaden



VI BYGGER VÄRLDENS MEST 
RESURSEFFEKTIVA REGION

VÅR VISION



Välkommen !

Josefina Sallen, RISE



Cirkulära 
affärsmodeller i 
praktiken
Josefina Sallén, 19 november 2019
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Inga miljökoftor



42 miljarder
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x10 x100 x1000
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Förebygga
"1000"
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Varberg
-Cirkulärt
Surfhus

24/7



Ljus som tjänst i Bollnäs

32



Halmstad 
-Grönytor 
som funktion



Kungsbacka
-Smart delning 
av personalbil



C= 

36

Ekonomiskt värde av återcirkulerade komponenter
Ekonomiskt värde av alla ingående komponenter



Hantera
"10"

Den cirkulära staden38
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New York City 1900
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New York City 1913
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• Upphandla cirkulärt 

• Inför mått på Cirkularitet - samverka med 

andra kommuner

• En engagerad person som vill ger resultat!

• Utnyttja det lokala perspektivet

• Goda exempel från näringslivet

• Draghjälp med mål, strategier, som ramlar 

ner i praktiken

• Börja göra, det lilla och enkla



Tack för mig!

Josefina.sallen@ri.se
0722089360

mailto:Josefina.sallen@ri.se


Välkommen !

Ann-Sofie Granzell, CirEko



Tillsamman för affärer 
i en cirkulär ekonomi

Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

Ann-Sofie Granzell
ordförande CirEko



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

Näringslivets arena för Cirkulära Affärer

Ett växande kunskaps- och affärsnätverk
inom den cirkulära ekonomin 



Linjär 

ekonomi
Återvinning

Cirkulär 

ekonomi

Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                        cireko.se 



Tjänster inom den cirkulära ekonomin kan exempelvis vara 
 hantverksmässiga reparationstjänsten
 tekniska lösningar för att optimera industriprocesser
 tjänster som bidrar till biologisk mångfald  

Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                  www.cireko.se 



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

Non-profit och transparant

AB (svb) = särskild vinstbegräsning enligt lag

Nationell verksamhet

Säte + admin: Västerås

Finansiering

medlemsavgifter – projekt – arrangemang - arbetsmarknadsstöd

En nationell näringslivs- och medlemsorganisation

Bransch- och sektorsövergripande  – Non-profit  – Oberoende



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

CirEko är till för … 

 de som redan börjat arbeta cirkulärt 
och vill utvecklas vidare och hitta nya samarbeten

 de som är nyfikna och vill öka sin kunskap 
och få support och inspiration på vägen 

Cirkulär ekonomi spänner över 
alla branscher och typer av organisationer och storlekar



