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SAMMANFATTNING 
Cirkulära avtal är överenskommelser mellan aktörer i 

syfte att öka cirkulationen av avfallsbaserade resurser, 

som specificerar under vilka förutsättningar resursen 

får cirkuleras.  

Denna rapport undersöker för- och nackdelar med 

olika typer av cirkulära avtal för återvinning i Europa, 

för att sedan analysera vilka problem avtalen löser och 

inte löser på marknader för avfall, och vilka problem de 

skulle kunna lösa i en svensk kontext. 

För att studera cirkulära avtal har tre olika europeiska 

fall studerats; Gröna avtal i Nederländerna, Kvalitets-

protokoll i Storbritannien och Differentierade krav i 

Danmark. Dessa avtal skiljer sig åt till exempel genom 

att reglera olika delar av ett materials livscykel, till ex-

empel dess ursprung eller tilltänkta användning.  

Gemensamt är att avtalen tar särskild hänsyn till avfal-

lets speciella komplexitet med avseende på till exem-

pel förekomsten av farliga ämnen. Dessutom kan cir-

kulära avtal användas för att fördela de kostnader och 

nyttor som uppstår i handeln med avfallsbaserade re-

surser på ett sätt som bättre passar den cirkulära eko-

nomin. Den funktionen i avtalen verkar särskilt viktig 

för att marknaden ska acceptera och intressera sig för 

cirkulation av komplexa avfallsströmmar som minera-

liska restavfall. Både avtalen i sig och arbetet med att 

ta fram dem stärker och formaliserar relationer mellan 

aktörer, och bidrar till att göra cirkulära marknader 

mer förutsägbara. Därigenom kan cirkulära avtal skapa 

tillit och värde på marknaden för avfallsbaserade re-

surser, vilket är avgörande för omställningen till en cir-

kulär ekonomi.  

Cirkulära avtal är ett verktyg som löser vissa problem i 

omställningen mot en cirkulär ekonomi, men inte alla.  

Till exempel kan avtal som sträcker sig under en lång 

tid minska incitamenten för teknisk utveckling. Vid ut-

formning av avtal måste stor hänsyn tas till de lokala 

och nationella institutionella förutsättningarna, och till 

det specifika avfallets komplexitet. 

  



FÖRORD 
Denna rapport sammanfattar de viktigaste lärdomarna 

från forskningsprojektet ”Cirkulära avtal”. Forsknings-

projektet har utförts av forskare från Kungliga Tekniska 

Högskolan och Linköpings Universitet. I projektet med-

verkade även Stena Recycling International AB, Outo-

kumpu Stainless AB, Njudung Energi Vetlanda AB, Av-

fall Sverige och Tekniska Verken som projektpartners. 

Projektet har finansierats av VINNOVA, Dnr: 2018-

04681, och genomfördes i huvudsak under år 2019 och 

2020. Syfte med projektet var att öka kunskapen om 

hur certifikat och avtal kan stimulera utvecklingen av 

nya värdekedjor för avfall samt kartlägga möjlighet-

erna att implementera sådana lösningar i Sverige. Med 

andra ord intresserade vi oss för vilken roll avtal och 

certifikat kan spela för att initiera, organisera och re-

glera cirkulationen av avfall och därmed bidra till nya 

värdekedjor för avfallsbaserade resurser.  

Bakgrunden till projektet var att många aktörer på av-

fallsmarknaden upplever att svårigheterna med att 

finna avsättning för avfallsbaserade råvaror delvis be-

ror på dess klassning som just avfall.  Detta på grund av 

att avfallslagstiftningen är utformad för att kontrollera 

och bortskaffa avfall, samtidigt som avfall endast får 

tas emot och behandlas av aktörer med tillstånd för av-

fallshantering.  

För att underlätta transformationen av avfall till pro-

dukter har EU utvecklat så kallade end of waste-krite-

rier, alltså kriterier för när avfall juridiskt upphör att 

vara avfall och istället klassificeras som produkt. Dessa 

kriterier har presenterats som en juridisk innovation 

med potential att skapa nya möjligheter för en cirkulär 

ekonomi.  Men implementering av de avfallsupphö-

rande kriterierna har till stor del misslyckats. Kriteri-

erna ställer krav på att materialet, innan det kan få pro-

duktstatus genom egna end of waste-kriterier, redan 

ska ha en marknad. Det skapar alltså inga nya mark-

nader för avfall utan befäster endast de befintliga. 

Dessutom kan även kraven som kommer med en pro-

dukt-klassificering vara svåra att möta för komplexa 

avfallsströmmar, då produktlagstiftningen ställer krav 

på materialets spårbarhet. Varken den nuvarande pro-

dukt- eller avfallslagstiftningen är anpassad för att 

kunna återvinna nyttiga resurser ur mer komplexa 

materialströmmar.  

Denna problematik gjorde att vi i detta projekt intres-

serade oss för mellanrummet mellan avfall och pro-

dukter. Hur detta mellanrum ska definieras är öppet 

för tolkning. Men det kan öppnas upp med hjälp av 

styrmedel som standarder, certifikat och avtal, vilket 

gör klassificeringen av materialet som avfall eller pro-

dukt överflödigt. Dessa styrmedel valde vi att benämna 

cirkulära avtal. De innebär att aktörer på avfallsmark-

naden som producenter, användare och myndigheter 

kommer överens om villkoren som ska gälla vid cirku-

lation och återanvändning av avfallet i olika tillämp-

ningar.  

Dessa avtal är i regel anpassade till avfallets komplexi-

tet och ställer tydliga krav på till exempel materialets 

ursprung, kvalitet och innehåll av problematiska äm-

nen. Värdekedjor för mineraliska avfall som slagg och 

bottenaskor för tillämpning i bygg och anläggningsar-

beten var i fokus i projektet, då de berörs av ovan 

nämnda problem, och har en låg nyttjandegrad i Sve-

rige. Att skapa nya värdekedjor ska här förstås som att 

öka återvinningen av dessa avfallstyper och tillvarata 

dess funktion. Många väst- och centraleuropeiska län-

der har implementerat denna typ av cirkulära avtal för 

mineraliska avfall. Utgångspunkten i projektet var där-

för att studera tre olika fall av cirkulära avtal i andra 

EU-länder med hjälp av intervjuer och studiebesök. 

Därefter togs lärdomarna till Sverige för att genom fo-

kusgrupper kartlägga om och i så fall hur cirkulära avtal 

kan implementeras i Sverige.  

Vill ni veta mer om projektet kan ni kontakta projekt-

ledare Nils Johansson, nilsjoha@kth.se, eller besöka 

projektets hemsida https://www.kth.se/seed/cirku-

lara-avtal. 

Under projektet anordnades också en plattform där 

aktörer från och kring den svenska återvinnings-

branschen fick komma med inspel i frågan om målkon-

flikten mellan cirkulär ekonomi och giftfri miljö. Inspe-

len finns att se på kth.se/malkonflikt-symposium.  

mailto:nilsjoha@kth.se
https://www.kth.se/seed/cirkulara-avtal
https://www.kth.se/seed/cirkulara-avtal
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1 DE STUDERADE FALLEN
Vi har studerat lösningar från tre EU-länder där olika typer av avtal mellan branscher och myndigheter har använts för 

att öka cirkulationen av avfall; Gröna avtal i Nederländerna, Kvalitetsprotokoll i Storbritannien och Differentierade 

krav i Danmark. I detta kapitel och i tabell 1 presenteras en översikt av dessa tre avtal. 

