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Sammanfattning 

Plast är ett kostnadseffektivt och användbart material i dagens samhälle. Baksidan 

med plasten är dock hur den produceras och slutbehandlas. I dagsläget är ungefär 90 

% av plastmaterialet på marknaden producerat av fossil råolja, vilket är en ändlig re-

surs som uppskattas vara förbrukad om 50 år om detta inte förändras. Världen över 

deponeras eller förbränns majoriteten av plastavfallet som på så sätt ger upphov till 

negativ miljöpåverkan som växthusgasutsläpp och läckage till mark och vatten. 

Materialåtervinning av plastavfall sker i en jämförelsevis låg grad och då främst ge-

nom mekanisk återvinning. Tekniken är begränsad och av den anledningen har alter-

nativa tekniker, som bland annat kemisk återvinning, uppmärksammats inom politi-

ken och forskning. Det är ett samlingsnamn på ett flertal tekniker som kan användas 

för materialåtervinning genom att sönderdela materialet till sina minsta beståndsde-

lar och därigenom framställa en produkt som liknar jungfruligt material. I denna stu-

die har den kemiska återvinningstekniken pyrolys valts ut baserat på sådant som vil-

ken typ av plast tekniken lämpar sig för och dess kommersiella användning på mark-

naden. 

Syftet med studien var att undersöka vilka förutsättningar det finns för att upprätta 

en pyrolysanläggning i Gävleborg med avseende på regionens plastavfallsflöden, dess 

befintliga infrastruktur samt miljömål och strategier. Gävleborg valdes ut som fokus-

område med anledningen av att det för närvarande inte pågår något projekt för eta-

blering av kemisk återvinning i de nordliga delarna av Sverige. Samtliga aktuella pro-

jekt är lokaliserade i syd- och mellansverige, framför allt i anslutning till plasttillver-

karen Borealis som har en anläggning i Stenungsund, Göteborg. Inom studien tog 

författarna fram två teoretiska scenarion för hur en pyrolysbehandling av plastavfall 

inom regionen kan möjliggöras. Scenario 1 utgår från att pyrolysanläggningen tar 

emot avfall bestående av enbart plast som identifierats inom regionen, vilket sedan 

sorteras i anslutning till pyrolysanläggningen. I scenario 2 upprättas en extern sorte-

ringsanläggning för att möjliggöra att plasten från samtliga avfallsflöden och näringar 

samlas in och sorteras. Därifrån transporteras lämpligt plastmaterial till pyrolysan-

läggningen. 

En slutsats baserad på studiens frågeställningar och avgränsningar visar att det finns 

möjligheter för etablering av en pyrolysanläggning i Gävleborg med avseende på in-

frastruktur, tillgång till plastavfallsflöden och att det potentiellt kan gynna regionens 

uppsatta mål inom plastavfallshantering. En förutsättning är dock att ett utökat in-

samlings- och sorteringssystem implementeras för att detta ska vara genomförbart i 

och med att tekniken kräver ett väldefinierat och rent plastavfallsflöde. 

 

Nyckelord: Plast; Kemisk återvinning; Materialåtervinning; Pyrolys  
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Abstract 

Plastic is a cost-effective and valuable material in the modern society. However, the 

downside of plastic primarily lies in its production and end-of-life treatment. 

Roughly 90 % of all plastics are currently manufactured from fossil oil, which is a 

non-renewable resource, and it is estimated that the global reserves will be depleted 

in 50 years unless something changes. Worldwide, most plastic waste is landfilled or 

combusted, which harms the environment due to, among others, reasons such as 

greenhouse gas emissions and leakage to the ground and waters. The degree of ma-

terial recycling of plastic waste is comparatively low and is mainly carried out by 

mechanical recycling. The technology has its limitations and owing to this, politi-

cians and researchers have investigated alternative recycling methods such as chemi-

cal recycling. It is an umbrella-term for several technologies that are used to recycle 

waste by breaking down the material to its smallest components and produce a 

product of near-virgin quality. This study focused on the chemical recycling method 

pyrolysis, based on aspects such as the type of plastic it has the capacity to treat and 

its commercial use. 

The purpose of this study was to review what potential Gävleborg has for establish-

ing a pyrolysis facility regarding plastic waste flows in the region, its infrastructure 

and current environmental goals and strategies. Gävleborg was chosen as the focus 

for the study since there, as of today, are no projects exploring the possibility for es-

tablishment of chemical recycling in the northern parts of Sweden. All ongoing pro-

jects are situated in proximity to the plastic manufacturer Borealis and its facility in 

Stenungsund, Gothenburg. The authors formed two hypothetical scenarios as to 

how plastic waste recycling by pyrolysis can be implemented in Gävleborg. The first 

scenario assumes that the pyrolysis facility receives waste identified by the region as 

only consisting of plastic, which then is further sorted at the facility. The second sce-

nario is carried out by establishing an external sorting facility to enable sorting and 

collection of plastic from all waste flows and industries. Thereafter the suitable plas-

tic waste is transported to the pyrolysis facility. 

A conclusion drawn from the study’s findings showed that there is potential for es-

tablishing a pyrolysis facility in Gävleborg as to infrastructure and plastic waste flows 

and would as well contribute to the region’s goals relating to plastic waste recycling. 

However, to make this viable an implementation of an extended collecting and sort-

ing system is required, since the technology is dependent on a clean and well-de-

fined plastic waste flow.  

 

Keywords: Plastic; Chemical recycling; Material recycling; Pyrolysis 

  



 

vi 

 



 

vii 

Innehållsförteckning  

Ordförklaring ............................................................................................. 1 

1 Inledning ........................................................................................... 2 

 Plastdilemmat ................................................................................... 2 

 Bakgrund......................................................................................... 3 

 Syfte .............................................................................................. 5 

1.3.1 Frågeställningar ............................................................................. 6 

 Avgränsningar ................................................................................... 6 

 Målgrupp ........................................................................................ 7 

2 Metod ............................................................................................... 8 

 Informationsinsamling ......................................................................... 9 

2.1.1 Data, statistik och beräkning ............................................................. 10 

2.1.2 Kontakt med externa parter ............................................................. 11 

 Metodkritik och etiska överväganden ..................................................... 12 

 Projektprocess och arbetsfördelning ....................................................... 12 

3 Teoretisk referensram .......................................................................... 13 

 Avfall ............................................................................................ 13 

 Plast.............................................................................................. 14 

 Sluthantering av plast i Sverige ............................................................. 16 

 Mängd plastavfall per näring i Sverige ..................................................... 19 

 Kemisk återvinning ........................................................................... 21 

3.5.1 Kemisk återvinning inom lagstiftning .................................................. 21 

3.5.2 Utveckling av kemisk återvinning i Sverige ........................................... 22 

4 Pyrolys ............................................................................................. 24 

5 Regionala förutsättningar ...................................................................... 26 

 Plastavfallsflöden .............................................................................. 27 

 Infrastruktur ................................................................................... 28 

 Regional och kommunal utveckling i Gävleborg ........................................ 29 

 Gävleborgs plaststrategi ...................................................................... 30 

6 Analys .............................................................................................. 31 

 Plasttypens betydelse för pyrolys ........................................................... 31 

 Möjliga scenarion för insamlingssystem ................................................... 31 

6.2.1 Målsättningen om kommunplast ........................................................ 33 

6.2.2 Scenario 1 ................................................................................... 34 

6.2.3 Scenario 2 ................................................................................... 35 

7 Diskussion och slutsats .......................................................................... 38 

 Analys ........................................................................................... 38 

 Incitament för ökad materialåtervinning .................................................. 40 

8 Slutsats ............................................................................................. 41 

 Framtida studier ............................................................................... 41 

Referenser ................................................................................................ 43 

Bilaga A ................................................................................................... A1 

Bilaga B .................................................................................................... B1 

 

  



 

viii 

 



 

1 

Ordförklaring 

Returråvara: Återvunnet material, till exempel plast. 

Jungfrulig råvara: Ett icke-återvunnet råmaterial, till exempel nyutvunnet petro-
leum. 

Nafta: Petroleum, fossil råolja. 

Homogent plastavfall: Avfall som består av ett sorts plastmaterial. 

Heterogent plastavfall: Avfall som består av flera sorters plastmaterial. 

Slutprodukt: Den avsedda produkten, till exempel returråvaror. 

Biprodukt: Ämnen eller produkter som kan uppstå i en process, men som inte ef-
tersträvas, till exempel aska. 

 

Materialåtervinning: Återvinningsprocesser som utvinner returråvaror från av-
fall. 

Kemisk återvinning: Återvinningstekniker som använder termisk-, kemisk- eller 
termokemisk teknik för att återvinna plastmaterial. Ofta använt synonymt med 
feedstockåtervinning eller tertiär återvinning i litteraturen. 

Mekanisk återvinning: En återvinningsteknik som mal ner plastmaterial till gra-
nulat. Granulatet kan sedan smältas ner och omformas till nya plastprodukter. 

Energiutvinning: Förbränning av avfall för att generera energi. Ofta kallat energi-
återvinning. 

Pyrolys: En kemisk återvinningsteknik. Plastavfall hettas upp under syrefria förhål-
landen för att framställa framför allt pyrolysolja, vilket är ett råmaterial som kan an-
vändas för att tillverka plastmaterial. 

 

TRL: Technology readiness level. Det mäts på en skala mellan 1 och 9 som beskri-
ver hur långt i utvecklingen en teknik har kommit. Den visar på potential, genom-
förbarhet och kommersiell tillämpning. 

Termisk (reaktion/process): Nedbrytning av material genom upphettning. 

Katalysator: Ett kemiskt ämne som påskyndar en kemisk reaktion. 

Polymerer: De långa molekylkedjor som plastmaterial består av. 

Monomerer: Enskilda molekyler i en polymerkedja.  
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1 Inledning 

Plast är ett multifunktionellt och kostnadseffektivt material som har kommit att bli 

en essentiell del av människans vardag och samhället i stort. Materialet går att finna i 

produkter såsom kläder, elektronik, fordon, sjukvårdsprodukter och framför allt 

förpackningar vilka står för 26 % av den totala globala plastproduktionen (Gu et al., 

2017; World Economic Forum, 2016). 

Plast som material till förpackningar är attraktivt på marknaden eftersom det isole-

rar livsmedel mot yttre påverkan såsom mikroorganismer, väta eller giftiga ämnen. 

Genom att förse livsmedel med en skyddande plastförpackning kan detta bidra till en 

förlängd hållbarhet (Gu et al., 2017). En annan fördel med plastmaterialet är att det 

är lättviktigt och på så sätt att exempelvis fordonskomponenter i plast bidrar till att 

ett fordon, som en bil eller ett flygplan, väger mindre och med det förbrukar 

mindre bränsle (Gu et al., 2017; Plastics Europe, 2013). Plasten är även ett viktigt 

material inom hälso- och sjukvården då den till exempel skyddar mot smittspridning 

och på så sätt ökar säkerheten för personal och patienter (Ljungkvist Nordin et al., 

2019). 

 Plastdilemmat 

För närvarande har det uppskattningsvis producerats över 8,3 miljarder ton plast-

material globalt sedan 1950-talet och utav denna plastmängd uppskattas det att 4,9 

miljarder ton har slutat sin livscykel i deponier och naturen (Geyer et al., 2017). 