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

Vi växer i hela Sverige
ABB

Accus

ADayservice

Agronomics Scandinavia

Affärs- & idébyrån

Air By Solar

Almi Mälardalen

AnVa Invest

Aqva

Aros Congress Center

August Lundh

Avfall Sverige

Axelinas

BDO Mälardalen

BioBag

Capricorn Consulting

Carbomax

Castellum Mitt

CAT, Circular Action Tools

Changemaker

Circular Economy.se

Cityzapnow

Clothes Hero

CoachHuset i Skandinavien

CoSolutions by Vesna

Compendium

Deedster

Don för Person

DGE

Econtrast

Elco

ELR

Emmaus Stockholm

Erikslund Shopping Center

Eskilstuna Energi och Miljö

Essity

Exin

FAS Converting Machinery

Falu Kommun

Fjällhubben Funäsdalen

Fjällhubben Vemdalen

Freelway

Graf & Bild

Green Furniture Concept

Handelskammaren Mälardalen

Hantverksbryggeriet

Hotel Esplanade

Hotel Plaza

HUT Skåne

Hydroware

Kadesjös

KFC Print

Klimatkraft Sverige

Köpings Kommun

Koppen

LT Konsult

Let me be Frank

L&Y Revision

Länsstyrelsen Västmanland

Mälarplast

Medveten Konsumtion

Merocom

Miljöfabriken 2000

Mimer

Movebybike Umeå

Mälardalens Frukt & Grönt

Mälarenergi

Mälarhamnar

Nestor

off2off

Oria – Fair trade & organic

PWS Nordic

Ragn-Sells

Rawstraw

ReTuna

Rebox

reCreate Design Company

Region Västmanland

Rekomo

Repamera

re:profit

RISE

RP Recycling Partner

STYLE Hårstudio

Skafferiet

Skyltgruppen Scandinavia

Skånefrö

Smart Planet Business

Sparbanken Västra Mälardalen

Stena Recycling

Stormie Poodle

Studio Desktop

SWATAB

Swop Shop

Sysav

VASEK

Tack Presentreklam

Talking Bridge

Tarkett

Thor Shipping

VafabMiljö

Västerås Marknad & Näringsliv

Västerås Science Park

Västerås stad

Västmanland Uppland Energiförening

Västra Mälardalens Energi & Miljö

Återvinningsindustrierna



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                        cireko.se 

Mission

Med fokus affär - underlätta näringslivets omställning 
från linjär till cirkulär ekonomi



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                        cireko.se 

Mission

Med fokus affär - underlätta näringslivets omställning 
från linjär till cirkulär ekonomi



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

Cirkulär ekonomi: 

Nya affärsmodeller

= innebär helt nya 

samarbeten för att 

tillsammans sluta 

resurslooparna



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

 Golvläggare

 Kommuner

 Inredare etc. etc. 

 Servicebolag

 Avfallsbolag

 Distributörer etc. etc.  

 Privatpersoner

 Avfallsbolag

 Flyttfirmor etc. etc. 

. . .  kan sluta loopen för sin produkt med hjälp av . . .



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

 En av världens största golvtillverkare – 3:a i världen

 34 fabriker runt om i världen.

 Gör alla typer av golv - i olika material 

 Störst i världen på plastgolv

 Säljer varje dag 1.3 miljoner m2 golv



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

Branschgemensamt insamlingssystem
för installationsspill

Dag 
Duberg, 
Tarkett

Under 20 år har det samlats in 375 ton spill
i Norden vilket använts som råvara att 

tillverka 100 000 m2 nytt plastgolv



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

Tarketts tvättinnovation gör 
granulatråvara av gamla 
plastgolv vilket ersätter 
jungfruligt material

Efterlysning!

Golv som av 
någon 

anledning 
ska rivas ut



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

 Ett svenskt bolag som säljer engångsprodukter
 Finns i 150 länder
 Produktion på 98 ställen i världen (Sverige: Lilla Edet)



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

Tork PaperCircle® – världens första 
återvinningstjänst för pappershanddukar



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

Distributör
Facility 
serviceföretag

Slutkund och
användare

Kommunen 
Återvinnings-
partner

Partnerskap för minskat avfall och maximerad resursanvändning

Tork PaperCircle®

Essity sluter cirkeln för pappershandduken med hjälp av samarbeten längs loopen



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

Kretsloppet för flyttkartonger



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

”Först i Sverige”- samarbete  



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

 Kunskap  Inspiration  Utveckling  Positionering



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

Cirkulär 

KUNSKAP

Vi förmedlar 

Cirkulär 

INSPIRATION

Vi inspirerar 

Cirkulär 

UTVECKLING

Vi underlättar 

Cirkulär 

POSITIONERING

Vi uppmärksammar 



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

Cirkulära Affärer är CirEkos kanal.
Det är titel- och varumärkesskyddat.

Om affärsmöjligheterna med cirkulär ekonomi



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

CA2019.se

Vasa-Umeå
28 mar

Stockholm
2 sep

Malmö
17 okt

#whitemonday



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

Medlemsforum på Linkedin



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

Välkommen med i CirEko
och till den cirkulära ekonomin

Bra för klimatet. Bra för planeten. Bra för affärerna.  



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

Välkommen med i CirEko
och till den cirkulära ekonomin

Bra för klimatet. Bra för planeten. Bra för affärerna.  

Tack!



Näringslivets arena för Cirkulära Affärer                                            cireko.se 

Välkommen med i CirEko
och till den cirkulära ekonomin

Läs mer på cireko.se

Bra för klimatet. Bra för planeten. Bra för affärerna.  

Tack!

Ann-Sofie Granzell
a.granzell@cireko.se

mailto:a.granzell@cireko.se


Välkommen !