1.1 Gröna avtal 

Gröna avtal är ett politiskt initiativ från den neder-

ländska regeringen, och bygger som namnet antyder 

på att ett avtal sluts mellan en samhällsaktör och rege-

ringen för att därigenom underlätta lösningen av ett 

miljöproblem. Cirkulär ekonomi är ett av flera områ-

den som avtalen fokuserar på. Avtalen riktar sig till fö-

retag eller organisationer som har en affärsidé eller in-

novation men som upplever att spelreglerna i form av 

lagar, regler eller tillståndsprocesser begränsar ut-

vecklingen. Företaget kan då ansöka om ett grönt avtal 

där företaget och myndigheter kommer överens om 

utvecklingsmål och åtgärder. Avtalen utvecklades un-

der slutet av 2000-talet då Nederländerna upplevde en 

recession i ekonomin med begränsade möjligheter för 

ekonomiska styrmedel att förbättra miljön. Avtalen in-

nehåller ett givande och tagande mellan de båda par-

terna. Regeringen kan till exempel erbjuda rådgivning 

eller åta sig att omtolka lagar för att minska institution-

ella hinder medan samhällsaktören åtar sig att jobba 

vidare och till exempel skala upp ett initiativ som leder 

till hållbar tillväxt. I dagsläget, år 2020, finns 55 aktiva 

avtal och 176 avslutade. 

1.2 Kvalitetsprotokoll 

Kvalitetsprotokollen introducerades i Storbritannien 

av det brittiska Miljödepartementet under år 2006 

som ett svar på misslyckandet med att förhandla fram 

avfallsupphörande (end of waste) kriterier på EU-nivå. 

Målet med protokollen är att förhandla fram ett avtal 

som möjliggör att avfallsklassat material ska kunna 

nyttjas på ett säkert sätt, samt minska den juridiska 

bördan genom att klassa om det som produkt. Företag 

eller organisationer ansöker om ett protokoll till Miljö-

departementet. Framtagandet av ett protokoll kräver 

ett rigoröst förarbete, med modellering och riskana-

lyser av att använda materialet i olika tillämpningar. I 

protokollet formuleras krav som försäkrar att materi-

alet kan användas som substitut till en konventionell 

produkt utan att miljö- eller hälsorisken ökar. Protokol-

len styr genom att reglera typ av ingående material, 

processer materialet ska gå igenom samt hur det ska 

lagras och inom vilka verksamheter det får användas. 

När ett material väl har fått ett protokoll så regleras 

inte produktklassningen i varje enskilt fall, utan allt 

material som tillverkas enligt protokollet klassificeras 

som en produkt och kan användas på samma villkor 

som jungfruligt material. Det finns 14 olika kvalitets-

protokoll för avfallsbaserade material. 

1.3 Differentierade krav 

Som ett svar på ett ökat behov av att reglera använd-

ningen av avfall som konstruktionsmaterial introduce-

rades år 2000 en förordning i Danmark där differentie-

rade krav på avfallets föroreningsinnehåll togs fram för 

olika typer av tillämpningar. En förändrad syn på giftig-

het spelade in i de nya kraven, och gränsvärdena base-

ras därför på ett risk-perspektiv där innehållet av föro-

renade ämnen framförallt regleras med avseende på 

lakhalter istället för totalhalter. Förordningen gäller 

“restprodukter för bygg- och anläggningsändamål” och 

sätter upp tre olika kategorier baserat på materialets 

urlakningsegenskaper och i vissa tillämpningar även 

totalhalter. För avfall som hamnar i den första, renaste, 

kategorin gäller en relativt fri användning i till exempel 

vägar och parkeringsplatser. För kategorierna 2 och 3 

finns krav på var och hur materialet får användas och 

vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas. Kategori 3 

har de mest liberala kraven gällande utlakningsegen-

skaper men har då å andra sidan de strängaste kraven 

för användning, till exempel med avseende på avled-

ning av lakvatten och övervakning. Kategorierna regle-

rar alltså användningen och uppföljningen baserat på 

halter av ämnen, oberoende av vad avfallet kommer 

ifrån eller vilka processer det har gått igenom tidigare. 

Vilken kategori avfallet hamnar inom avgörs vid varje 

enskilt fall. 



Tabell 1.  Bakgrund och översikt över de studerade cirkulära avtalen.  

 GRÖNA AVTAL KVALITETSPROTOKOLL DIFFERENTIERADE KRAV  

ÅR OCH LAND 2011, Nederländerna 2006, Storbritannien 2000, Danmark  

PROBLEM Begränsat ekonomiskt ut-

rymme under recession och 

samtidigt pressande miljöpro-

blem  

Misslyckande att skapa avfalls-

upphörande kriterier på EU-nivå 

Skärpa skydd av grundvatten. Föränd-

rad syn på gifter; från farlighet (total-

halter) till risk (lakningshalter) 

MÅL Hållbar ekonomisk tillväxt Föra material från avfall till pro-

duktstatus 

Bibehålla hög/öka återanvändning utan 

att riskera förorening av grundvatten 

FORM  Ett avtal som sluts mellan rege-

ringen och samhällsaktör för att 

adressera ett miljöproblem 

Krav formuleras för att minska 

den juridiska bördan och säkra 

att avfallet kan användas som en 

produkt utan ökad risk för miljö- 

och hälsoeffekter 

Lagstiftade gränsvärden för olika typer 

av användning i tre kategorier bero-

ende på föroreningsnivå 

FOKUS Vad som regleras varierar per 

avtal 

Ingående material, process, lag-

ring, användning och uppföljning  

Användning och uppföljning  

INITIATIV Ramverket utformat av rege-

ringen, initiativ till avtal kom-

mer i regel från branschen, 

men kan även väckas av rege-

ringen  

Initiativ till nya protokoll kommer 

från branschen, kraven sätts se-

dan av myndigheter 

Lagstiftade gränsvärden som gäller allt 

restavfall, satta med hänsyn till rege-

ringens höga återvinningsmål 

AVFALL Till exempel: Struvit, bottenas-

kor, kompost 

Gips, plast, slagg, glas, däck, inert 

avfall, rötrester, olja, kompost 

Restprodukter för bygg- och  

anläggningsändamål 

  



2 DJUPDYKNING I CIRKULÄRA AVTAL 
Här presenteras avtalen utifrån sin roll i skapandet av nya värdekedjor för mineraliska avfall som bottenaskor och 

slagg. Djupdykningen handlar om hur de olika avtalen har påverkat handeln med det avsedda materialet, och hur 

variationer i olika aspekter av avtalens utformning har påverkat på vilka sätt och med vilken framgång de kan skapa 

eller stärka värdekedjorna. För- och nackdelar med de olika avtalen sammanfattas sedan i tabell 2.  

2.1 Grönt avtal för bottenaskor  

Nederländerna genererar ca 2 miljoner ton bottenaska 

från avfallsförbränning årligen. Användningen av 

denna bottenaska som konstruktionsmaterial har varit 

hög över tid, bland annat på grund av ett förbud mot 

deponi av bottenaska i Nederländerna. Användningen 

av relativt förorenad bottenaska har varit tillåten i så 

kallade IBC- konstruktioner under vägar, se figur 1 ne-

dan.  