Plast, till skillnad från material som papper, bryts inte naturligt ner i miljön vilket 

leder till att den plast som sprids i naturen stannar kvar där (Davidson et al., 2021; 

Geyer et al., 2017; Sharuddin et al., 2016). Plast i naturen, både på land och i vat-

tenområden, fragmenteras ner till mindre beståndsdelar ner till storlekar på mikro- 

och nanonivå. Inom forskningen visas en ökad medvetenhet om plastens negativa ef-

fekter och pågående forskning sker för att förstå plastens fulla effekt på biosfärens 

ekosystem, biologisk mångfald, klimatet och människans hälsa (Ng et al., 2021; Re-

belein et al., 2021). 
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För att tillverka plast utvinns petroleum ur berggrunden som sedan raffineras och 

behandlas för att bli en massa som kan användas för att producera olika sorters pro-

dukter. Omkring 90 % av all plast produceras av jungfrulig råvara och 6 % av det 

petroleum som utvinns världen över går till plastproduktionen, vilket motsvarar en 

lika stor andel som hela flygsektorn förbrukar (Geyer et al., 2017; Schwarz et al., 

2021; World Economic Forum, 2016). Petroleum är en ändlig resurs som enligt 

uppgifter från Our world in data (2016) uppskattas vara förbrukad om drygt 50 år 

om användningen fortsätter i samma takt som idag (Our world in data, 2016). Plas-

tens mest betydande CO2-utsläpp är förknippade med produktion och i vissa fall 

även sluthanteringen av avfallet. I de fall då sluthanteringen av plastmaterialet sker 

genom förbränning, med eller utan energiutvinning, kommer det CO2 som är bun-

det i plastmaterialet att frigöras till atmosfären. Utöver plastens externaliteter kopp-

lade till utvinning av petroleum, CO2-utsläpp och läckage till natur och hav, tillsätts 

ibland även hälsovådliga kemikalier i plastmaterialet. Vad gäller dessa tillsatsämnen 

och kemikalier pågår det forskning för att utröna vilka specifika effekter de kan ge på 

människors hälsa och ekosystemen (World Economic Forum, 2016). Ett hinder för 

ökad användning av återvunnen plast är bland annat att fossil plastråvara, i dagsläget, 

är billigare än den som är återvunnen (SOU 2018:84). 

 Bakgrund 

Sluthantering av insamlat plastavfall kan ske genom återbruk, materialåtervinning, 

förbränning eller deponi (Lee & Liew, 2021). Enligt EU-lagstiftning får avfall inte 

deponeras om det kan behandlas på något annat sätt, till exempel genom förbrän-

ning. Dessa restriktioner, och även återvinningsmöjligheter, finns inte i alla länder. 

På grund av detta deponeras över hälften av allt insamlat plastavfall världen över, se 

tab. 1 (Geyer et al., 2017; World Economic Forum, 2016). 

Tabell 1. Sluthantering av insamlat plastavfall i Sverige, EU och globalt. Data för global sluthante-

ring gäller för året 2017, Sverige och EU gäller för 2018. I Sverige används även kategorin “förbe-

handling och behandling”, vilken har exkluderats från tabellen nedan. Förbränning inkluderar både 

med och utan energiutvinning (Material Economics, 2019; SCB, 2021a). Avrundade siffror

 



 

4 

När plastavfall behandlas genom förbränning, med eller utan energiutvinning, för-

svinner plasten som ett material och därmed dess ekonomiska värde (Material Eco-

nomics, 2018). Uppskattningsvis försvinner det årligen plast med det ekonomiska 

värdet av 80–120 miljarder dollar från den globala ekonomin, det är främst plast-

material som inte är förpackningar vilka omfattas av ett producentansvar (World 

Economic Forum, 2016). 

Mekanisk återvinning är den metod som används i Sverige för att materialåtervinna 

plast. Tekniken har begränsningar med avseende på heterogena plastavfallsflöden 

som kan innehålla kontamineringar, starka färger som svart, och problematiska ke-

mikalier som till exempel flamskyddsmedel (Dogu et al., 2021; Material economics, 

2018; SOU 2018:84). Ett annat problem med mekanisk återvinning är att materialet 

degraderas vid varje återvinningstillfälle, det vill säga kvalitetsförluster. På grund av 

det ingår returråvaran sedan oftast i produktion av plastprodukter av lägre värde 

som inte är ekonomiskt gångbart att materialåtervinna ytterligare. Med kvalitet me-

nas att det finns vissa brister vad gäller returråvarans möjlighet till att möta produ-

centernas krav på sammansättningen av plasten (Dogu et al., 2021; Europeiska kom-

missionen, 2018; Material Economics, 2018; World Economic Forum, 2016). 

Kemisk återvinning är ett samlingsnamn på ett flertal tekniker som använder ter-

miska-, termokemiska eller kemiska processer för att bryta ner plastavfallets poly-

merkedjor till mindre molekyler. Globalt finns det verksamheter som förvaltar 

kommersiellt använda faciliteter, till exempel i länder som Norge, Tyskland, Japan 

och Nederländerna (BASF, 2021; Fuenix, u.å; Jeplan inc, u.å; Quantafuel, u.å). 

Teknikerna kan variera stort med avseende på sådant som vilket sorts plastavfalls-

flöde de kan behandla, teknikens komplexitet och vilken slutprodukt som erhålls 

(Lee & Liew, 2021; Solis & Silveira, 2020). Pyrolys är en av dessa tekniker och sker 

genom att plastavfallet hettas upp i en reaktor under syrefria förhållanden. Innan 

denna process sker krävs förbehandling av plasten för att avlägsna eventuella främ-

mande material som kan förekomma i avfallet. Det är även av betydelse att plastav-

fallsflödet inte innehåller plastsorter som PA eller större mängder PET och PVC. 

Slutprodukten som eftersträvas är en pyrolysolja som sedan kan användas för att 

framställa plastmaterial (Solis & Silveira, 2020; Qureshi et al., 2020). En mer ingå-

ende beskrivning av pyrolys och plastmaterial presenteras i avsnitt 4 respektive 3.2. 
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Målsättningar om en ökad materialåtervinning av plast är något som uppmärksam-

mas mer och mer i miljöpolitiska handlingsplaner både nationellt, i EU och globalt 

(Europeiska kommissionen, 2020; Regeringskansliet, 2021; United Nations Envi-

ronment Programme [UNEP], 2018). I och med det har också kemisk återvinning 

lyfts fram som en potentiell lösning för återvinning av plast som sorteras ut före be-

handling med mekanisk återvinning (Proposition 2019:20/65; Schwarz et al., 2021; 

Solis & Silveira, 2020). I regeringens klimatpolitiska handlingsplan (prop. 

2019:20/65 s 84–85) betonas materialåtervinning som en prioriterad fråga där de 

även uppger att de ser positivt på kemisk återvinning av plast. Industriklivet är en 

satsning som syftar till att främja bland annat ny teknik som kan bidra till att klimat-

målen för reducerade CO2-utsläpp kan uppnås. Regeringen har beslutat att 750 mil-

joner kronor per år ska avsättas ur budgeten på denna satsning som ska ge industrier 

möjligheten att söka finansiellt stöd för projekt inom bland annat ny återvinningstek-

nik (Energimyndigheten, 2021; Proposition 2019:20/65). Naturvårdsverket har vi-

dare fått uppdraget att ta fram förslag på dels hur materialåtervinning kan öka och 

dels hur plastens negativa miljöpåverkan kan minska (Proposition 2019:20/65). 

När plastmaterialet är förbrukat bör materialåtervinning ske i större grad världen 

över, i motsättning till vad som sker idag, för att minimera negativ miljö- och kli-

matpåverkan och för att plastmaterialets ekonomiska värde ska bevaras. Det råder 

konsensus i bedömningen att kemisk återvinning av plast skulle kunna utgöra ett 

komplement till det befintliga materialåtervinningssystemet av plast (Material eco-

nomics, 2018; SOU 2018:84). 

I Sverige finns det för närvarande, år 2021, ingen kommersiellt använd kemisk åter-

vinningsanläggning, men det finns pågående projekt som syftar till att undersöka 

möjligheten för den svenska marknaden. Samtliga projekt är lokaliserade i Svealand 

och Götaland och framför allt i sammanslutning med plasttillverkaren Borealis som 

har en anläggning i Stenungsund, Göteborg (Bengtfors kommun, 2021; Borealis, 

2021; Thunman et al., 2019). 

 Syfte 

I och med att det inte finns aktuella projekt för att upprätta kemisk återvinning i de 

nordligare delarna av Sverige kan det vara av intresse att undersöka den teoretiska 

möjligheten till att starta upp ett projekt i exempelvis Gävleborg. 

Denna studie sammanställer Gävleborgs befintliga förutsättningar till att upprätta en 

pyrolysanläggning för att framställa pyrolysolja ur plastavfall som vidare kan ingå i 

produktionen av nya plastprodukter. Sammanställningen baseras på information om 

regionens befintliga infrastruktur, uppskattade plastavfallsflöden samt regional ut-

veckling och målsättningar inom sluthantering av plastavfall. 
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1.3.1 Frågeställningar 

De frågeställningar som studien har utgått ifrån delades upp i fokusområdena plast-

avfallsflöden inom regionen, pyrolysteknikens förutsättningar, samt Gävleborgs reg-

ionala utveckling, infrastruktur och målsättningar. 

– Vilka näringar ger upphov till plastavfallsflöden med potential att slutbe-
handlas med pyrolys? 

– Var i regionen är det fördelaktigt att upprätta en pyrolysanläggning utifrån 
befintlig infrastruktur?  

– Vad skulle upprättandet av en pyrolysanläggning ha för effekt på regionens 
uppsatta mål inom plastavfallshantering? 

 Avgränsningar 

Inför examensarbetet utfördes en förstudie där författarna undersökte och jämförde 

de kemiska återvinningsteknikerna förgasning, depolymerisering och pyrolys i en 

SWOT-analys. Förstudiens syfte var att avgöra vilken av dessa tekniker som, enligt 

författarnas avvägning, skulle lämpa sig för den svenska marknaden. Detta baserades 

på teknikernas förutsättningar och in- och utflöden, technology readiness level 

[TRL] samt marknadsmässiga aspekter. Undersökningen ledde till bedömningen att 

pyrolys är den teknik som visade på störst potential med avseende på ett förhållan-

devis högt TRL, enklast teknik utav de som undersöktes, marknadsförutsättningar 

och att det lämpliga plastavfallsflödet inkluderar de mest förekommande plastsor-

terna. Denna studie är en fördjupning av vilken potential som finns för etablering av 

en pyrolysanläggning i Gävleborg. 

De plastavfallsflöden som studien utgår ifrån redovisas som flöden från näringar 

inom regionen samt uppskattad vikt i ton och procentandel. Plastavfallsmängder från 

specifika aktörer undersöktes således inte. Studien är en övergripande undersökning 

som avhandlar huruvida det finns teoretiska förutsättningar för att etablera en pyro-

lysanläggning inom regionen. Regionens plastavfallsmängder beräknades utifrån nat-

ionella branschspecifika plastavfallsflöden och omfattar de plastavfallsmängder som 

behandlas med andra metoder än materialåtervinning, exempelvis energiutvinning. 

Utsorterade plastförpackningar och pantflaskor har således exkluderats på grund av 

att det redan finns ett befintligt insamlingssystem för dessa flöden. 