Amelie Sahlin, Region Dalarna och 
Magnus Eriksson, länsstyrelsen



Att utveckla och stärka arbetet med hållbar 
regional utveckling
Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska 
integreras i ordinarie verksamheter. En långsiktig 
ambition.
- Sprida forskning
- Utlysning av medel
- Utveckla metoder och verktyg
- Ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan olika 

regionala aktörer
- Utveckla handläggningen av projektmedel, regionala 

företagsstöd och kommersiell service

Tillväxtverket kommer att avsätta 89 mkr mellan 2020-
2022.



Fyra moduler att fylla med innehåll

Valfri 

Företagsstöd, 
projektmedel, 
Kommersiell 
service
Sammanhållnings
politiken 

Omställning, 
Nya arbetssätt

Valfri 

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr  4

Inlämning av förstudie 20 januari 2019



Välj Infoga bild från Bildarkivet för Tillväxtverkets bilder och illustrationer. Se även mallsidan.

Regeringsuppdraget att integrera 
miljö- och klimatperspektiven i 
handlingsplaner för regional tillväxt

Tillväxtverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten



Regeringsuppdrag Miljödriven Näringslivsutveckling

➢ stödja regionalt utvecklingsansvariga (RUA) i arbetet med miljödriven 
näringslivsutveckling i alla branscher. 

➢ stödja hållbar affärsutveckling hos SME med koppling till bl.a. cirkulär 
ekonomi

➢ samarbete med Energimyndigheten, Jordbruksverket, 
Naturvårdsverket och länsstyrelser

➢ Avrapportering 15 april 2020 och sen årligen

➢ 2019 nio pilotprojekt (4,5 milj. kr) med fokus på cirkulär ekonomi -
generell kunskapsuppbyggnad, test av nya affärsmodeller, tre 
branscher (plastmaterial, logistik & reparation samt livsmedel), non 
profitorganisationer - Uppsala Stadsmission.



m = 2,5

m = 2,5

m = 2,6

m = 2,8

m = 2,5

m = 2,2

m = 2,7

m = 2,4

m = 2,3

0 1 2 3 4 5

integrera cirkularitet i strategiarbetet

genomföra insatser kopplat till cirkularitet
i strategier

arbeta med cirkulär ekonomi som
"verktyg" för företagsutveckling

Tillväxt/Innovation

Miljöfrågor

Total

Tillväxtverkets fråga till länsstyrelser och regioner: 
Vilken erfarenhet har du av att arbeta med cirkulär ekonomi.....? 



Tillväxtverkets fråga till länsstyrelser och regioner: 
Upplever du några svårigheter kopplat till ditt arbete med cirkulär ekonomi?

71%

29%

84%

16%

79%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ja

Nej

Tillväxt/Innovation Miljöfrågor Total



Tillväxtverkets fråga till länsstyrelser och regioner: Beskriv svårigheter/ 
behov du upplever kopplat till ditt arbete med cirkulär ekonomi? 

”Mer information och kunskap 
om cirkulär ekonomi behövs. 

Kommunerna behöver stöd för 
att kunna ge företag i sina 
kommuner rätt stöd och 
förutsättningar för att arbeta 
cirkulärt.”

”Kompetensutveckling, gehör i 
organisationen, implementering 
i strategier och styrande 
dokument”



Politiskt mål 2 – Ett grönare och koldioxidsnålare 
Europa genom ren och rättvis energiomställning, 
gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, 
klimatanpassning, riskförebyggande och 
riskhantering

Förslagen till ny sammanhållningspolitik och 
regionalfondens utformning för den kommande 
programperioden (strukturfondsprogram)



Välkommen !

Anna Strindberg, Clas Ohlson



Clas Ohlson
Vad betyder cirkulär ekonomi i 
detaljhandeln?
Borlänge, 19 november 2019

Anna Strindberg, Programchef inom hållbarhet på Clas Ohlson
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Clas Ohlson i siffror

*30 juni 2019

Antal anställda 5 000

Antal butiker 232*

Antal kunder
42

miljoner

Försäljning, SEK
8,8

miljarder

15 000Antal artiklar i vårt sortiment

Andel produkter för en mer
hållbar livsstil (av
försäljningen)

20 %

Andel egna varumärken
(av försäljningen)

36 %



Intro slide with 
subtitle. No logo

Clas Ohlson 

Vi brinner för att förenkla livet i varje hem
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Clas Fixare 
Clas Ohlson Service bar

Rådgivning i butik, 
distansrådgivning i hemmet av
Clas Fixare, support från
kundtjänst