 

Figur 1. Användning av bottenaska i IBC-konstruktion. Illust-
ration Nils Johansson.  

IBC är en förkortning för att Isolera-Begränsa-Över-

vaka, och innebär att bottenaskan kapslas in under 

vägen så att vatten inte kan tränga in. I Nederländerna 

innebar denna typ av användning stränga säkerhetsfö-

reskrifter som till exempel inkapsling, övervakning och 

underhåll, vilka ofta visade sig medföra extra kostna-

der och var svåra för entreprenörerna att uppfylla. I 

vissa fall sjönk exempelvis konstruktionen under 

grundvattennivån med förhöjda föroreningshalter i 

grundvattnet som konsekvens. Branschaktörer blev 

därmed mer och mer skeptiska till en fortsatt använd-

ning av bottenaska i IBC-konstruktioner då det skapa-

des “deponier” spridda ute i samhället. Regeringen såg 

därför ett behov av att förändra hanteringen av bot-

tenaska i Nederländerna.  

Ett grönt avtal (GD076, se vidare läsning) slöts därför 

kring hanteringen av bottenaska mellan avfalls-

branschen och den nederländska regeringen år 2012. 

Detta avtal innebar att användningen av bottenaskor i 

IBC-konstruktioner förbjöds helt från och med år 2020. 

Dessförinnan gavs industrin möjligheter att ställa om 

hanteringen av bottenaska under en 5-årsperiod, med 

tid för nödvändig teknikutveckling och investeringar. 

Numera tillåts endast användning av bottenaska bun-

det i till exempel betong, eller obundet, vilket innebär 

en relativt fri användning, men då med strikta gräns-

värden för innehåll och urlakning av förorenande äm-

nen. För att skapa möjligheter för fri användning höjde 

emellertid regeringen gränsvärdet för Antimon, då det 

inte ansågs tekniskt och ekonomiskt möjligt att kraftigt 

reducera innehållet av detta ämne i askorna. 

                   

Figur 2. Logotypen för Gröna avtal. Bild från nederländska re-
geringen. 

Istället för att direkt reglera hur bottenaska ska hante-

ras och användas har avtalet innehållit en öppenhet för 

företagen att själva söka efter och implementera lös-

ningar som gör att materialet når kraven för fri använd-

ning. Betongproducenter har varit skeptiska till att 

blanda in bottenaska bundet i betong, eftersom det 

skapar osäkerheter kring hur betongen ska hanteras 

när den i sin tur blir avfall. För att kunna använda bot-

tensakan obunden, alltså nå gränsvärdena för fri an-

vändning, måste askorna renas. Behovet av rening till-

sammans med tydliga och förutsägbara krav i regelver-

ket har lett till att branschen gjort stora investeringar i 

reningsanläggningar. Investeringarna har varit kost-

samma, men de nederländska anläggningarna och tek-

nikerna för tvättning av bottenaska ligger nu i framkant 



internationellt. Det har också, i spåren av dessa inve-

steringar, bildats ett specialiserat företag som exporte-

rar tekniken. Dock har bottenaskan, trots rening till för-

oreningsnivåer där fri användning är tillåtet, fortfa-

rande ett negativt värde på marknaden, då ägarna av 

den tvättade bottenaskan behöver betala för att få av-

sättning för materialet. 

Ett problem med det gröna avtalet för bottenaska är 

att det är utformat just för att öka återanvändningen 

av bottenaska och alltså lösa ett specifikt problem 

inom en viss tidsram. Det kan leda till att avtalet får en 

för smal problembeskrivning, till exempel starkt fokus 

på miljö- och hälsogifter, men mindre fokus på energi-

användning och ett bredare miljöperspektiv.  

Men det positiva är att den nya reningstekniken har 

minskat föroreningsnivåerna i bottenaskan som an-

vänds som konstruktionsmaterial ute i samhället. Den 

nya tekniken innebär heller inte bara en rening av bot-

tenaskan, utan också en högre utvinning och återvin-

ning av de metaller bottenaskan innehåller.  

2.1.1 VIDARE LÄSNING 
Re:source (2019) Green Deal. Överenskommelse för 

grön tillväxt. [online] https://resource-sip.se/con-

tent/uploads/2019/06/broschyrgreen-

dealshemsida.pdf 

Ganzevles, J., Potting, J., & Hanemaaijer, A. (2017). 

Evaluation of Green Deals for a Circular Economy. PBL 

Netherlands Environmental Assessment Agency. 

[online] https://www.pbl.nl/sites/default/files/down-

loads/PBL-2017-Evalua-

tion_of_green_deals_for_a_circular_economy-

2945.pdf 

Det gröna avtalet för bottenaskor (GD076) [online] 

https://www.greendeals.nl/green-deals/verduurza-

ming-nuttige-toepassing-aec-bodemassen 
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2.2 Kvalitetsprotokoll för slagg 

När Storbritannien lanserade möjligheten att ansöka 

om kvalitetsprotokoll år 2006 så kom det in många an-

sökningar för olika avfallsmaterial, ca 50 årligen till Mil-

jödepartementet. Ett restavfallsmaterial som fick ett 

Kvalitetsprotokoll var slagg från järn- och stålverk. 

Denna typ av slagg har använts obundet som kon-

struktionsmaterial under lång tid i England. Men några 

år efter millennieskiftet avsåg de brittiska myndighet-

erna att klassa slagg från järn och stålverk som avfall. 

Som en följd av detta ansökte branschorganisationen 

för stål och järnverken (Minerals Product Association) 

om ett Kvalitetsprotokoll för deras restmaterial. Efter 

8 års förhandlingar, modellering av föroreningsrisker 

och olika tekniska kvalitetstester, godkändes ett Kvali-

tetsprotokoll för att använda stål och järnslagg som 

ballastmaterial. Förhandlingarna tog lång tid på grund 

av de omfattande kraven på förundersökningar och 

riskmodellering. Samtidigt som en hög personalom-

sättning hos berörda myndigheter ledde till ytterligare 

fördröjningar i ansökningsprocessen. Förarbetet inför 

protokollen har i vissa fall varit så tungt och långdraget 

att de som var involverade är osäkra på om de skulle 

vilja göra om processen. 