Inom undersökningen av regionens infrastruktur ges en överskådlig presentation 

över identifierade industrikluster och transportnät i syfte att svara på frågeställ-

ningen rörande fördelaktig lokalisering av en anläggning. 
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Det har inte utförts beräkningar på kostnader och energiförbrukning för en specifik 

anläggning och huruvida upprättande och drift av en sådan anläggning är ekonomiskt 

genomförbart, samt vilka ekonomiskt kritiska faktorer som kan påverka en reali-

sering av en pyrolysanläggning inom regionen. Energiförbrukningen kan variera 

stort beroende på sådant som anläggningens skala och effekt. Studien avgränsas till 

att redovisa plastmaterialåtervinning med pyrolys och det presenteras således inte en 

detaljerad teknisk beskrivning för specifika reaktorer. Fokus har lagts på att sam-

manställa befintliga tekniska variationer för att ge översiktlig information rörande 

förutsättningar, begränsningar och möjlig kapacitet. 

Studien undersökte möjlig användning av pyrolysoljan och de biprodukter som upp-

kommer vid pyrolys av plastavfall, men inte biprodukternas roll för specifikt Gävle-

borgs avfallssystem. 

 Målgrupp 

Examensarbetet är riktat mot aktörer inom materialåtervinning av plast, samt intres-

senter inom Region Gävleborg såsom länsstyrelser och kommuner. Målgruppen in-

kluderar även privata aktörer som arbetar med eller ger upphov till plastavfall. 

Läsaren bör med fördel vara insatt i områdena miljöteknik, miljövetenskap, cirkulär 

ekonomi och hållbar utveckling. 
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2 Metod 

Studien utfördes genom inhämtning av kvantitativ och kvalitativ information. Det 

inkluderar plast som material och uppkomna plastavfallsflöden samt dess roll inom 

politiskt beslutsfattande, i syfte att ge en beskrivning av plastens effekt på samhället i 

stort. Därefter undersöktes detta ur ett nationellt perspektiv vilket sedan har legat 

till grund för sammanställningen av uppskattade plastavfallsflöden och vidare infra-

strukturens förutsättningar och beslutade målsättningar för plastavfallshanteringen 

inom Region Gävleborg. Sammanställningen har analyserats för att urskilja potenti-

ella möjligheter för en pyrolysanläggning. Metod och arbetsprocess förtydligas i fig. 

1. 

 

Fig. 1. Schematisk redovisning över metod och arbetsprocess. Informationsinsamling, personlig 
kommunikation, den sammanställda teorin, teknisk beskrivning över pyrolys och de regionala 

förutsättningarna är underlag till författarnas bedömning av Gävleborgs möjligheter att upprätta en 
pyrolysanläggning. 
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 Informationsinsamling  

De urvalskriterier som sattes upp för insamling av litterära källor var i första hand 

publikationer utgivna under de senaste fem åren, det vill säga från 2016 och framåt. 

I andra hand användes källor från de senaste 10 åren och i tredje hand, om inget ny-

are material funnits tillgängligt, från tidigare år. Motiveringen till detta var att sam-

hällsutvecklingen är föränderlig med avseende på miljöpolitiska incitament och tek-

nologisk utveckling. Eftersom studien syftade till att dels sammanställa en kartlägg-

ning av befintliga plastavfallsflöden och dels att analysera Gävleborgs nuvarande för-

utsättningar var det av vikt att informationen var aktuell. 

Underlag från källor som kan vara partiska, till exempel populärvetenskapliga artik-

lar, ideella föreningar eller sociala medier, har exkluderats från studien, med förbe-

håll för att vissa använda källor ändå kan vara påverkade av författarnas personliga 

ståndpunkter. Detta framhålls även av Biggam (2015) som en viktig aspekt av urva-

let av källor i en studie. 

Det teoretiska informationsunderlaget för tekniska detaljer har samlats in från veten-

skapliga artiklar och studier genom sökmotorerna ScienceDirect och Google Scholar 

med hjälp av sökorden plastic, chemical recycling, feedstock recycling, pyrolysis plastic och 

plastic recycling. Rapporter och information publicerade av myndigheter, organisat-

ioner och företag erhölls via webbsökningar och deras respektive webbsidor. Det in-

kluderade bland annat Naturvårdsverket, United Nations Environment Programme 

[UNEP], Material Economics, Plastics Europe och företag som materialåtervinner 

plast med pyrolys. Svenska lagar, EU-direktiv och annat underlag relaterat till lag-

stiftning togs från Regeringen och EU-kommissionens webbsidor. I tab. 2 listas en 

mer utförlig redogörelse för hur olika källor har använts i studien. 

Tabell 2. Redovisning av olika typer av källor som har använts i rapporten och hur de har använts 
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2.1.1 Data, statistik och beräkning 

Biggam (2015) skriver att metod för insamling och bearbetning av data ska redogö-

ras tydligt. Det vill säga, hur har data samlats in, varifrån har data inhämtats och var-

för har denna datainsamlingsmetod valts. 

Studien har i första hand utgått från så aktuella data som möjligt för att få en repre-

sentativ bild av nuläget. Data är inhämtad från Statistiska Centralbyrån [SCB] för de-

mografi, export och import av plast, samt sluthantering av avfall i Sverige. Före-

komst av plastmaterial och plastavfall i EU och världen hämtades från UNEP (2018), 

Material Economics (2018) och Plastics Europe (2020). Uppkommet plastavfall per 

näring inom Sverige är hämtad från rapporten Kartläggning av plastflöden i Sverige av 

Ljungkvist Nordin et al. (2019) då det föreligger ett omfattande arbete bakom den 

nationella statistiksammanställningen över plastflöden i rapporten. Eftersom exa-

mensarbetet var tidsbegränsad gjordes bedömningen att denna statistik är en tillför-

litlig källa för vidare uppskattade beräkningar över Gävleborgs plastavfallsmängder. 
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Antal invånare i Gävleborg och Sverige hämtades från SCB och användes för att ta 

fram hur stor andel av det nationella invånarantalet som Gävleborg utgör. Utifrån 

detta utgör Gävleborgs befolkning ungefär 3 % av hela Sveriges invånarantal (SCB, 

2021b). För att estimera plastavfallsflöden i Gävleborg slogs den nationella statisti-

ken sedan ut mot antal invånare i regionen: 

 

 

Geologiska data och karta över region Gävleborg har erhållits från Sveriges Lant-

bruksuniversitets digitala bibliotekstjänst som är baserad på information framtagen 

av Lantmäteriet. 

2.1.2 Kontakt med externa parter 

Utöver insamlad litteratur och data har undersökningen kompletterats med person-

lig kommunikation för att erhålla mer ingående information som inte funnits till-

gänglig på annat sätt. 

Det inkluderar kontakt med ansvarig för plastbearbetningsfrågor på branschföreningen 

IKEM, vilka vänder sig till bland annat kemikalie- och plastindustrier. Kontakten har 

bidragit med rådgivning och insyn i kemisk återvinning och marknaden för detta. 

Kontakt har även upprätthållits med näringslivs- och tillväxtutvecklare på Bengtfors 

kommun, och VD på Green Ideas Group AB [GIAB]. De har ingått ett samarbete för 

att starta upp en pyrolysanläggning i Bengtfors kommun och har även planer på att 

etablera fler anläggningar i andra delar av Sverige. Löpande kontakt har tagits med 

GIAB som har bistått med information som berör råmaterial, återvinningsteknik och 

slutprodukt, samt insyn i sin företagsetablering. 

Den (ännu opublicerade) rapporten Kemisk återvinning för cirkulära strömmar av plastav-

fall: resultatsyntes och rekommendationer delgavs av en konsult och forskare på Projekt-

inriktad forskning och utveckling (PROFU). Det är en studie genomförd av PROFU 

och KTH som berör implementering av kemisk återvinning inom Sveriges befintliga 

plastavfallssystem. Den är riktad till företag och andra intressenter med syftet att 

öka materialåtervinning av plast. Projektet är under avslut och bearbetning inför 

publikation. 
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 Metodkritik och etiska överväganden 

Detta är en teoretisk analys, där information presenteras utifrån angivna avgräns-

ningar och grundas på kommersiell teknik, befintlig infrastruktur och den idag exi-

sterande behandlingen av plastavfallet. Bedömningar görs inte utifrån hur och om 

dessa faktorer kan komma att förändras över tid och på vilket sätt detta i sin tur kan 

påverka realisering av en pyrolysanläggning inom Region Gävleborg. 

Eftersom de plastavfallsflöden som har använts i sammanställningen av regionala för-

utsättningar är författarnas egna uppskattningar baserade på de nationella flödena 

bör inte presenterade estimeringar ses som absoluta tal. Volymer och plastavfallets 

fördelning mellan branscher kan eventuellt skilja sig från regionens verkliga flöden. 

För en mer exakt redogörelse hade en utförlig kartläggning över regionens plastav-

fallsflöden varit nödvändig. Författarna bedömde att en sådan ingående kartläggning 

inte var avgörande för att kunna svara på de frågeställningar som formulerades i stu-

dien. 

Inom forskning är det viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna som kan upp-

komma. Enligt svensk lagstiftning ska den som utför forskning kunna redovisa att 

denna genomförs på ett etiskt korrekt sätt, till exempel att inga känsliga personupp-

gifter redovisas i studien (Vetenskapsrådet, 2018). Författarna har granskat de etiska 

perspektiven, men har inte identifierat något specifikt av betydelse för studiens ge-

nomförbarhet. Vid intervjuer och personlig kommunikation har syftet med kontak-

ten klargjorts, till exempel “vi skriver vårt examensarbete inom.. och skulle vilja 

upprätta kontakt med er i syfte att…”. Författarna skrev ett sekretessavtal med 

Green Ideas Group AB, som innebar att bägge parters delgivna information ska vara 

konfidentiell och inte användas utan samtycke, av den anledning att ett samarbete 

har pågått mellan författarna och företaget. I övrigt kommer inga känsliga person-

uppgifter att vara av relevans för arbetet och experiment som innefattar människor 

kommer inte att utföras. 

 Projektprocess och arbetsfördelning 

I bilaga A finns en detaljerad tabell över vilka textavsnitt som respektive författare 

har skrivit majoriteten av. Det har skett samarbete för samtliga textavsnitt, men ta-

bellen redovisar vem som har haft huvudansvaret för dessa avsnitt. Rader som mar-

kerar bägge författare har författats gemensamt. 
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3 Teoretisk referensram 

Följande avsnitt redogör för avfall och plast som material samt en översiktlig teknisk 

beskrivning av nuvarande återvinningstekniker och hur plastavfall slutbehandlas nat-

ionellt. Avsnittet inkluderar även en redogörelse av plastavfallsflöden uppkomna 

inom Sverige 2016/2017 som har använts vid den regionala analysen. 

 Avfall  

Definitionen av avfall är enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 

(2008/98/EG) och miljöbalken: “ett ämne eller föremål som innehavaren gör sig av 

med eller avser eller är skyldig att göra sig av med”. I dessa definieras biprodukt som 

ett ämne eller en produkt som kan uppstå i en process, men som inte är det som hu-

vudsakligen eftersträvas, med kriterium som bland annat att detta ska användas vi-

dare och att det inte kräver förbehandling för att kunna användas. Om kriterierna 

uppnås klassas biprodukten således inte som ett avfall (Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2008/98/EG; Miljöbalken 1998:808). 

Avfall från hushåll och verksamhet faller under det kommunala ansvaret och in-

samlingen sker antingen inom kommunal regi eller via anlitade privata aktörer 

(Romson et al., 2020; Avfallsförordning, 2020). Fastighetsägare inom kommunen 

betalar för denna avfallshantering via avfallstaxan. Hushållen och verksamheter ger 

upphov till utsorterat matavfall, förpackningar, restavfall och grovavfall. Förpack-

ningarna från hushåll och verksamheter ska sorteras ut för materialåtervinning via till 

exempel FTI:s insamlingsstationer, då dessa ingår i ett producentansvar. Grovavfal-

let sorteras ut vid kommunens återvinningscentraler som brännbart (Romson et al,, 

2020; SOU 2018:84). Avfall kan uppkomma som utsorterade rena flöden eller som 

blandade flöden (Avfall Sverige, 2009). 