Smarta produkter
med 2-10 års garanti, 
reservdelar, verkstad

Full-
service

Rådgivning

Produkter

Vi brinner för att förenkla livet i varje hem



Minska koldioxidutsläpp i vår 
verksamhet

Ett hållbart kundmöte 

94

Långsiktiga hållbarhetsmål och ambitioner

En ansvarsfull leverantörskedjaEtt hållbart kunderbjudande 

Säkerställa efterlevnad av lagar 
och regler samt hög affärsetik

En attraktiv och hållbar 
arbetsgivare

Effektiva och hållbara 
förpackningar i hela vår värdekedja 

Vår roll i samhället ska bidra till att 
vi uppfattas som ett meningsfullt 

och trovärdigt varumärke och 
företag



Cirkulär ekonomi på Clas Ohlson
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Designa produkter och
förpackningar smartare

Ta bort miljöfarliga ämnen

Använda förnyelsebar 
energi till produktion och 

transporter 

Minska konsumtion av 
nya saker

Återanvända mer 
genom uthyrning

Ta hand om uttjänta
produkter

Återvinna mer och fler
material
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En borrmaskin används i
genomsnitt 13 minuter

under sin livslängd.
Källa: Sundyberg Vatten & Avfall

http://www.savab.se/lange-leve-dina-prylar-och-klader/

http://www.savab.se/lange-leve-dina-prylar-och-klader/


Delning- och 
uthyrningstjänster
• Hyr hos Clas
• Clas Fixare
• Vinden

Förlängning av 
produktlivscykel
• Reservdelar
• Reparationer

Återanvändning och 
återvinning
• Pant på bläckpatroner
• Lövräfsa av återvunna 

plastbackar från vårt lager

Hjälpa våra
kunder att leva 
en mer hållbar

livsstil
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• Ökat intresse för hållbarhetsfrågor, men ett glapp mellan attityd och beteende
• Ökad konkurrens med aktörer som har en mindre ambitiös hållbarhetsagenda

Utmaningar

• Stort sortiment inom många olika produktkategorier
• Stor leverantörsbas i Asien
• Svårt att definiera kvalitet på återvunna material

• Hur ska konsumenten återvinna en plasthink från Clas Ohlson? 



www.clasohlson.com



Välkommen !

Annelie Strömberg, IKEA















2030



Välkommen !

Anders Karlin, UhC och Mari 
Jonsson,GNU



Samarbete över kommungränserna

Återbruk i den offentliga affären 

Mari Jonsson och Anders Karlin



Affärsmässiga- och hållbara 
offentliga affärer



Affärsmässiga- och hållbara offentliga affärer

• Samordnade upphandlingar 

• Avtalsförvaltning 

• Kommunansvarig upphandlare

• Kvalitetssäkring byggentreprenader 

• Direktupphandlingar

• Utveckling och utredning

• Utbildning

Samverkande kommunerTjänster



Sex inriktningsmål

• Upphandling används som ett strategiskt verktyg att nå våra mål 

• Vi sparar pengar åt våra kommuner

• Vi arbetar genomgående med hög kvalitet 

• Hållbarhet är för oss en självklarhet och där ligger vi i framkant

• Vi är bäst på regional tillväxt

• Vi arbetar ständigt för nya och bättre lösningar

Affärsmässighet - Maximalt hållbara offentliga affärer



Affärsmässiga- och hållbara offentliga affärer



Ekologisk dimension – Agera nu – Hållbar upphandling 



Återbruk i den offentliga affären



Återbruk i den offentliga affären

• Projekt i samarbete mellan Länsstyrelsen, UDD och Upphandlingscenter.

• Fokus är krav på återbruk och återvinning av material i upphandling. 

• Övriga miljökrav – avfall, klimat, kemikalier, ekomat.

• Ett stöd att utveckla högre krav tillsammans med upphandlare och kommuner.

Projektmål

• Återvunnet i 20 % av upphandlingarna och 4500 ton CO2 per år.