Idag används ca 1 miljoner ton slagg från järn- och stål-

verk som konstruktionsmaterial runt om i Storbritan-

nien. Kvalitetsprotokollet för återanvändning av stål- 

och järnslagg reglerar en stor del av värdekedjan. Till 

exempel är det endast slagg från vissa typer av tillverk-

ningsprocesser som får användas som ballastmaterial 

och därmed styr Kvalitetsprotokollet även hur själva 

processen för järntillverkning ska gå till för att nå en 

restprodukt av tillräckligt god kvalitet. För att erhålla 

produktstatus ska slaggen vara redo att användas di-

rekt utan ytterligare upparbetningsprocesser. Använd-

ningen specificeras ytterligare genom att endast tillåta 

slagg som antingen bundet i exempelvis asfalt eller be-

tong, semibundet eller obundet i till exempel bärlager 

under en väg. Vissa typer av slagg får endast användas 

bundet då de, jämfört med det konventionella materi-

alet, visade sig öka föroreningsriskerna i obundna till-

lämpningar. Som bundet material får denna typ av 

slagg användas på samma sätt och enligt samma bygg-

standarder som motsvarande jungfruligt material. Där-

utöver reglerar Kvalitetsprotokollet även dokumentat-

ion av materialegenskaper, personalens utbildning, 

uppfyllandet av byggstandarder, och testprogram för 

kvaliteten i form av densitet, stabilitet och svavelinne-

håll. Det finns en risk att protokollen kan leda till tek-

niska inlåsningar i tillverkningen där slagget uppstår, 

eftersom de ställer krav på specifika processer och be-

handlingar. Produktklassningen gäller allt material som 

genomgått de processer och behandlingar som krävs, 

oberoende av föroreningshalter i materialet. Därför 

ger protokollet inte något direkt incitament att minska 

föroreningshalterna i materialen. I och med att riskbe-

dömningen bygger på i förhand gjorda analyser finns 

det också en risk att tillfälliga avvikelser och extremfall 

av höga föroreningsnivåer inte upptäcks, så att det i 

enskilda fall används material med högre förorenings-

halter än förväntat. 

 

 

Figur 3. Slagg kan användas obundet, eller bundet tex som ball-
ast i en betonggrund.  

Kvalitetsprotokollet för slagg beräknas leda till stora 

ekonomiska besparingar, där slaggproducenterna är 

de stora vinnarna i och med att de slipper betala depo-

niskatt. Inom protokollet definieras vissa användnings-

områden där materialet får användas under samma 

förutsättningar som det jungfruliga material det ersät-

ter. När ett material får ett protokoll försvinner där-

med avfallsstämpeln, vilket minskar osäkerheten och 

höjer marknadens tillit till materialet. I och med pro-

duktklassningen ges slaggproducenterna bättre förut-

sättningar att få avsättning för materialet. Det rigorösa 



förarbetet ses som en garant för att detta material i de 

tillåtna tillämpningarna inte medför en ökad förore-

ningsrisk. Att materialet klassas som produkt gör också 

att det får ett högre marknadsvärde än om det är klas-

sat som avfall, även om marknadsvärdet kan förbli ne-

gativt. När avfallsstämpeln försvinner är materialet att 

betrakta som en produkt, och ska alltså uppfylla pro-

duktlagstiftning, till exempel att registreras enligt RE-

ACH. 

 

Figur 4. Slagg från ett stålverk töms vid vägbygge. Foto Javier 
Rubilar (cc-by-sa-2.0) 

Ett problem med de avfallsupphörande kriterierna på 

EU-nivå är att de främst ger ytterligare legitimitet till 

materialströmmar där det redan finns en marknad sna-

rare än stimulerar utvecklingen av nya marknader. 

Kvalitetsprotokollen har en liknande problematik, då 

exempelvis slagg sedan tidigare återvanns. De faktiska 

effekterna på ett materials återvinningsgrad, och 

huruvida protokollen bidrar till skapandet av en mark-

nad, är därför svåra att bedöma. Men trots att det är 

frivilligt för slaggproducenter att använda protokollet 

är det många producenter som gör det, vilket talar för 

att det höjer värdet och efterfrågan på materialet.  

 

 

 

Andra liknande avfallsklassade material, som inte kva-

lificerade sig för ett Kvalitetsprotokoll har fått liknande 

lagstiftningar, dock inte under paraplyet Kvalitetspro-

tokoll. För bottenaska finns det istället en reglering 

(RPS 206) som tillåter att materialet används som kon-

struktionsmaterial. Dock räknas materialet fortfarande 

som ett avfall, det får alltså ingen produktstatus. 

Denna reglering liknar ett Kvalitetsprotokoll så till vida 

att inga specifika föroreningsnivåer behöver uppfyllas 

vid användningen, utan istället reglerar säkerhetsföre-

skriften vilka kvantiteter som får användas, var och hur 

nära känsliga recipienter. En skillnad mot Kvalitetspro-

tokoll är emellertid att regleringen endast är giltig ett 

halvår i taget och därefter sker en omprövning, vilket 

skapar osäkerheter kring användningen på längre sikt.  

2.2.1 VIDARE LÄSNING 
Environmental Agency (2019) Using unbound munici-

pal IBAA in construction activities: RPS 206 [online] 

https://www.gov.uk/government/publications/use-

of-unbound-municipal-incinerator-bottom-ash-aggre-

gate-ibaa-in-construction-activities-rps-206/use-of-

unbound-ibaa-in-certain-construction-activities-rps-

206 

Environmental Agency (2016) Aggregate from waste 

steel slag: quality protocol. [online] 

https://www.gov.uk/government/publications/aggre-

gate-from-waste-steel-slag-quality-protocol/aggre-

gate-from-waste-steel-slag-quality-protocol 

Environmental Agency (2015) Quality protocols: con-

verting waste into non-waste products. UK Govern-

ment. [online] https://www.gov.uk/government/col-

lections/quality-protocols-end-of-waste-frameworks-

for-waste-derived-products 

Johansson, N., & Forsgren, C. (2020). Is this the end of 

end-of-waste? Uncovering the space between waste 

and products. Resources, Conservation and Recycling, 

155, 104656. [online] https://www.science-

direct.com/science/article/pii/S0921344919305622 

  

https://www.gov.uk/government/publications/use-of-unbound-municipal-incinerator-bottom-ash-aggregate-ibaa-in-construction-activities-rps-206/use-of-unbound-ibaa-in-certain-construction-activities-rps-206
https://www.gov.uk/government/publications/use-of-unbound-municipal-incinerator-bottom-ash-aggregate-ibaa-in-construction-activities-rps-206/use-of-unbound-ibaa-in-certain-construction-activities-rps-206
https://www.gov.uk/government/publications/use-of-unbound-municipal-incinerator-bottom-ash-aggregate-ibaa-in-construction-activities-rps-206/use-of-unbound-ibaa-in-certain-construction-activities-rps-206
https://www.gov.uk/government/publications/use-of-unbound-municipal-incinerator-bottom-ash-aggregate-ibaa-in-construction-activities-rps-206/use-of-unbound-ibaa-in-certain-construction-activities-rps-206
https://www.gov.uk/government/publications/use-of-unbound-municipal-incinerator-bottom-ash-aggregate-ibaa-in-construction-activities-rps-206/use-of-unbound-ibaa-in-certain-construction-activities-rps-206
https://www.gov.uk/government/publications/aggregate-from-waste-steel-slag-quality-protocol/aggregate-from-waste-steel-slag-quality-protocol
https://www.gov.uk/government/publications/aggregate-from-waste-steel-slag-quality-protocol/aggregate-from-waste-steel-slag-quality-protocol
https://www.gov.uk/government/publications/aggregate-from-waste-steel-slag-quality-protocol/aggregate-from-waste-steel-slag-quality-protocol
https://www.gov.uk/government/collections/quality-protocols-end-of-waste-frameworks-for-waste-derived-products
https://www.gov.uk/government/collections/quality-protocols-end-of-waste-frameworks-for-waste-derived-products
https://www.gov.uk/government/collections/quality-protocols-end-of-waste-frameworks-for-waste-derived-products
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344919305622
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344919305622


2.3 Differentierade krav för bottenaskor  

Varje år produceras ca 600 000 ton bottenaskor från 

avfallsförbränning i Danmark. I princip allt används i 

konstruktioner, där användning i vägbyggen eller ut-

fyllnad i grunder är de vanligaste användningsområ-

dena. I Danmark är askhanteringen koncentrerad till 

två aktörer, de får avsättning för i princip all botten-

aska. Askproducenternas största incitament för att an-

vända bottenaskan är att slippa deponiskatten. Den 

vanligaste affären är att en byggherre tar emot askorna 

gratis, och askproducenten står för frakten. Jämfört 

med innan Differentierade krav infördes så har kraven 

på omfattande skyddsåtgärder för användning i kate-

gori 3 gjort att bottenaska framförallt används i stora 

projekt, och mer sällan i små projekt. Det beror på att 

kunden behöver använda stora mängder bottenaska 

för besparingen ska bli större än kostnaden för de extra 

skyddsåtgärderna. En ökad efterfrågan på större voly-

mer har lett till investeringar i större lagringskapacitet 

hos producenterna, vilket i sin tur möjliggjort använd-

ning av bottenaska i flera stora projekt. 