Under 2019 gav energiutvinning från avfall upphov till 2,9 miljoner ton CO2-ekvi-

valenter varav fossil plast var den största anledningen till detta (Naturvårdsverket, 

2020; SCB, 2021c). Övergång från mekanisk till kemisk återvinning skulle vidare 

reducera växthusgasutsläppen ytterligare eftersom en större andel av plastavfallet på 

marknaden skulle kunna tas till vara på (Schwarz et al., 2021). 
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 Plast 

Plastmaterial består av polymerer, vilka är långa molekylkedjor. Dessa polymerer 

skiljer sig inom den kemiska uppbyggnaden och ger plastmaterialet sina specifika 

egenskaper. De vanligast förekommande plastsorterna är PE, PP, PET och PVC, 

procentuell andel för respektive plasttyp i EU går att se i fig. 2. PE delas upp i LDPE 

och HDPE som står för låg- respektive högdensitetspolyeten vilka tillsammans tar 

upp ungefär 30 % av all sorts plast på marknaden. Skillnaden mellan dessa är bland 

annat plastens hårdhet och stabilitet vilket är en anledning till att de nyttjas för olika 

användningsområden. LDPE används till exempel för plastbehållare och lantbruks-

plast medan HDPE går att finna i sådant som flaskor, leksaker och elkablar (Geyer et 

al., 2017; Plastics Europe, 2020; Sharrudin et al., 2016; Singh et al., 2017). Ljung-

kvist Nordin et al. (2019) skriver i sin rapport att det går att anta att den procentu-

ella fördelningen av plastsorterna ser likadan ut i Sverige som det som rapporteras i 

statistiken från Plastics Europe. De använde en publikation från Plastics Europe som 

utgavs 2018, medan fig. 2 i detta arbete visar statistiken som redovisades i en publi-

kation från 2020 (Ljungkvist Nordin et al., 2019). 

 

Fig. 2. De vanligaste plastmaterialen på marknaden inom EU år 2019 och exempel på 
användningsområden (Plastics Europe, 2020). 
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I tab. 3 redovisas en utökad lista med exempel på de plastsorter som förekommer i 

störst grad i världen. Plast delas upp i två kategorier baserat på hur polymererna har 

behandlats. De typer av plast som går att smälta ner igen efter att de har formats kal-

las för termoplaster medan de typer som inte kan smältas kallas härdplaster (Plastics 

Europe, 2020; Singh et al., 2017). Härdplast som PUR och silikon kan till exempel 

användas som isolering i byggnader eller som bindemedel, medan polyester är van-

ligt förekommande i textilier och bildäck (Singh et al., 2017). 

Tabell 3. Plast delas upp i termoplaster och härdplaster, dessa är de vanligaste på marknaden idag. 
Tabellen är baserad på information från Singh et al. (2017) 

 

För att ge färdigt plastmaterial önskade egenskaper tillsätts kemikalier såsom färg-

ämnen, flamskyddsmedel och mjukgörare. Äldre plastprodukter kan innehålla andra 

miljö- och hälsovådliga ämnen, som sedan dess har förbjudits i nyproduktion, och så-

dana plastprodukter kan vara problematiska att materialåtervinna (Sharrudin et al., 

2016; Singh et al., 2017; SOU 2018:84). 

Plast kan även produceras från biomassa såsom cellulosa, sockerrör och majs, men i 

jämförelse med fossil råolja står biomassa för en mycket låg andel av råvaran för 

plastproduktion (Ljungkvist Nordin et al., 2019; SOU 2018:84; World Economic 

Forum, 2016). 
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 Sluthantering av plast i Sverige  

Avfall Sverige (2020) och Ljungkvist Nordin et al. (2019) uppger att den största 

procentandelen av plastavfallet i Sverige behandlas med energiutvinning, vilket 

också går att se i tab. 4 som är baserad på statistik från SCB. Energiutvinning som 

främsta slutbehandlingsmetod gäller för samtliga näringar som redovisas i fig. 3. Be-

roende på avfallsklassificering deponeras även en mindre mängd plastavfall, exem-

pelvis viss plast från fordon, bygg och elavfall (Avfall Sverige, 2020; Ljungkvist Nor-

din et al., 2019; SOU 2018:84). 

Elavfall och fordon omfattas av ett producentansvar och för lantbruksplast finns det 

ett frivilligt insamlingssystem (Ljungkvist Nordin et al., 2019: SvepRetur, u.å.b). 

Den ideella branschföreningen Svensk Ensilageplast Retur AB [SvepRetur] tar emot 

utsorterat plastavfall från lantbrukare och det gäller bland annat plastavfall såsom en-

silageplast och odlingsfilm (SvepRetur, u.å.a). Vad gäller slutbehandlingen av plast 

från elektronik säljs cirka 45 % till slutbehandling utomlands och ungefär hälften av 

plasten förbränns eller energiutvinns i Sverige på grund av att det innehåller farliga 

ämnen, det resterande deponeras (Ljungkvist Nordin et al., 2019). 

Slutbehandlingen av fordon sker först genom en demolering av de olika beståndsde-

larna. Delar av värde kan säljas vidare till reparationsverkstäder, till exempel plast-

delar som stötfångare och hasplåtar. Efter demoleringen följer resterande plastdelar 

med det som är kvar av fordonet till fragmentering och blandas då med andra 

material. Idag sker det en viss utsortering av plasten från fragmenteringsanläggning-

arna med syftet att det ska materialåtervinnas. I nuläget går denna plast främst till 

energiutvinning och ungefär 10 % av plasten från fordon deponeras, till exempel 

den plast som innehåller farliga ämnen. Mängd utsorterad plast från fordon är låg 

och om utsorteringen ska öka krävs det en etablering av ett separat logistikflöde 

(Ljungkvist Nordin et al., 2019). 

Inom hälso- och sjukvården är plast ett vanligt förekommande material. Förutom 

plastförpackningar finns plasten i olika skyddsmaterial som till exempel handskar, 

förkläden och andra engångsartiklar. Det finns inga exakta uppgifter på hur mycket 

plast som förbrukas inom Sveriges regioner. En större andel av de olika plastartik-

larna från hälso- och sjukvården hamnar i blandat verksamhets- och restavfall för 

energiutvinning. Anledningen till att utsorteringen av plast är låg kan, enligt Ljung-

kvist Nordin et al. (2019), bero på att det finns osäkerhet över vad som klassas som 

farligt avfall och vad som är möjligt att materialåtervinna (Ljungkvist Nordin et al., 

2019). 
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Från näringen rivning och bygg materialåtervinns mindre än 1 % av det uppkomna 

plastavfallet. Plastavfall uppkommer bland annat som flöden från nybyggnationer, 

installationer och i samband med rivning av byggnader. Plast finns i fraktionerna ut-

sorterat plastavfall, utsorterat avfall med viss mängd plast samt blandat och bränn-

bart avfall. Fraktionen utsorterat plastavfall är ett rent flöde då det enbart innehåller 

plast där kännedom finns om egenskaper, kvalitet, typ av plastmaterial och kemika-

lieinnehåll. Dessa flöden uppkommer vid nybyggnationer och installationer, till ex-

empel som materialrester från golvläggning och rester från plaströr. En större andel 

av det här plastavfallet energiutvinns och lägre andel materialåtervinns. Från riv-

ningsavfallet är det svårare att separera och sortera ut plasten. Äldre byggnader som 

rivs kan bestå av material av okänt innehåll och det resulterar i att den vanligaste 

slutbehandlingen sker med energiutvinning (Ahlm et al., 2021; Ljungkvist Nordin et 

al., 2019). 

Utsorterad plast från återvinningscentralerna benämns som kommunplast och är 

plast som kommunen själv har fattat beslut om att sortera ut, vilket det i dagsläget 

inte är ett krav på. Av den mängd kommunplast som samlas in är det cirka 16,7 % 

som materialåtervinns (Ljungkvist Nordin et al., 2019). 

Vid mekanisk återvinning sorteras och tvättas plastavfallet för att sedan malas ner till 

mindre granulat som kan användas vid produktion av sådant som emballage, för-

packningar och nya produkter. För att tillverka produkter ur mekaniskt återvunnen 

plast smälts plastgranulatet ner och formas om vid temperaturer mellan 250 och 300 

°C (Ragaert et al., 2017; Singh et al., 2017). Metoden är väletablerad och inte lika 

dyr att driva som befintliga tekniker inom kemisk återvinning (Dogu et al., 2021; 

Meys et al., 2020; Ragaert et al., 2017). Lämpliga plastavfallsflöden för mekanisk 

återvinning är främst plastsorterna PE, PP, PS, PVC och PET. Förekomst av andra 

typer av termoplaster som ABS, PC och PA är mindre lämpliga då de kontaminerar 

plastmixen. Härdplast kan inte heller behandlas på grund av att denna inte kan smäl-

tas ner (Ragaert et al., 2017). 
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Enligt avfallsförordningen och avfallsdirektivet klassas energiutvinning av avfall som 

återvinning och kallas av den anledningen ofta energiåtervinning (Avfallsförordning, 

2020; EU, 2018). Energiutvinning är, som går att se i tab. 4, den främsta metoden 

som används i Sverige för sluthantering av det avfall som inte materialåtervinns 

(SCB, 2021a). Avfallet förbränns under hög värme för att producera energi som kan 

användas till fjärrvärme, fjärrkyla och el. Det avfall som inte förbränns vid dessa 

temperaturer, till exempel glas och metall, sorteras ut efteråt och materialåtervinns 

om detta är möjligt. Resterande fasta fraktioner kallas slaggrus och används i Sverige 

främst som material för att jämna ut och sluttäcka deponier. Vid förbränningen upp-

står rökgaser som bland annat innehåller kväve, vatten, syre och koldioxid, men 

även en mindre andel kväveoxider, väteklorid och svaveloxider (Avfall Sverige, 

2020). 

Sedan april 2020 har en avfallsförbränningsskatt införts och gäller för verksamheter 

som förbränner avfall, oavsett syftet med detta. Det kan till exempel vara både an-

läggningar som framställer energi ur avfallet eller som använder avfall som bränsle i 

anläggningen. Skatten uppgår till 100 SEK per ton infört avfall, men avdrag kan gö-

ras om slutprodukten säljs vidare efteråt, till exempel energi eller materialåtervun-

net avfall som metall (Skatteverket, 2021). 

Tabell 4. Hur insamlat plastavfall behandlades under år 2018 i Sverige. Annan behandling 
inkluderar förbehandling och sortering samt deponering. Avrundade siffror från SCB (2021a) 

 

Hasselström et al. (2018) och Ljungkvist et al. (2020) har i två separata studier un-

dersökt införandet av möjliga incitament och hur dessa skulle kunna främja ökad 

materialåtervinning och användning av återvunnet plastmaterial. De nämner i sina 

respektive rapporter bland annat styrmedlen kvotplikt och certifikatsystem som 

möjliga lösningar för att skapa incitament till en ökad materialåtervinning av plast. 