Affärsmässighet - Maximalt hållbara offentliga affärer

Upphandlingsplan 2019



Återbruk i vid bemärkelse

• Kvalitet och lång livslängd

• Återanvänt- second-hand

• Innehåll av återvunnet material (i hela eller delar)

• Möjlighet att serva och reparera, reservdelar, återtag 

• Efter kasserande: återanvända eller sortera/återvinna

• Refill, pantsystem 

• Funktion istället för produkt – nya affärsmodeller

• Hur jobbar leverantören med återvinning och kretslopp



Hur går det – UhC:s miljökrav hittills

• 10 %  - Avancerad och Spjutspets (Upphandlingsmyndigheten)

• Upphandlingsmyndighetens kriterier finns ej för allt

• Återvunnet – vi bryter ny mark och lär oss tillsammans



Upphandlingar som är på gång

Några exempel

Räddningsutrustning, sopsorteringskärl, ljuskällor- armaturer, 

bad- och sportartiklar, kopieringspapper, cyklar, ventilation, 

veterangåvor, idrottsutrustning, möbler till hemlik miljö, 

IT-partner/datorer m.m.

ATT FRÅGA EFTER DET SOM INTE FINNS KAN DRIVA UTVECKLINGEN!



Olika skrivningar om återbruk i upphandlingsdokument

• Anbudsgivaren ska erbjuda minst en 100% återvunnen produkt.  

• Redovisa om, och i så fall hur mycket återvunnet produkten innehåller. 
Om ej ska en plan för detta upprättas.

• Vi kan komma att kräva in info under avtalstiden om produkternas innehåll, 
LCA, möjligheter att reparera och återbruka….

• Leverantören ska arbeta för en uthållig resurshantering, återvinning.…



Sammanfattning

• UhC och kommunerna ska höja ribban för 
miljömässigt  ansvarfull upphandling

• Länsstyrelsen stöttar fram till oktober 2020 
med en resurs som ska fokusera på återbruk

• Ska skapas nya rutiner som sen kan spridas 
till övriga kommuner



Utvecklingsfrågorna och 
en sammanfattning



Utveckling och framtid– Samordning för framgång

• Ny upphandlingspolicy - ett mera strategiskt anslag.

• Arbete med GNU:s Nämndplan 2020-2022.

• Fler länsgemensamma samordnade upphandlingar. 

• Visa på nyttan och effekten av hållbar upphandling. 



Goda affärer och samhällsnytta

Upphandling i samverkan mellan politiker, beställare och upphandlare, 

med tydliga roller, ger förutsättningar för goda affärer och samhällsnytta.

Tack för visat intresse!



Annika.varghans@lansstyrelsen.se

010-2250480

mailto:Annika.varghans@lansstyrelsen.se


Välkommen !

Christian Olhans, Borlänge Energi



2019-11-19
Christian Olhans





Plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering 2018-2022 (KF 2018-04-10 § 55)

Mål 9 
Minska avfallsmängderna och öka återanvändningen 
av byggavfall samt använda miljövänliga material och 

omhänderta farligt avfall på rätt sätt 



Avfallsmängder i Sverige



Effektmål
Miljö, effektmål:
År 2023 omsätter depån ca 
2500 ton material vilket innebär att 
mängden nyproducerat 
byggmaterial har minskat med 
motsvarande mängd.

Socialt effektmål:
År 2023 har 35 personer gått 
vidare från återbyggdepån i 
annan sysselsättning som inte 
är en arbetsmarknadsåtgärd. 



Upphandlingsdialog Dalarna 

Stöttar med upphandlingsstöd för att ta fram modeller och textförslag
för kravställande, konsult Colligio

Några frågeställningar
• Betalningsmodeller för begagnat material
• Timpenning eller påslag inköp material
• Garantifrågor
• Påverkan hyressättning 
• Byggnadstekniska frågor, energi, hållbarhet, brandrisk



Medverkande

Byggbolag
• Byggpartner
• Byggtrio
• DB Bygg

Avfallsbolag
• Ragn-Sells
• SUEZ
• STENA







Välkommen !

Cajsa Hagberg, FEV och Erik Nilsson, 
Stora Coop





”Från soptipp till återbruk”





Vi behöver ändra beteende!





Arbetsträning hos FEV

Befintlig personal FEVÅVC-medarbetare
har anställts hos FEV



Flera samarbetspartners som tar emot 
återbruksmaterial



Personligt mottagande



Kommunikativa skyltar



Utvecklingsledare för återbruket



Åter till invigningen













Resultat av projektet

• Plastpåseförbrukningen har minskat med 70%
• Nöjda kunder
• Fler butiker som använder påsarna



Hållbarhet

Ekologisk

Social Ekonomisk