 

Figur 5. Vägbyggen är ett av de vanligaste användningsområ-
dena för bottenaska i Danmark 

Majoriteten av bottenaskan som produceras uppfyller 

kraven för kategori 3 i de Differentierade kraven. De 

Differentierade kraven bidrar med tydlighet kring vad 

ett material får användas till baserat på dess förore-

ningsinnehåll, vilket skapar en viss trygghet och förut-

sägbarhet på marknaden. Lagstiftningen gör det en-

klare rent administrativt att handla med avfalls-

material som bottenaska inom bygg och anläggning 

utan långa och oförutsägbara tillståndsprövningar, och 

ger även materialet legitimitet.  

Förutom skydd av grundvatten och miljö så togs också 

hänsyn till regeringens mål om hög återvinning av av-

fall när gränsvärdena för kategorierna sattes. Danska 

askproducenter menar också att dessa politiska mål 

har påverkat den statliga vägbeställaren och fått dem 

att alltid undersöka alternativ till jungfruliga material, 

vilket har skapat en efterfrågan för återvunnet 

material. Politiska målsättningar har alltså bidragit till 

att stärka efterfrågan och skapa en typ av nischmark-

nad för materialet hos den statliga beställaren. Dock 

involverades inga andra potentiella kunder i proces-

sen. 

 

Figur 6. Primärproduktion av bergkross och naturgrus kan und-
vikas om återvunna material kan cirkuleras. Bild: Marcin 
Lewicki, Pixabay.  

Eftersom differentierade krav handlar om förore-

ningsnivåer och inte berör andra till exempel tekniska 

och mekaniska materialegenskaper har aktörer behövt 

förhandla om dessa vid sidan av lagstiftningen. Den 

statliga vägbeställaren som ansvarar för byggandet av 

hälften av landets vägar, tillsammans med en av de 

största aktörerna på marknaden för bottenaskor har 

kommit överens om fem kvalitetsparametrar som ska 

rapporteras vid försäljning av bottenaska.  

För bottenaskor som överstiger gränsvärdena även för 

den mest liberala kategori 3 kan en särskild tillstånds-

prövning göras. Detta gäller även om askorna avses an-

vändas utanför tillåtna tillämpningar. I vissa områden, 

till exempel vattenskyddsområden, får dock botten-

aska inte användas. Användningen av bottenaska inom 

kategori 3 är anmälningspliktig. Att lagstiftningen foku-

serar på lakhalter snarare än totalhalter gör att 



material med relativt höga totalhalter kan användas. 

Men detta medför å andra sidan att områden där bot-

tenaskor använts registreras hos myndigheterna i 

samma system som förorenad mark och kräver omfat-

tande dokumentation. I och med att användningen av 

bottenaska i en konstruktion klassas som förorenad 

mark så begränsas framtida markanvändning och bi-

drar i vissa fall till värdeminskningar på fastigheter 

inom området.  
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Tabell 2. Sammanfattning av de olika cirkulära avtalen i form av för- och nackdelar som framkommit i de studerade 

fallen. För- och nackdelar bedöms här utifrån avtalets förmåga att skapa marknadsförhållanden som leder till ökad 

handel av det avfallsbaserade materialet. 

 GRÖNT AVTAL FÖR  

BOTTENASKA 

KVALITETSPROTOKOLL FÖR SLAGG DIFFERENTIERADE KRAV FÖR BOT-

TENASKA 

FÖR- 

DELAR 

 Höjer värdet på materialet 

 Utvecklingen av avtalet för aktörer 

närmare varandra 

 Förutsägbara och långsiktiga krav 

har skapat förutsättningar för 

stora investeringar i ny teknik 

 Teknikneutralt, låter företag själva 

hitta bästa lösningen 

 Koordinerat med annan lagstift-

ning, hänvisar till byggstandarder 

för materialegenskaper utöver för-

oreningsnivåer. 

 

 Höjer värdet på materialet 

 Förarbetet skapar tillit och mins-

kar osäkerheter kring förorenings-

risker  

 Ökad leveranssäkerhet då inte nå-

gon bedömning krävs från fall till 

fall 

 Reglerar vissa kvalitetsparametrar 

och andra icke föroreningsrelate-

rade materialegenskaper, hänvisar 

till andra byggstandarder  

 

 Höjer värdet på materialet 

 Tydligt och konsekvent med avse-

ende på vad som kan göras med 

olika material inom gränsvärdena  

 Att det är formulerat som lagstift-

ning skapar tillit, förutsägbarhet 

och långsiktighet 

 Fångar in många typer av avfall 

med liknande förutsättningar 

 Kategorierna med differentierade 

krav skapar en viss flexibilitet att 

använda avfall i olika tillämpningar 

NACK- 

DELAR  

 Svårt att identifiera effekter och 

specificera miljönytta för enskilda 

avtal 

 Snävt fokus på frågan om farliga 

ämnen i avtalet och krav på kort-

siktig leverans, riskerar missa hel-

hetsperspektiv 

 Bedömning huruvida materialet 

når gränsvärdet sker efter renings-

processen, vilket sänker leverans-

säkerhet hos producenterna 

 Få aktörstyper involverade, tex 

inga potentiella kunder, utöver 

myndigheterna. 

 

 Svårt att identifiera effekter och 

specificera miljönytta för enskilda 

avtal, avfallet behöver redan ha en 

marknad för att få protokoll 

 Ansökningsprocessen och förarbe-

tet för att utveckla avtalet är re-

surs- och tidskrävande 

 Begränsad kontroll av förore-

ningsnivåer riskerar att missa ex-

tremfall 

 Produktklassning gör att materi-

alet lyder under produktlagstift-

ningar vilket kan vara svårt att 

möta för mer komplexa avfallsty-

per 

 Inte teknikneutralt, material från 

”fel” process inkluderas ej.  

 Få aktörstyper involverade i pro-

cessen, producenter mest pådri-

vande 

 Svårt att identifiera effekter och 

specificera miljönytta för enskilda 

avtal 

 Relativt höga tillåtna förore-

ningsnivåer bidrar till att områ-

dena behöver dokumenteras som 

förorenade områden 

 Materialegenskaper och andra 

kvalitetsparametrar utöver förore-

ningshalter behöver förhandlats 

fram separat, vilket kan skapa osä-

kerhet 

 Bedömning av vilken kategori av-

fallet når sker efter reningsproces-

sen, vilket sänker leveranssäkerhet 

hos producenterna 

 Få aktörstyper involverade, produ-

center och myndighet involverade, 

men inga potentiella kunder, utö-

ver myndigheterna.  