Hasselström et al. (2018) redovisar en sammanställning av olika förslag till framtida 

styrmedel, både ekonomiska och administrativa, se tab. 5. 
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Tabell 5. En sammanställning över vilka förslag det finns idag till styrmedel med avsikten att öka 
materialåtervinningen av plast (Hasselström et al., 2018) 

 

 Mängd plastavfall per näring i Sverige 

Inom samtliga näringar i Sverige förekommer det en variation av olika plasttyper och 

fördelningen av respektive plasttyp varierar inom dessa (Material Economics, 2018; 

Ljungkvist Nordin et al. 2019). Plastavfall kan uppkomma före konsumentledet och 

uppstår då främst inom tillverknings- och produktionsindustrin i form av produkt-

ionsspill. Detta plastavfall kan i vissa fall tas tillvara genom att återgå in i produkt-

ionen men kan även behandlas genom omarbetning och materialåtervinning. Dessa 

flöden är oftast väldefinierade, det vill säga att god kännedom finns om vad detta är 

för plast. Plastavfall som uppkommer till följd av konsumtion är i allmänhet mer 

komplicerat att definiera och kontrollera, vilket kan försvåra materialåtervinning 

(SOU 2018:84). 
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Fig. 3. Uppkommet plastavfall per näring år 2016/2017 i Sverige, exkluderat utsorterade 
plastförpackningar och pantflaskor. Plast i matavfallet anses försumbar, under en procent enligt 

Ljungkvist Nordin et al. (2019) och därför exkluderas det även här 

I tab. 6 går det att se att Sveriges import av plastavfall år 2020 sammanlagt var 27 

166 ton och mängden exporterat plastavfall uppgick till 75 288 ton. Plastavfallet i 

detta avseende kategoriseras från SCB som avklipp och annat avfall av plast samt 

plastskrot (SCB, 2021). Sverige importerar de största mängderna från Norge och år 

2017 stod plastavfall från Norge för 92 % av den sammanlagda importen. Import 

och export sker även med länder som bland annat Finland, Danmark, Nederlän-

derna, Tyskland, Polen och Hongkong, men exakt slutbehandling av detta avfall 

finns det inte befintlig information om (Ljungkvist Nordin et al., 2019). 
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Tabell 6. Statistik från SCB, import och export av plastavfall år 2020 (SCB, 2021d) 

 

 Kemisk återvinning 

De tekniker inom kemisk återvinning som är mest använda kommersiellt är pyrolys, 

förgasning och depolymerisering. Dessa kan användas för att framställa drivmedel 

eller kemikalier varav de kemikalier som framställs kan vidarebehandlas för att pro-

ducera polymerer (Lee & Liew, 2021; Ragaert et.al, 2017; Solis & Silveira, 2020). I 

avsnitt 4 redovisas en teknisk beskrivning av den kemiska återvinningstekniken som 

kallas pyrolys. 

3.5.1 Kemisk återvinning inom lagstiftning 

När ett material som är klassat som avfall genomgår en kemisk återvinningsprocess, 

till exempel när plastavfall ska bearbetas med pyrolys för att producera olja, upphör 

plastavfallet att klassas som avfall. Pyrolysoljan som erhålls klassas således som en 

produkt, ett nytt ämne eller en blandning och faller då under kemikalie- och pro-

duktlagstiftningen (Waldheim, 2019). Överstiger produktionen av detta ämne 1 ton 

per år kommer det att falla under Europaparlamentets och rådets förordning 

(1907/2006/EG) som i sin tur kan kräva registreringsanmälan hos kemikaliemyn-

digheten enligt följande: 

“3. Tillverkare eller importörer av polymerer skall lämna in en registreringsanmälan 
till kemikaliemyndigheten för monomerer eller varje annat ämne som inte redan regi-
strerats av en aktör längre upp i distributionskedjan, om följande två villkor är upp-
fyllda:  
a) Polymeren består av 2 viktprocent eller mer av sådana monomerer eller andra äm-
nen i form av monomerenheter och kemiskt bundna ämnen. 
b) Den totala mängden av sådana monomerer eller andra ämnen uppgår till minst 1 
ton per år. 
4. Samtidigt som registreringsanmälan lämnas in skall en avgift erläggas i enlighet 
med kraven i avdelning IX.”  
(Europaparlamentets och rådets förordning (1907/2006/EG), s 15–16) 
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Europaparlamentets och rådets förordning (1907/2006) är ämnat att reglera och re-

gistrera kemiska ämnen på marknaden inom EU/EES. Förordningen behandlar för-

bud, restriktioner, regler och tillståndskrav för olika kemiska ämnen och produkter. 

De aktörer som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter måste förhålla 

sig till denna förordning. 

Från EU-direktiv om avfall (2008/98/EG) går det att finna vilka kriterier som gäller 

vid avfall som upphör att vara avfall. Följande går även att finna i Miljöbalken 

(1998:808), kapitel 15, när avfall upphör att vara avfall: 

“Avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande upphör att vara avfall om 
1. ämnet eller föremålet ska användas för ett visst ändamål,  
2. det finns en marknad för eller efterfrågan på sådana ämnen eller föremål,  
3. ämnet eller föremålet uppfyller tillämpliga krav i lag och annan författning, 
och  
4. användningen av ämnet eller föremålet inte leder till allmänt negativa följder för 
människors hälsa eller miljön.”  
(SFS 1998:808, kap 15 § 9) 

3.5.2 Utveckling av kemisk återvinning i Sverige 

Inom Sverige finns det norsk-svenska bolaget Green Ideas Group AB [GIAB] (2021) 

som är specialiserade inom miljöteknik rörande återvinning och pyrolysteknik och 

de har inlett ett projekt för etableringen av en pyrolysanläggning i Bengtsfors kom-

mun, Västra Götaland. 

GIAB (personlig kommunikation 10 maj 2021) uppger att de inledningsvis ska eta-

blera en demoanläggning som ska bearbeta plastavfall till pyrolysolja och sedan ska 

oljan vidarebehandlas för att ingå i produktionen av nya plastmaterial. I anslutning 

till pyrolysanläggningen kommer det att finnas kapacitet för att utföra nödvändig 

förbehandling av plastmaterialet, såsom tvättning och sortering. Demoanläggning 

kommer att ha en kapacitet för 2–4 ton plast per dag, för att senare utökas med en 

kapacitet om 24 ton per dag till år 2024. Det plastmaterial som avses att användas 

till pyrolysanläggningen kommer bland annat vara plast i form av sorteringsrester 

från tillverkningsindustrin, men även hushållsplasten ses som ett möjligt framtida 

plastavfall. Samarbete planeras med Borealis, dels för att de är huvudmottagare av 

slutprodukten och dels för att samarbetet inkluderar utveckling av nya kvalitetsstan-

darder för pyrolysoljan. 

Det plastmaterial som, enligt GIAB, lämpar sig för deras pyrolysteknik är en mix av 

PP, PS och PE. De har låtit genomföra tre separata pyrolystester av plastmaterialen 

HDPE + PP, LDPE och HDPE. Dessa tester gav en oljeavkastning på respektive 

86,2 %, 91,1 % och 76,6 % (personlig kommunikation 18 maj 2021). 
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Pyrolysprojekt engagerar och involverar olika privata och offentliga aktörer, dels 

Bengtsfors kommun där pyrolysanläggningen ska etableras, men även de 17 kommu-

nerna som utgör Position Väst. Anläggningen kommer att generera nya arbets- och 

utvecklingsmöjligheter inom Bengtsfors kommun, omkring 25 nya anställningar. 

Bengtsfors kommun och Position Väst har ansvarat för samordningen rörande bety-

delsefulla näringslivskontakter, miljökonsekvensbedömningar och övrig information 

som bedöms värdefull inför företagsetableringen inom kommunen (personlig kom-

munikation, 15 april 2021). 

Även Borealis har startat i gång ett projekt för etablering av kemisk återvinning av 

plast i Stenungsund och tekniken planeras vara i gång år 2024. De har inlett en för-

studie där bland annat genomförbarheten ska undersökas i samarbete med Stena Re-

cycling och de har även fått ett beviljat stöd från Energimyndigheten. Stena Re-

cycling ska bistå anläggningen med plastavfall som sorteras ut från mekanisk återvin-

ning. Det nordiska bolaget Fortum planerar även att utföra en förstudie där bland 

annat krav, tillstånd och investeringar ska tydliggöras i syfte att de planerar levere-

ring av lämpligt plastmaterial till anläggningen i framtiden (Borealis, 2021). 

Kemisk återvinning för cirkulära strömmar av plastavfall - resultatsyntes och rekommendat-

ioner är ett snart avslutat forskningsprojekt utfört av PROFU och KTH i samarbete 

med finansiärerna Sörab och Stockholm Exergi. Projektet avhandlar de kemiska 

återvinningsteknikerna pyrolys, ångkrackning och förgasning vilka har undersökts 

utifrån olika tänkbara framtidsscenarion för åren 2025 till 2030 och sedan jämförts 

med nollalternativet, som i detta avseende är fortsatt energiutvinning och mekanisk 

återvinning (Solis et al., 2021). 

Pyrolystekniken och den potentiella anläggningen undersöktes utifrån scenariona att 

placering sker i Motala, Stockholm eller Stenungsund och att pyrolysoljan skulle be-

arbetas i Stenungsund för samtliga alternativ. Studien avhandlar hur mängden växt-

husgasutsläpp påverkas när plastavfallet som, i motsats till nollalternativet, flyttas 

från en slutbehandling med energiutvinning till kemisk återvinning. Plastavfallet i 

detta avseende är plast från restavfall och plast som sorteras bort från en sorterings-

anläggning i Motala, det vill säga plast som inte går att mekaniskt återvinna (Solis et 

al., 2021). 

De undersökte förändringarna rörande direkta, indirekt tillförda och indirekt und-

vikna utsläpp som till exempel påverkan från transporter mellan anläggningar, ökad 

elkonsumtion och förändringarna vad gäller utsläpp i samband med framställning av 

jungfruligt petroleum. I studien drog Solis et al. (2021) bland annat slutsatserna att 

direkta utsläpp från transporter har en relativt låg påverkan och att lokaliseringen för 

kemisk återvinningsanläggning bör styras av närhet till relevant infrastruktur. De po-

ängterar även att de klimatpåverkande faktorerna är beroende av att pyrolysen har 

ett högt utbyte och ger olja som håller naftakvalitet (Solis et al., 2021). 
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4 Pyrolys 

Pyrolys är en av de mest använda teknikerna inom kemisk återvinning och är en pro-

cess där organiskt material upphettas under syrefria förhållanden och höga tempera-

turer. Tekniken lämpar sig för plasttyper som PE, PP, PS samt mindre mängder av 

PET och PVC. Plastavfallsflödet behöver inte nödvändigtvis vara homogent och det 

kan innehålla en viss mängd föroreningar, men bör vara fritt från främmande 

material som till exempel metall och trä (Dogu et al., 2021; Miandad et al., 2016; 

Solis & Silveira). Plastmaterial till pyrolys bör vara väldefinierat innan det genomgår 

processen och val av teknik kan anpassas efter detta. Plastavfall kan även innehålla 

miljö- och hälsovådliga ämnen, vilket innebär att ett tydligt definierat plastavfalls-

flöde är viktigt för att processen ska ske säkert och för att slutprodukten, det vill 

säga pyrolysoljan, ska uppnå den standard som producenter och distributörer efter-

frågar (Qureshi et al., 2020). Plastsorten PA bör undvikas helt och PVC och PET 

bör minimeras vid mixade plastavfallsflöden, helst runt 1 till 2 % och som mest 5 %. 