  



3 ANALYS AV AVTALENS FÖRMÅGA ATT SKAPA NYA VÄRDE-
KEDJOR 

Marknader för avfallsbaserade resurser har sina speciella utmaningar och behov. I det här kapitlet presenteras och 

analyseras vilken roll cirkulära avtal kan ha i att skapa nya marknader för avfall. I den första delen (3.1) presenteras 

hur de studerade avtalen kan uppfylla vissa av de här behoven, och hur skillnader i avtalens utformning påverkar deras 

förmåga att uppfylla behoven. I den andra delen (3.2) presenteras utmaningar som avtalen inte lyckats lösa, och nya 

utmaningar de ger upphov till.  

3.1 Möjligheter  

3.1.1 FÖRUTSÄGBARHET 
För att försvara nödvändiga investeringar i teknik-, in-

frastruktur- eller kunskapsutveckling för att upparbeta 

kvaliteten på avfallet krävs att spelreglerna för cirku-

lation och marknadens utveckling är förutsägbara över 

en längre tidsperiod. 

De studerade lösningarna bidrar med förutsägbarhet 

genom att skapa stabilitet och långsiktighet på en osä-

ker marknad. Kvalitetsprotokollen skapar den genom 

att allt material som produceras i de godkända proces-

serna blir en produkt, så att producenterna på förhand 

vet vad materialet kan användas till. I Danmark skapas 

förutsägbarheten genom flexibiliteten i de differentie-

rade kraven. Den ger producenterna trygghet då de på 

förhand vet vilka säkerhetsåtgärder som krävs för att 

kunna använda sitt material även om det är relativt för-

orenat. Cirkulära avtal skapar också en långsiktighet. I 

Danmark genom att kraven är en lag vilket uppfattas 

som stabilt. I Nederländerna skapas långsiktig förut-

sägbarhet eftersom det gröna avtalet bestämmer en 

förbättringstakt för materialets renhet. Det gröna av-

talet bestämmer också ett definitivt datum då den tidi-

gare dominerande IBC-användningen slutar vara tillå-

ten. 

3.1.2 RELATIONER 
Relationer och tillit mellan olika aktörer på marknaden 

är avgörande för att aktörerna ska förstå varandras be-

hov och utmaningar, och lita på gemensamma regler. 

Detta är särskilt viktigt på marknader för avfallsbase-

rade material, då marknadens tillit till själva materialet 

ofta är lägre. 

Avtalen skapar tillit mellan aktörer i de olika fallen. I 

formuleringen av Gröna avtal i Nederländerna har för-

handlingarna fungerat som en mötesplats för aktörer 

med olika positioner i värdekedjan, samt för närings-

livsaktörer och myndigheter. Mötesplatsen bidrar till 

att skapa samråd, sociala relationer och förståelse för 

andra aktörer. Vad gäller Differentierade krav och Kva-

litetsprotokoll tycks även de ha ökat tilliten till materi-

alet. Det har de åstadkommit genom tillit till det om-

fattande förarbetet med riskanalyser som ligger till 

grund för gränsvärdena i de båda avtalen. Tillit till för-

arbetet har i dessa fall minskat behovet av tillit baserad 

på sociala relationer. 

3.1.3 BETALNINGSVILJA  
Ett återkommande problem i de studerade fallen är en 

låg betalningsvilja för materialet i fråga, vilket till ex-

empel gör att producenterna saknar incitament att för-

bättra kvaliteten på avfallet. Det kan också vara svårt 

för marknaden att se materialet som en produkt om 

betalningsvilja saknas.  

Avtalen kan göra att materialet värderas högre, och i 

vissa fall att materialet kan säljas till kund och alltså tas 

betalt för. När materialet klassas som en produkt och 

inte längre ligger under någon avfallslagstiftning, som i 

fallet med Kvalitetsprotokoll i Storbritannien, så ökar 

betalningsviljan. Det verkar delvis hänga ihop med att 

det blir mindre administrativt arbete att hantera en 

produkt än ett avfall, delvis med att avfallsstämpeln i 

sig sänker det upplevda värdet av materialet. I fallet 

med Gröna avtal i Nederländerna upplever även vissa 

av återvinningsaktörerna att kopplingen till Gröna av-

tal, utöver att öka värdet på materialet, i sig skapar 

goodwill som höjer företagets anseende. 



3.1.4 STANDARDISERING 
På grund av marknadens osäkerhet kring att använda 

avfall som en resurs är det viktigt att aktörer kommer 

överens om standardisering av vilka kvalitetsparamet-

rar och materialegenskaper som är relevanta. Den vik-

tigaste parametern som avtalen reglerar är förekomst 

av farliga ämnen. Standardisering av övriga kvalitets-

parametrar är dock viktig för att göra materialet attrak-

tivt. 

Standardisering av kvalitetsparametrar utöver förore-

ningshalter finns i Storbritannien och Nederländerna. 

Där hänvisar respektive avtal till byggregler eller stan-

darder för materialkvalitet och andra materialegen-

skaper. Därigenom vet avfallsproducenterna och kun-

derna vilka materialegenskaper som är viktiga att kon-

trollera och dokumentera för att möjliggöra nyttjandet 

av det avfallsbaserade materialet. En tydlighet i vilka 

kvalitetsparametrar och materialegenskaper som ef-

terfrågas av kunderna hjälper producenterna att sätta 

konkreta, verklighetsförankrade mål.  I Danmarks dif-

ferentierade krav regleras inga materialegenskaper ut-

över farliga ämnen, där har istället producenter och 

den statliga kunden enats om kvalitetsparametrar som 

ska rapporteras för varje sändning bottenaska. 

3.1.5 FARLIGA ÄMNEN 
Återvunna material har ofta ett högre föroreningsinne-

håll än sin jungfruliga motsvarighet, och detta gäller i 

synnerhet för komplexa avfall som bottenaskor. Mel-

lan det att ett avfall uppstår tills att det används i en ny 

tillämpning passerar det olika stadier av återvinning, 

och någonstans behöver nivåerna av förorenande äm-

nen eller riskerna med dem regleras.  

Den stora skillnaden i hur avtalen reglerar farliga äm-

nen syns mellan å ena sidan Kvalitetsprotokoll och å 

andra sidan Gröna avtal och Differentierade krav. Kva-

litetsprotokoll reglerar tillverkningen och i viss mån an-

vändningsområdet baserat på riskanalyser som utförs 

i förhand. Utifrån dessa bestäms att avfall från vissa 

specifika processer får räknas som en produkt och an-

vändas i vissa tillämpningar. Det görs sedan ingen be-

dömning av föroreningsinnehåll i varje enskilt fall, utan 

användningen tillåts baserat på den i förhand utförda 

riskanalysen. I Storbritannien kan alltså avfall användas 

som konstruktionsmaterial utan att möta gränsvärden, 

under förutsättningen att det är godkänt från miljö-

myndigheterna. Gröna avtal och Differentierade krav å 

sin sida styr med gränsvärden för användning, medan 

hur gränsvärdet uppnås är upp till aktörerna själva. 

Gränsvärdena är bestämda utifrån en riskanalys, men 

bedömningen om avfallet möter gränsvärdena görs i 

det enskilda fallet. Här är tillverkningsprocessen irrele-

vant, och det är istället föroreningsinnehållet och lak-

halten hos varje leverans som avgör huruvida det kan 

användas. 

 

  



3.2 Hinder 

3.2.1 SNÄVT FOKUS 
För att bidra till en hållbar utveckling behöver avtalen 

leda till åtgärder som är hållbara ur fler aspekter än 

bara just cirkulation av ett material. Men för att fun-

gera bra behöver dock avtalen vara specifikt utfor-

made för det berörda materialets komplexitet och 

egna utmaningar, samt den lokala kontexten där de 

ska implementeras. Att avtalen behöver vara så skräd-

darsydda leder emellertid lätt till ett allt för snävt fo-

kus. 

I Nederländerna har ett snävt fokus i formuleringen av 

det Gröna avtalet för bottenaskor lett till en möjlig pro-

blemförflyttning. Det gröna avtalet ställer krav på 

materialets renhet, men inte på till exempel på energi- 

eller vattenanvändning i de reningsprocesser som be-

hövs för att nå renhetskraven. Bottenaskorna kan såle-

des bli renare genom avtalet, men å andra sidan invol-

vera energikrävande reningsprocesser som ökar koldi-

oxidutsläppen. En utmaning ligger således i att formu-

lera ett tillräckligt specifikt avtal som kan hantera de 

utmaningarna som de inblandade aktörerna möter. 

Men som samtidigt är tillräckligt brett för att inte leda 

till problemförflyttning till aktörer, utanför den ome-

delbara värdekedjan.   

3.2.2 KORT TIDSPERSPEKTIV 
Cirkulär ekonomi handlar om att bibehålla resurskvali-

tet genom flera cykler av användning över tid. Från ett 

sådant perspektiv blir det således avgörande om vad 

som händer när det avfallsbaserade materialet återi-

gen är uttjänt och ska återcirkuleras.  

Inget av de studerade avtalen hanterar frågor om hur 

resursvärdet bäst bevaras genom flera cykler av cirku-

lation. I Danmark leder till exempel användningen av 

bottenaskor i konstruktioner till att området klassas 

som förorenat mark, vilket begränsar den potentiella 

vidare användningen av materialet. I Nederländerna är 

betongproducenterna skeptiska till att blanda in bot-

tenaska bundet i betong, eftersom det skapar osäker-

heter kring om någon kommer vara intresserade av 

denna betong när det blir till avfall eller om det ens får 

vidarecirkuleras. Avtalen är även otydliga med vem 

som ansvarar för materialet när det återigen blir till av-

fall. 

 

3.2.3 SVÅRT ATT UTVÄRDERA  
För att veta om initiativ bidrar med miljönytta behöver 

de utvärderas. Sammantaget är det dock svårt att se 

den direkta effekten av avtalen, det vill säga till vilken 

grad de faktiskt bidragit till att skapa marknader. Detta 

beror dels på att inbyggda system för mätning och upp-

följning i de studerade avtalen saknats. Dels så har i 

samtliga studerade fall återvinning av, och efterfrågan 

på, materialet funnits redan innan lösningarna introdu-

cerades.  

Men avtalens potentiella miljönytta beror till stor del 

på vad effekten relateras till. Effekten kan jämföras 

med hur situationen såg ut innan avtalet fanns, eller 

jämföras med en alternativ nutid där avtalet inte im-

plementerats. Ett exempel är Storbritannien. Där ut-

formades Kvalitetsprotokoll för att förhindra att slagg 

skulle klassas som avfall och därmed inte kunna använ-

das lika lätt. Jämfört med en alternativ nutid där slagg 

är avfallsklassat har kvalitetsprotokoll alltså ökat cirku-

lationen. Jämfört med historien så är dock effekten 

osäker, eftersom slagg användes även innan Kvalitets-

protokoll introducerades. 

3.2.4 EXKLUDERADE AKTÖRER 
Cirkulär ekonomi är en kollektiv process. Det kräver in-

blandningen av många olika aktörer för att fungera. En 

aktör genererar avfallet, någon annan behöver ofta 

upparbeta det, och en tredje aktör ska potentiellt an-

vända det.  

De studerade avtalen har dock endast inkluderat en 

begränsad aktörskonstellation. I de flesta fall har av-

fallsproducenter varit drivande i arbetet med att for-

mulera avtalen, då dessa har varit problemägare, och 

riskerar att få höga kostnader, t.ex. deponiskatt, om 

avfallet blivit ett kvittblivningsproblem. De potentiella 

kunderna har å andra sidan varit frånvarande i formu-

leringen av avtalen.  De har redan uppbyggda värde-

kedjor baserade på konventionella välfungerande 

jungfruliga material och har därför få anledningar att 



använda avfall. Avtalen har därför haft svårt att i sig 

skapa en efterfrågan för materialet. I Danmark resulte-

rade detta i att staten blev tvungen att gå in som kund, 

vilket triggades genom politiska mål om askutnytt-

jande.   

För att på sikt påverka avfallets kvalitet bör också ak-

törer uppströms från avfallsproducenten, alltså produ-

centerna av produkterna som blir till avfall, också in-

volveras i arbetet med avtalet. 

3.2.5 PROBLEMFÖRFLYTTNING 
Vissa av lösningarna leder till att nya problem uppstår, 

eller tidigare problem byter karaktär.  I fallet med Kva-

litetsprotokoll så räknas materialet som en produkt vil-

ket innebär att materialet ska uppfylla REACH och övrig 

produktlagstiftning som ställer krav på innehåll och ur-

sprung. Krav som kan vara svårt för avfallsmaterial att 

möta.  

I Nederländerna har som tidigare nämnts avtalen lett 

till utvecklingen av reningsteknik som visserligen mins-

kat föroreningsnivåerna i avfallet, men som riskerar att 

öka energi- och vattenanvändningen.  

När marknadsaktörerna själva utformar avtalen, så 

finns det en risk att myndigheterna uppfattar ett lägre 

behov av reglering och släpper frågan. Detta kan på 

sikt vara dåligt både för samhället och marknadsaktö-

rerna. Bortom de studerade fallen, sett till Sverige så 

är Revaq ett exempel på detta. Det är ett avtal som 

uppstod på grund av att de lagstiftade gränsvärdena 

för att sprida avloppsslam på åkermark ansågs vara för 

liberala. Avtalet innehöll strängare gränsvärden än lag-

stiftningen, och lagstiftningen har följaktligen förblivit 

oförändrad i över 20 år.  



4 SLUTSATSER 
Den första delen av slutsatsen (4.1) presenterar hur cirkulära avtal definieras och vad som är avgörande för deras 

framgång. Den andra delen (4.2) presenterar cirkulära avtals potential i Sverige. Avslutningsvis (4.3) presenteras för-

slag på vidare forskning.