Till exempel bildar PVC vid termisk nedbrytning klorerade kolväten och väteklorid 

som orsakar korrosion i reaktorn, medan PET tenderar att sönderdelas till ftalsyra 

som även det kan ge leda till skador på utrustningen (GIAB, personlig kommunikat-

ion 18 maj 2021; Miandad et al., 2016; Qureshi et al., 2020; Sharuddin et al., 

2016). 

Det finns olika specifika metoder och reaktorer för pyrolys av plastmaterial, men ge-

nerellt fungerar processen som visas i fig. 4. Processen kan ske med hjälp av en kata-

lysator eller utan, då kallad katalytisk respektive termisk pyrolys. Temperaturen är 

av betydelse för pyrolysprocessen då den styr nedbrytningsreaktionen för polymer-

kedjan och påverkar den användbara slutproduktens egenskaper. Vid konventionell 

termisk pyrolys kan temperaturen till exempel gå upp mot 900 °C, men generellt 

omkring 500 °C. Pyrolys med tillsatt katalysator ökar omvandlingshastigheten vid 

lägre temperaturer ner mot 400 °C, och medför därmed en lägre energiåtgång (Mi-

andad et al., 2016; Ragaert et al., 2017; Sharuddin et al., 2016; Solis & Silveira, 

2020). Utöver temperaturen är även plastavfallets sammansättning en faktor som in-

fluerar slutproduktens kvalitet och dess potentiella användningsområden, men vil-

ken sorts reaktor som används har likaså en inverkan på avkastningen. Val av reaktor 

bör således väljas med hänsyn till vilken plast som ska behandlas för på så sätt maxi-

mera resultatet av önskad slutprodukt (Qureshi et al., 2020; Sharuddin et al., 

2016). 
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Fig. 4. Förenklad figur över hur en pyrolysprocess kan gå till.  

Pyrolys är oavsett teknik en energikrävande process och är något som kan utgöra ett 

hinder för dess kommersiella tillämpning då värmeenergi är en kostsam faktor inom 

industrin. Ur den aspekten kan pyrolys med katalysator vara en fördel (Sharuddin et 

al., 2016). Pyrolys med hjälp av katalysator ger en slutprodukt med god kvalitet vid 

lägre temperaturer än vid enbart termisk pyrolys, dock blir pyrolysprocessen då 

känsligare för eventuella föroreningar som kan finnas i plastavfallet (Miandad et al., 

2016; Solis & Silveira, 2020). 

Med hänsyn till dessa faktorer behöver plastmaterialet sorteras före pyrolysen och 

beroende på pyrolysteknik kan finfördelning av materialet behövas (Miandad et al., 

2016; Sharuddin et al., 2016; Qureshi et al., 2020). Det är således en fördel om det 

finns ett etablerat samarbete mellan leverantören av avfallet, pyrolysanläggningen 

och aktörer som köper slutprodukterna för att kunna optimera processen och möj-

liggöra önskvärd slutprodukt. Tekniker för pyrolys av plast kan anpassas efter aktu-

ella volymer och kan utföras både stor- och småskaligt (Qureshi et al., 2020). 

Utöver flytande och fast material producerar pyrolys även gas med högt innehåll av 

kolväten som metan och etan. Gasen kan cirkuleras tillbaka in i processen som 

energi och värme för att på så sätt minska behovet av extern energi för att generera 

värme (Qureshi et al., 2020). Andra biprodukter som uppkommer inkluderar fast 

kol och andra kolrester, samt en mindre mängd aska. Kolresterna kan användas som 

bränsle, vägbeläggning och konstruktionsmaterial, men även för att separera tung-

metaller från vatten eller som råvara för till exempel aktivt kol (Sharuddin et al., 

2016). 
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5 Regionala förutsättningar 

Region Gävleborg är en regionkommun belägen i sydöstra Norrland som består av 

10 kommuner med Gävle som största tätort, se fig. 5. Invånarantalet och befolk-

ningstätheten varierar mellan kommunerna där Ockelbo har lägst antal invånare och 

Ljusdal har lägst befolkningstäthet, medan Gävle kommun har det största invånaran-

talet och är mest tätbebyggt (SCB, 2021b; SCB, 2021d). Regionens arbetslöshet är 

högre än rikets medelvärde, 8,8 respektive 8,3 %, och uttrycks därav som en priori-

terad fråga i Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi. De största arbetsgivarna i reg-

ionen är Gävle kommun inom den offentliga sektorn och Sandvik AB är den största 

privata arbetsgivaren (Region Gävleborg, 2021). 

 

Fig. 5. Karta över Gävleborg med huvudorter och läns- och kommungränser utmärkta. Kartograf: 
Maja Lindborg. 
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 Plastavfallsflöden 

Gästrike återvinnare ansvarar för privatpersoners och verksamheters avfallshantering 

i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Det inkluderar 

att samla in hushållsavfall samt att ta emot och behandla bland annat förpackningar, 

bildäck, elavfall och vitvaror. Utöver medlemskommunerna samarbetar Gästrike 

återvinnare även med BORAB och Söderhamn Nära samt återvinningsverksamheter 

i Gävleborgs andra kommuner (Gästrike återvinnare, 2016). 

Beräkningen som gjordes på den totala mängden plastavfall i Sverige gentemot Gäv-

leborgs invånarantal (se avsnitt 2.1.1) visade på att ungefär 40 750 ton plastavfall 

uppkom i regionen 2016/2017 och fördelningen redovisas i fig. 6. Det är plast som 

inte materialåtervinns och består bland annat av plast som inte är förpackningar, fär-

gade eller förorenade plastförpackningar och sådan som kan innehålla farliga ämnen 

(Ljungkvist et al., 2019; Länsstyrelsen Gävleborg, 2020). 

 

Fig. 6. Estimering av Gävleborgs plastavfallsflöden utifrån uppkommet plastavfall per näring i Sverige 
år 2016/2017. Kommunplast sorteras inte ut inom regionen, därav presenteras ingen uppskattning 

för den fraktionen. 
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 Infrastruktur 

En förutsättning för att en pyrolysanläggning ska kunna operera är, liksom för annan 

återvinning, att den kan förses med ett fortlöpande avfallsflöde och att slutproduk-

ten sedan kan transporteras vidare till en tillverkare (Qureshi et al., 2020; Solis et 

al., 2021). I Sverige finns det för närvarande bara ett företag, Borealis, som fram-

ställer PE (Borealis, u.å). Av den anledningen är en av de befintliga förutsättningarna 

att slutprodukten har möjlighet att transporteras antingen dit, eller utomlands. 

I det fall att en pyrolysanläggning upprättas i Gävleborg innebär det vidare att reg-

ionens infrastruktur och transportnät är betydelsefullt för att möjliggöra detta. För 

att svara på denna studies frågeställning “Var i regionen skulle det vara mest fördel-

aktigt att upprätta en pyrolysanläggning i utifrån befintlig infrastruktur?” följer nedan 

en kartläggning av större transportleder.  I bilaga B går det att se två kartor över den 

norra respektive södra delen av Gävleborg som har motor- och riksvägar samt järn-

vägsspår markerade för en tydligare visualisering av detta. 

Europaväg E4 går genom tätorterna Gävle, Söderhamn och Hudiksvall med anknyt-

ning i Gävle till väg E16 västerut och utöver det går bland annat riksvägarna 50, 56, 

76 och 83 genom regionen. Järnvägsstationen i Gävle är en knutpunkt med direkt-

linjer till tätorter som bland annat Stockholm, Uppsala, Hallsberg, Umeå och Linkö-

ping. I Gävle och Söderhamns kommuner finns befintlig sjöfart som brukas för 

främst öst- och södergående transport både nationellt och till andra länder i Europa 

som exempelvis Finland, Polen, Tyskland och Estland (Gävle kommun, 2018; Sö-

derhamns kommun, 2020; Trafikverket, 2013). 
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 Regional och kommunal utveckling i Gävleborg 

Gävleborg är en region med ett flertal industrier inom bland annat skogsbruk och 

uppger att de strävar mot att industrisektorn ska fortsätta utvecklas och utökas. Reg-

ionen anger att arbetet för hållbara logistiklösningar och produktionsprocesser är av 

betydelse inom utvecklingen och att det finns behov av fossilfria och energieffektiva 

godstransporter. Därav betonas tågtransporter som en viktig aspekt och att utökning 

av järnvägsinfrastrukturen är en prioriterad fråga. Regionen benämner att infrastruk-

turen är betydelsefull för industri, import och export samt att det knyter samman 

regionen med andra regioner och större städer som Stockholm (Region Gävleborg, 

2021). Planerade och pågående satsningar på järnvägsstråk inkluderar Ostkustbanan, 

Norra Stambanan och Bergslagsbanan som binds samman i Gävle. Det finns även pla-

ner på att upprätta en ny järnvägsstation i Gävle, Gävle Västra, som ska underlätta 

för godstransporter och personresor (Region Gävleborg, 2018). I översiktsplanerna 

för kommunerna Gävle, Sandviken och Söderhamn beskrivs, liksom i den regionala 

utvecklingsstrategin, att utbyggnad och effektivisering av godstransporter är en cen-

tral del i kommunernas tillväxt (Gävle kommun, 2017; Sandvikens kommun, 2018; 

Söderhamns kommun, 2020). 

Gävle kommun uppger i sin översiktsplan att en utbyggnad av transportnätet för 

godstransporter i Tolvforsskogen planeras i syfte att underlätta framkomlighet för 

syd- och norrgående trafik och för att styra bort tung trafik från innerstaden och bo-

stadsområden. Området är tänkt att ligga i närhet till den planerade järnvägsstat-

ionen Gävle Västra (Gävle kommun, 2017; Gävle kommun, 2018). Området är be-

läget väst om Gävle centrum med närhet till E4:an, E16 och järnväg, se fig. 7. En 

annan anledning till kommunens satsning på att utveckla Tolvforsskogen är att stads-

delen Näringen planeras att omvandlas från ett industri- och verksamhetsområde till 

att bli en blandad stadsdel med bostäder, mindre verksamheter och kontorslokaler. 

Satsningen är ett långsiktigt projekt som stegvis planeras vara klart till år 2040 

(Gävle kommun, 2017; Gävle kommun, 2018; Region Gävleborg, 2021). 

Gävle har även en industrihamn med container- och kombiterminaler, vilket utgör 

en transportnod som uttrycks vara av betydelse för import och export. Järnvägen 

som går mellan hamnen och de västra delarna av Gävle stad ska elektrifieras och bli 

ett industrispår för godstrafik, bland annat för transporter mellan hamnen och Tolv-

forsskogen (Gävle kommun, 2017; Region Gävleborg, 2018). 
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Fig. 7. Karta över centrala Gävle med större verksamhetsområden utmärkta. Gävle kommun har 
beslutat om att området vid Tolvforsskogen ska byggas ut till ett nytt verksamhetsområde med start 

2024 (Gävle kommun, 2017). Kartograf: Maja Lindborg. 

 Gävleborgs plaststrategi 

Gävleborgs plaststrategi är ämnad att fungera som en vägledning inom kommuner-

nas och länsstyrelsens arbete för en mer hållbar konsumtion och avfallshantering av 

plast. Plaststrategin inkluderar målområden med utarbetade delmål som belyser fö-

rebyggandet av avfall, ökad materialåtervinning, minskad nedskräpning, höjd kun-

skap och ökat lärande samt att säkra genomförande och uppföljning. Genomförandet 

av en hållbar plaststrategi ökar om kommunerna utgår från målen, men det framgår 

att det är upp till varje respektive kommun att avgöra vilka delar av strategin som 

ska inkluderas inom miljöstrategiska program, avfallsplaner och andra styrdokument 

(Länsstyrelsen Gävleborg, 2020). 

För att uppnå målet om att öka materialåtervinningen i Gävleborgs kommuner finns 

delmål som anger att upphandling och inköp av plastprodukter främst ska vara av 

återvunnen och återvinningsbar plast, samt att plast som innehåller farliga ämnen 

inte ska köpas in. Dessa mål är satt till åren 2023 och 2025. De uppger exempelvis 

att år 2025 ska 20 % av den kommunala plasten i länet utgöras av återvunnen plast 

(Länsstyrelsen Gävleborg, 2020). 

Till år 2025 ska kommunerna erbjuda sorteringsmöjligheter och insamling av alla 

sorters plastavfall, det vill säga inte bara förpackningar. Insamling för materialåter-

vinning av plasten kan ske via återvinningscentralerna eller genom andra lämpliga 

tillvägagångssätt. Vidare ska även mängden hushållsplast som går till energiutvinning 

minskas fram till år 2025. Hur stor procentuell minskning detta ska utgöra bestäms 

av respektive kommun utifrån individuella plockanalyser (Länsstyrelsen Gävleborg, 

2020). 
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6 Analys 

Följande avsnitt sammanställer den insamlade informationen som ingick i föregående 

delar av rapporten med fokus på pyrolysteknikens förutsättningar, regional infra-

struktur, plastavfallsflöden och regionens plaststrategi. Slutligen presenteras förfat-

tarnas förslag på tänkbara plastavfallsflöden som skulle kunna användas i pyrolysan-

läggningen i form av två hypotetiska scenarion. 

 Plasttypens betydelse för pyrolys 

Förekomsten av specifika plastsorter, fördelning och mängder per näring utifrån de 

nationella plastavfallsflödena varierar, se avsnitt 3.4, och det kan antas att detta även 

gäller för Gävleborg. Det vill säga att plastsorterna PET, PVC och PA som inte är 

lämpade för pyrolys kan förekomma i samtliga flöden. Plastavfallets sammansättning 

och kvalitet varierar även beroende på vilken näring som avses (Ljungkvist Nordin et 

al., 2019; Material Economics, 2018). Plastavfall som uppkommer efter konsumt-

ion är ofta kontaminerat och uppblandat med andra material (Dogu et al., 2021). 

Detta gäller för samtliga näringar som redovisas i fig. 6. Det plastavfall som upp-

kommer före konsumtion, som produktionsspill inom tillverkning och industri, 

finns det kännedom om vad det är för typ av plast och det är fritt från andra 

material, således kan detta ses som ett rent plastavfall. Produktionsspillet går sedan 

ofta tillbaka in i något stadie av tillverkningsprocessen (SOU: 2018:84). Ett sådant 

typ av flöde redovisas inte separat inom fig. 6, utan dessa uppkomna rena flödena är 

en del av till exempel byggverksamhet och näringen tillverkning och tjänstesektor. 

De rena plastavfallsflöden som uppkommer inom byggverksamheten sker vid install-

ationer och nybyggnationer (Ahlm et al., 2021; Ljungkvist Nordin et al., 2019). 

Som tidigare angavs i den tekniska beskrivningen i avsnitt 4 är ett väldefinierat och 

rent plastavfall essentiellt för att det ska kunna behandlas med pyrolys. För att möj-

liggöra en pyrolysbehandling som slutbehandling av plastavfallet från de respektive 

näringarna inom regionen är ett system för insamling och sortering nödvändigt. För-

slag på tänkbara system för detta utvecklas i avsnitt 6.2. 

 Möjliga scenarion för insamlingssystem 
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En strategiskt placerad anläggning är gynnsam ur flera perspektiv i och med att 

transport till och från anläggningen kan effektiviseras, till exempel genom att poten-

tiellt reducera CO2-utsläpp (BASF, 2020; Material Economics, 2019). Beroende på 

hur stora volymer som behandlas på anläggningen kan även transportsättet anpassas, 

till exempel kan sjöfart eller järnväg vara fördelaktigt för transport av slutprodukten 

från en storskalig anläggning till plastproducenter. Småskaliga anläggningar som inte 

hanterar lika stora mängder slutprodukt kan främjas av närhet till motor- och riksvä-

gar för transport med vägtrafik. Oavsett transportsätt bör förnybara drivmedel prio-

riteras för att minska negativ klimatpåverkan. Ett exempel på en pyrolysanläggning 

inom Gävleborgs plastavfallssystem redovisas i fig. 9. 

 

Fig. 9. Exempel på pyrolys inom Gävleborgs plastavfallssystem 

Idag förekommer brister inom samtliga näringar när det kommer till att samla in och 

sortera plastavfallet eftersom det inte finns ett etablerat system för insamling av öv-

rig plast likt det som finns för plastförpackningar. Därav finns det ett behov av ett 

sådant system för att förse en pyrolysanläggning med ett lämpligt plastavfallsflöde. 

Författarna har tagit fram två hypotetiska scenarion utifrån det insamlade informat-

ionsunderlag som sammanställdes i avsnitt 3 till 5. Scenario 1 är ett system för pyro-

lys av plastavfall med intern sortering vid pyrolysanläggningen och i scenario 2 antas 

en extern sorteringsanläggning vara i bruk. Inom bägge scenarion har regionens 

kommuner implementerat insamling av kommunplast. 
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6.2.1 Målsättningen om kommunplast 

I Gävleborgs plaststrategi finns mål om att minska andelen plast från hushållen som 

energiutvinns och att insamling av kommunplast ska etableras. Inom den här studien 

gjordes bedömningen att det finns en teoretisk potential att behandla kommunplas-

ten med pyrolys, då det är ett flöde bestående av enbart plast. Den här plastfrakt-

ionen finns inte tillgänglig idag, men från erhållen information är den plasten det 

enda rena plastavfallsflöde som det i dagsläget finns förslag om insamling för i reg-

ionen. 

Kommunplast kan bestå av de olika plastmaterial som i vanliga fall sorteras som 

grov- och restavfall, det vill säga plast som privatpersoner vanligen slänger i hushål-

lets sopkärl och plast som sorteras som brännbart vid återvinningscentralerna. Uti-

från de nationella uppskattningar som Ljungkvist Nordin et al. (2019) gjorde för 

grovavfallet innehåller denna mängd övrig plast omkring 43 000 ton per år och övrig 

plast i restavfallet uppskattas vara 29 000 ton per år. Baserat på dessa nationella upp-

skattningar kan en estimering över potentiella regionala plastavfallsmängder för in-

samling till kommunplast utföras, som redovisas i beräkningen nedan, och estime-

ringarna avser det totala invånarantalet i Gävleborg om samtliga kommuner samlar 

in kommunplast, vilket kan ge strax under 2000 ton per år, se fig. 8. 
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Fig. 8. Estimering över potentiellt uppkommen kommunplast om insamling av kommunplast etableras 
inom samtliga kommuner, statistiken är baserad från nationella plastavfallsflöden från år 

2016/2017 

6.2.2 Scenario 1 

I scenario 1 tar pyrolysanläggningen emot avfallsflöden som endast består av plast 

inom regionen och sedan sker en vidare utsortering för att sålla ut lämpliga plastty-

per, som PE, PP och PS, i anslutning till pyrolysanläggningen. Ej önskvärda plaster 

såsom PET, PVC och PA sorteras ut för annan behandling med till exempel energi-

utvinning eller, om möjligt, andra kemiska återvinningstekniker. De flöden av avfall 

som enbart består av plast är kommunplast och eventuellt flöden från tillverkning 

och industri, samt de rena fraktionerna från byggverksamhet förutsatt att dessa också 

kan sorteras ut av aktören som ger upphov till avfallet och om en extern insamling 

kan etableras. 
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I det här scenariot behövs transporter av plastavfallet från kommunerna till pyro-

lysanläggningen och att slutprodukten sedan transporteras till en plasttillverkare. Val 

av transportsätt görs förslagsvis utifrån hur stora mängder som ska fraktas och mini-

mering av CO2-utsläpp, det vill säga huruvida godståg, sjöfart eller vägtransport är 

lämpligt. På grund av att Borealis i nuläget är den enda PE-tillverkaren i Sverige 

krävs det då att slutprodukten kan transporteras dit om behandlingen ska ske nation-

ellt. Vidare blir då en förutsättning att anläggningen är placerad i anslutning till syd- 

och västgående transportleder, till exempel via motorväg eller järnväg. Vid export 

av slutprodukten för behandling utomlands skulle även tillgång till sjöfart vara för-

delaktigt, speciellt för en storskalig anläggning. I avsnitt 5.2 framgick det att de 

kommuner som uppfyller dessa villkor är Gävle, Söderhamn, Hudiksvall och Sandvi-

ken där de två förstnämnda har, utöver tillgång till motor- och järnvägsstråk, också 

hamnar som brukas för godstransporter. 

Inom region Gävleborg finns det omkring 1300 registrerade företag inom tillverk-

nings- och industrisektorn, se fig. 10 (Allabolag, u.å). Ett eventuellt samarbete mel-

lan företag och pyrolysanläggning med syftet att förse pyrolysanläggning med pro-

duktionsspill i form av plast kräver en specifik utredning för att urskilja de industrier 

och tillverkare som möjligen kan ge upphov till ett sådant avfall. 

6.2.3 Scenario 2 

En extern sorteringsanläggning på kommunal eller regional nivå kan fodras för att 

samla in plasten från avfallet som uppkommer inom samtliga näringar. Sortering av 

det insamlade plastavfallet sker vid sorteringsanläggningen utifrån typ av plast, dess 

kvalitet och vilken metod som avses för att behandla plastavfallet, till exempel pyro-

lys, mekanisk återvinning, energiutvinning eller annan kemisk återvinning. Det kan 

vara nödvändigt med viss ytterligare sortering i anslutning till pyrolysanläggningen 

trots extern försortering, beroende på sorteringsanläggningens precision och kapa-

citet. 

För ett sådant scenario är det angeläget att samtliga hushåll och mindre verksam-

heter sorterar ut plast som inte är förpackningar separat. Insamling sker vid kommu-

nernas återvinningscentraler i enlighet med regionens målsättning om införande av 

insamling av kommunplast. Eventuellt kan ett separat kärl avsett för det plastavfall 

som uppkommer inom hushåll och verksamheter vara en alternativ lösning. Detta är 

beroende av att den kommunala avfallsinsamlingen utökas, vilket kan fodra logistiska 

förändringar som exempelvis fler transporter och höjd avfallstaxa. För de näringar 

vars verksamheter ger upphov till större mängder plastavfall, till exempel de rena 

fraktionerna från byggverksamheten, är ett alternativ att verksamheten sorterar plas-

tavfallet i avsedda containrar, annars gäller samma lösning som för hushåll och 

mindre verksamheter. Kommunen eller privata aktörer transporterar därefter det 

insamlade plastavfallet till sorteringsanläggningen. 
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Plast i blandat verksamhetsavfall uppkommer inom flera olika näringar, till exempel 

parti- och detaljhandel, vilket det finns ett flertal registrerade företag inom Gävle-

borg, se fig. 10. Plast i blandat verksamhetsavfall står för en stor del av uppkomna 

plastavfallsflödet, både nationellt och regionalt, som demonstrerades i fig. 3 respek-

tive 6. Genom att samla in dessa flöden av plast och sortera ut plasten vid anlägg-

ningen skulle det möjligtvis bidra till att en mindre andel av plasten skickas till ener-

giutvinning. För näringen lantbruk och de verksamheter som är registrerade inom 

lant- och skogsbruk i Gävleborg finns ett valfritt insamlingssystem, men denna plast 

skulle också kunna lämpa sig för en sorteringsanläggning. 