4.1 Vad är cirkulära avtal? 

Avtal är i allmänhet en överenskommelse som etable-

rar ett rättsförhållande mellan parter. Cirkulära avtal 

är överenskommelser mellan parter, i syfte att öka cir-

kulationen av avfallsbaserade material, som specifice-

rar under vilka förutsättningar materialet får cirkule-

ras. Dessa cirkulära avtal sluts mellan olika kombinat-

ioner av aktörer från näringsliv, myndigheter och in-

tresseorganisationer. Cirkulära avtal är ett verktyg för 

att komma överens om hur för och nackdelarna i cirku-

lära affärer ska fördelas på bästa sätt. De cirkulära av-

talen tar därigenom särskild hänsyn till avfallets speci-

ella komplexitet med avseende på till exempel före-

komsten av farliga ämnen. Cirkulära avtal kan reglera 

olika delar av ett materials livscykel, till exempel dess 

ursprung och tilltänkta användning som avfallsbaserad 

resurs. 

 

För att införa cirkulära avtal är det viktigt att ta tid-

punkten i beaktande. En politisk öppenhet för föränd-

ring är nödvändig. Som till exempel består av gemen-

samma visioner om en cirkulär omställning. Flera aktö-

rer i värdekedjan behöver alltså parallellt inse vikten av 

att material cirkuleras för att kunna samlas och initiera 

en avtalsprocess. Men för att de ska kunna samlas 

krävs grundläggande förtroende mellan de inblandade 

aktörerna.  

 

Cirkulära avtal kan inte dock ensamt skapa en cirkulär 

ekonomi.  Denna typ av avtal kan potentiellt fungera 

som ett sista smörjmedel i ett redan fungerande ma-

skineri av andra styrmedel och incitament. Det är där-

för viktigt att designa och implementera avtal som är 

anpassade till lokal politisk kontext och redan etable-

rade styrmedel. 

 

4.2 Potential i Sverige 

Cirkulära avtal finns delvis redan i Sverige. Två exempel 

är Revaq och SPCR 120 som reglerar användningen av 

avloppsslam respektive rötslam som gödningsmedel. 

Det finns en potential att utforma avtal för andra mark-

nader, och nya materialströmmar i Sverige. De avtalen 

som redan finns i Sverige berör som ovan beskrivet or-

ganiska avfall, vilket innebär att avtal för mineraliska 

avfall saknas. De studerade fallen visar att cirkulära av-

tal skapar förutsättningar för att komma överens även 

om de mineraliska avfallen.  

 

I Sverige är graden av återvinning av mineraliska 

material inom bygg och anläggning låg jämfört med de 

studerade länderna. Handeln är mindre utvecklad och 

relationerna mellan aktörerna är därför följaktligen 

svagare. De cirkulära avtalen i sig, och arbetet med att 

ta fram dem, har i de studerade fallen skapat förutsätt-

ningar för ökad cirkulation genom att relationer forma-

liserats och stabiliserats. Det tyder på att avtalens pot-

ential att stärka relationerna och bygga tillit mellan ak-

törer kan vara viktig att ta till vara på i en svensk kon-

text.  

 

För att ta fram ett avtal som skapar nya marknader är 

det avgörande att aktörer från olika delar an värdeked-

jan involveras. Därför är det viktigt att vid en svensk 

implementering involvera en bredd av aktörer i ut-

vecklingsarbetet. Från de aktörer som kan påverka in-

nehållet i det material som blir till avfall, till exempel 

de som designar produkter, via de som hanterar och 

förädlar avfallet, till de potentiella kunderna som kan 

använda det återvunna materialet, och myndigheter. 

Så länge det redan finns en annan fungerande avsätt-

ning för materialet är det dock svårt att få aktörer till 

förhandlingsbordet. Det finns alltså ett behov av att av-

talet eller annat styrmedel begränsar alternativa av-

sättningar. Även potentiella kunders drivkrafter kan 



påverkas genom att ändra spelreglerna för deras kon-

ventionella, primära resurser. 

Ett problem som också ofta lyfts av svenska aktörer är 

bristen på förutsägbarhet, då till exempel bedöm-

ningar för att använda avfall upplevs variera beroende 

på vilken myndighet som genomför dem. Långa oför-

utsägbara tillståndsprocesser gör det svårt för produ-

center att sälja avfallsbaserat material, eftersom den 

låga leveranssäkerheten gör det oattraktivt för använ-

daren. Även här kan avtal spela en viktig roll då de ut-

gör en plattform där aktörer från olika regioner kan 

mötas. Det möjliggör skapande av samförstånd kring 

hur riskbedömningar för olika användningar ska utfö-

ras och vad de ska baseras på.  

När komplexa avfallsströmmar ska bli till resurser be-

höver för och nackdelar med cirkulationen fördelas 

mellan aktörer på ett nytt sätt. Den nuvarande fördel-

ningen bygger på en linjär ekonomi, och behöver där-

för omförhandlas i övergången till en cirkulär ekonomi. 

Till exempel, en producent av bottenaskor får bära alla 

kostnader för reningen av materialet, vilket är gynn-

samt för hela samhället. Samtidigt får användare ta 

hela ansvaret, risken och långsiktiga uppföljningskost-

nader för att använda ett delvis osäkert material. Cir-

kulära avtal kan här vara ett sätt att diskutera, struktu-

rera och komma överens om hur kostnader, intäkter, 

risker och ansvar ska fördelas mellan aktörer i den cir-

kulära ekonomin. 

Precis som i andra delar av världen så finns det en oro 

i Sverige att cirkulation ska öka spridningen av farliga 

ämnen. Här tror vi att avtalen kan spela en avgörande 

roll. Som vi sett i de studerade fallen så finns det en 

flexibilitet i avtal då nivåer av farliga ämnen kan regle-

ras vid olika tillfällen i materialets livscykel och med 

olika gränsvärden beroende på användningsområde.  

Slutligen tycks cirkulära avtal kunna skapa stabilitet på 

marknader i turbulenta tider. De fungerar utan stora 

ekonomiska muskler och är en mjuk styrning vilket pas-

sar den nuvarande liberala marknadsorienterade sam-

hällsutvecklingen, där hårda styrmedel som lagstift-

ning ofta är oönskad. Covid-19-pandemins negativa ef-

fekter på ekonomin och således statens budgetut-

rymme, tillsammans med ett fortsatt högt allmänt 

tryck på att jobba mot cirkulär ekonomi skapar en situ-

ation där cirkulära avtal kan vara till nytta. 

4.3 Vidare forskning 

Ett vidare steg i att undersöka cirkulära avtal och av-

fallslagstiftning generellt är att förstå processen 

bakom utformningen bättre. Varför är de olika länder-

nas avtal så olika, både sett till hur avtalen fungerar 

och sett till gränsvärden för användning? Beror det på 

olika kunskapsunderlag, lokala kontexter, olika värde-

ringar och prioriteringar? 

När avtalens bakgrund och utformning är förstådd kan 

nästa steg tas. För att ytterligare utforska konceptets 

potential i en svensk kontext kan förslag på ett konkret 

avtal för en materialström utformas tillsammans med 

relevanta aktörer. 

Det vore vidare intressant att fördjupa studien i den 

målkonflikt som uppstår vid ökad återvinning av kom-

plexa avfallsmaterial mellan cirkulation och giftfri 

miljö.  Vad menas egentligen med giftfritt? Och hur kan 

de positiva och negativa effekterna av ökad cirkulation 

vägas mot varandra på bästa sätt? 