 

Fig. 10. Flest registrerade bolag verksamma inom regionen finns inom näringarna, lant- och 
skogsbruk, jakt och fiske, byggverksamhet, detaljhandel samt tillverkning och industri (Allabolag, 

u.å). 

Förslagsvis kan en pyrolysanläggning upprättas i närheten av den externa sorterings-

anläggningen för att minimera transport mellan anläggningarna. Som tidigare pre-

senterades i avsnitt 4 kan en pyrolysanläggning uppföras i mindre skala och kapa-

citeten kan således anpassas efter extern tillgång på plast. Liksom i scenario 1 kan en 

lämplig placering av pyrolys- och sorteringsanläggningarna vara Gävle, Söderhamn, 

Hudiksvall och Sandviken. 
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Inom byggverksamhet kan det rena plastavfallet från installation och nybyggnation 

behandlas via sorteringsanläggningen. Det uppkommer även plastavfall i samband 

med rivning som är svår att separera från andra material. Detta avfall behöver andra 

behandlingsmetoder då det är fördelaktigt om inkommande plastavfall är fritt från 

andra material. Från hälso- och sjukvården uppstår det plastavfallsflöden som kan 

vara kontaminerad med smittämnen och dylikt, vilket medför att det kanske inte är 

lämpligt för behandling i sorteringsanläggningen. Även den utsorterade plasten från 

elektronik och fordon är möjlig att transportera till denna sorteringsanläggning om 

ett logistikflöde etableras via de aktörer som behandlar el- och fordonsavfallet. Från 

elavfallet och fordon förekommer det plastavfall som innehåller farliga ämnen och 

som är blandat med andra material, dessa flöden kan behöva en annan hantering, se 

fig. 11. 

 

Fig. 11. Två hypotetiska scenarion för insamlingssystem av plastavfall till en pyrolysanläggning i 
Gävleborg. De punktade streck som visas i scenario 2 är exempel på näringar som kan ge upphov till 

farligt avfall. De fraktionerna skulle då behöva behandlas via en annan hantering än inom en 
sorteringsanläggning 
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7 Diskussion och slutsats 

I och med att plast är ett material som på många sätt gynnar samhället bör utveckling 

av effektivare tekniker för materialåtervinning kommersialiseras. Det skulle kunna 

resultera i både minskade CO2- utsläpp och ekonomiska vinningar om materialet 

kunde ingå i nya produkter i stället för att förbrännas, med eller utan energiutvin-

ning, när mekanisk återvinning inte är möjlig. På så sätt skulle kemisk återvinning 

kunna utgöra ett komplement för att behandla de plastavfallsflöden som sorteras 

bort inför befintlig materialåtervinning. Vidare är en förutsättning för att dessa vin-

ningar ska uppnås att plastavfallet som genomgår pyrolys ger en hög avkastning och 

olja av jungfrulig kvalitet. 

För att formulera de frågeställningar som sattes upp inom studien valdes tre aspekter 

ut som skulle kunna ha betydelse för om det är teoretiskt genomförbart att upprätta 

en pyrolysanläggning i Gävleborg. Dessa aspekter berörde potentiella plastavfallsflö-

den, tänkbar placering av en anläggning och regionens befintliga målsättningar för 

materialåtervinning av plast. Syftet var att, utifrån detta, få en uppfattning om vilken 

potential det finns för att integrera pyrolys i Gävleborgs avfallssystem som ett kom-

plement för att öka materialåtervinningen av den plast som i dagsläget behandlas 

med energiutvinning. 

Undersökningen av pyrolysteknikens förutsättningar och vilka näringar som ger upp-

hov till plastavfallsflöden som lämpar sig för en pyrolysanläggning påvisade att samt-

liga näringar, i viss mån, genererar användbart plastavfall. Skillnaden mellan plasts-

avfallsflödena inom näringarna är dock hur mycket av de olika plasttyperna som 

detta består av och i hur stor grad det sker utsortering. 

 Analys 

Resultatet av studien visade på att etablering av en pyrolysanläggning är beroende av 

tillgång till rena plastavfallsflöden vilket vidare kräver en implementering av ett utö-

kat insamlings- och sorteringssystem. Om mängden hushållsplast till energiutvinning 

ska minskas, som Gävleborg har fastställt ett mål för i sin plaststrategi, är en förut-

sättning att den plasten samlas in, till exempel via kommunplasten, samt att privat-

personer faktiskt sorterar ut plasten. I och med att regionen har satt upp ett mål om 

att kommunerna ska införa ett insamlingssystem för kommunplast ser vi att det 

skulle finnas potential för att behandla det avfallet på en pyrolysanläggning i Gävle-

borg. 
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För att majoriteten av det plastavfall som uppkommer i regionen ska kunna materi-

alåtervinnas finns det ett behov av att denna sorteras ut och samlas in. Dessutom 

skulle det vara fördelaktigt om detta också är ett identifierat plastavfallsflöde, det 

vill säga att det finns kännedom om vad det består av för specifik sorts plastmaterial. 

Därav togs scenario 2 fram. Som nämndes i avsnitt 6.2.2 kommer det eventuellt att 

krävas ytterligare sortering innan plastavfall från en sorteringsanläggning behandlas, 

men det kan potentiellt ske inom pyrolysanläggningens regi. 

Om inget utökat insamling- och sorteringssystem etableras behöver detta ske på 

egna initiativ mellan aktörer och då skulle det vara nödvändigt med en mer ingående 

kartläggning över vilka företag och industrier som kan bistå med ett lämpligt plastav-

fall. Det skulle även fodra etablering av logistiska aspekter som exempelvis vilken 

aktör som ska sköta upphämtning och transport. 

Den del av studien som riktade in sig på Gävleborgs infrastruktur och geografiska 

förutsättningar visade på att de kommuner som har mest fördelaktigt transportnät 

och läge är Gävle, Sandviken, Hudiksvall och Söderhamn. Samtliga kommuner har 

huvudorter intill motor- och järnväg som medför transportmöjligheter till och från 

en pyrolysanläggning, medan Gävle och Söderhamn dessutom har tillgång till sjöfart. 

I Region Gävleborgs utvecklingsstrategi och översiktsplanerna för Gävle, Sandviken 

och Söderhamns kommuner utpekas effektivisering av infrastrukturen som en priori-

terad fråga och samtliga uppgav att järnvägstrafik är speciellt betydelsefull för sam-

hällsutvecklingen. För att transport kopplad till pyrolysanläggningen ska bli hållbar 

ur ett livscykelperspektiv bör dock denna ske med förnybara energikällor och driv-

medel för att reducera den totala miljöpåverkan. 
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 Incitament för ökad materialåtervinning 

Inom vissa näringar sker det insamling och utsortering av plast, till exempel från 

elektronik och fordon, dock är den låg och sker till följd av att dessa näringar omfat-

tas av ett producentansvar. Utsorteringen av plasten från detta avfall sker med syftet 

att det ska materialåtervinnas i framtiden, men i dagsläget sker oftast en energiutvin-

ning. Det krävs åtgärder för att insamling och utsortering av plasten ska öka, det vill 

säga att det bör skapas större marknadsfördelar för den återvunna plasten. För när-

varande har den jungfruliga råvaran inte de kännbara ekonomiska effekterna på 

marknadens aktörer för att de ska styras mot alternativ som återvunnet material. Vi-

dare är den vanligaste slutbehandlingen av plastavfallet energiutvinning vilket ofta 

bedöms vara ett acceptabelt alternativ för avfall som inte kan behandlas på annat 

sätt. Den här slutbehandlingen benämns oftast som en energiåtervinning, vilket kan 

insinuera att en återvinning sker, men som tidigare nämnts leder detta till materiella 

värdeförluster och CO2-utsläpp. För att påverka dessa externaliteter kan styrmedel, 

till exempel skatt på jungfrulig råvara till plastproduktion, förbud mot energiutvin-

ning av plast som kan materialåtervinnas och kvotplikt på mängd återvunnen plast i 

nya plastprodukter, vara möjliga åtgärder för att skapa incitamenten till ett utökat 

insamlings- och utsorteringssystem.  



 

41 

8 Slutsats 

Utifrån studiens frågeställningar och avgränsningar är en pyrolysanläggning möjlig 

och kan komplettera Region Gävleborgs plastavfallssystem och främja målen om 

ökad materialåtervinning av plast. Det kommer att behövas vissa förutsättningar då 

en pyrolysanläggning är beroende av tillgång på avfallsflöden bestående av enbart 

plast och inom regionen finns den framtida målsättningen om kommunplasten som 

kan förse pyrolysanläggningen med plastavfall. Pyrolysanläggningen kan då behandla 

de lämpliga plasterna PE, PP och PS från detta flöde. Om plast ska inhämtas från 

samtliga näringar bör förslagsvis ett utökat insamlings- och sorteringssystem införas, 

där rätt plast fördelas efter lämplig slutbehandling som då bland annat är en pyro-

lysbehandling. Det här förutsätter att hushåll och aktörer samlar in det uppkomna 

plastavfallet i en separat plastsektion. 

Regionens infrastruktur erbjuder goda förutsättningar för etablering av en anlägg-

ning inom Gävle, Söderhamn, Hudiksvall eller Sandviken, framför allt Gävle och 

Sandviken. Gävle har fördelen att det bland annat finns tillgång till befintlig järnväg 

och sjöfart som redan brukas för godstransport och Gävle tätort kan ses som en 

knutpunkt med transportmöjligheter i syd-, väst- och norrgående trafik. Sandviken 

har likaså närhet till järn- och motorväg och hyser en av Gävleborgs största arbetsgi-

vare, Sandvik AB. Det framgår att järnvägen ses som ett föredraget alternativ för 

godstransporter i regionens och kommunernas publikationer. Om plastprodukt-

ionen ska ske nationellt är den nuvarande mottagaren av pyrolysoljan plasttillverka-

ren Borealis i Stenungsund och då kan tillgång till järnväg vara fördelaktigt för att 

minimera transportrelaterade CO2- utsläpp. Det förutsätter att järnvägstransporten 

drivs på förnybar energi. 

 Framtida studier 

För att utveckla denna studie skulle nästa steg kunna vara att göra en detaljerad kart-

läggning över uppkommet plastavfall i regionen och att utföra en ingående utredning 

av specifika verksamheter och industrier som ger upphov till plast lämpad för pyro-

lys. Det skulle också vara väsentligt att identifiera vilka av dessa som kan bidra med 

de största mängderna av lämplig plast för att utreda eventuella samarbeten mellan 

externa aktörer och pyrolysanläggning. 
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En annan aspekt värd att undersöka är den totala miljöpåverkan som upprättandet av 

en pyrolysanläggning i Gävleborg kan medföra, förslagsvis genom en livscykelanalys, 

för att få en helhetsbild av eventuella styrkor och svagheter i varje led för att på så 

sätt utarbeta en strategi som, i mesta mån, minimerar risken för negativa effekter på 

miljön. Det inkluderar sådant som val av transportsätt, vad biprodukterna används 

till, placering med avseende på markexploatering och vilken specifik sorts pyro-

lysteknik som ska användas. 

Utöver det skulle det vara intressant att undersöka vilka effekter som styrmedel po-

tentiellt skulle kunna ha på ökad materialåtervinning och ett utökat system för in-

samling och sortering. 
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