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Sammanfattning 

Svensk Däckåtervinning är en icke vinstdrivande insamlingsorganisation under 
producentansvaret för däck, vilken finansieras av insamlade avgifter från medlemmarna. 
Svensk Däckåtervinning har inget eget intresse i den ena eller andra användningen av de 
insamlade däcken. Svensk Däckåtervinning har däremot höga ambitioner om att 
däckåtervinningen ska bli ett föredöme - internationellt och för andra branscher - i 
omställningen till en cirkulär ekonomi med resurseffektiva och giftfria kretslopp.  

Detta yttrande återspeglar den ambitionen genom att med utgångspunkt i den 
branschspecifika situationen och utifrån ett helhetsperspektiv peka på möjligheter som borde 
integreras i en vidareutvecklad plan. 

Svensk Däckåtervinning anser att det är bra att Naturvårdsverket har en ambition att 
skapa en överblick över mål, styrmedel och åtgärder för en mer resurseffektiv 
avfallshantering. Förslaget som sänts på remiss är dock inkomplett, i vissa 
avseenden vilseledande och brister i systemperspektiv. Detta kan och bör åtgärdas. 
De viktigaste perspektiven som saknas är resursfrågan samt livscykelperspektivet för 
material, planen bygger i stället på en förlegad syn på avfall och utgår från 
avfallshierarkin. Svensk Däckåtervinning föreslår att Naturvårdsverkets i samverkan 
med Regeringens delegation för Cirkulär ekonomi, som skall tillträda under 2018 så 
att ett nytt ramverk för information, styrmedel, värdering och prioritering införs.  

- Svensk Däckåtervinning beskriver grunderna för ett modernare ramverk genom att 
både visa på helhetsperspektivet strukturellt men även hur det i praktiken kan 
tillämpas på exemplet däck. Genom detta ges även verktyg för ett realistiskt 
genomförande som får mätbar effekt. 

Naturvårdsverket skulle kunna ta tillfället med denna plan att skifta fokus från 
avfallsminimering till resurshushållning – att lägga grunden för en plan för ett samhälle som 
är varsamt med jordens resurser, och låta detta bli en samlande plan som kan leda oss dit. 
Avfallsminimering uppnås som en bieffekt när vi kan använda de resurser vi redan satt i 
omlopp på bästa sätt för att undvika att ta nya resurser i anspråk.  

Svensk Däckåtervinning välkomnar en plan som skiftar samtalet till där samverkan gör störst 
nytta, vilket inte är i konsumentled. Som privatpersoner orsakar vi en mycket liten del av de 
direkta avfallsmängderna, liksom resursuttagen och klimatpåverkan.  Skall en enskild enhet 
lyftas fram - som alltså inte bör vara privatpersonen - så är det troligtvis städer. 

Samma regler behöver gälla för återvunnet svenskt material som för importerat återvunnet 
material respektive jungfruliga alternativ. Underlåtenhet att harmonisera dessa regelverk är 
en viktig orsak till att samhället är dömt till fortsätt resursslöseri. 

Däckåtervinning i Sverige är ett exempel på god resurshushållning. En hushållning som tar 
oss närmare både de svenska miljömålen och FN:s globala hållbarhetsmål. 
Producentansvarsmodellen, med sitt ursprung i 1990-talets kretsloppspolitik har troligen varit 
det mest effektiva sättet att minska herrelösa avfallsmängder och påbörja återföringen av 
resurser och därmed ta samhället framåt i väntan på att återvunna råvaror får lika bra 
förutsättningar som de jungfruliga råvarorna.  
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Inledning 

Däckåtervinning och ett samhälle som är varsamt med jordens resurser 

Naturgummi är ett råmaterial Sverige och Europa är helt importberoende av och är 
identifierat av EU som ett av våra mest kritiska råmaterial.  Naturgummi används framförallt 
till däck. Varje år samlas det i Sverige in 85 000 ton däck – resurser som vi tack vare ett av 
världens mest utvecklade återvinningssystem kan återanvända på olika sätt i samhället. 
Enligt en rapport som nyligen publicerades av Statens väg- och transportforskningsinstitut 
(VTI) har gummit från återvunna däck en rad miljömässiga, funktionella och ekonomiska 
fördelar.1 Samtidigt minskar återvinningen behovet av att utvinna och producera nytt gummi 
och andra material (som annars skulle använts i de tillämpningar där återvunna däck nu tillför 
nytta). 

Vi vill att däcken ska fortsätta göra nytta när de inte längre rullar på våra vägar. Genom att 
använda återvunna material sparar vi på jordens resurser; livsmiljöer, artmångfald, 
naturkapital och klimat.  

Svensk Däckåtervinnings mål är att återvunna däckmaterial ska tillföra samhället nytta på ett 
säkert sätt för människa och miljö så att vi bidrar till ett hållbart samhälle. 

Därmed är vi mån om att återvunnet material inte - vare sig på grund av förutfattade 
meningar, invanda handlingsmönster eller undermåligt beslutsunderlag – beskrivs eller 
behandlas mer negativt eller får omotiverade konkurrensnackdelar jämfört med jungfruligt 
material. Detta yttrande visar därför på angelägenheten att byta perspektiv från en 
Avfallsplan till En resurshushållningsplan. 

 

 

Angående planens syfte 

Svensk däckåtervinning välkomnar Naturvårdsverkets ambition att skapa en överblick över 
mål, styrmedel och åtgärder för en mer resurseffektiv avfallshantering. Frågan om 
resurseffektivitet (och avfallsminimering) är komplex; analytiskt, politiskt och 
förvaltningsstrategiskt. 

Arbetet är dock inte fullbordat, planen behöver flera viktiga justeringar för att skapa en god 
överblick och samt underlag för konstruktiv samverkan. Det förslag som sänts på remiss är 
inkomplett, i vissa avseenden vilseledande och brister i systemperspektiv. Detta kan och bör 
åtgärdas. I den mån Naturvårdsverket inte har befogenheter att skapa en samlande plan 
föreslår Svensk Däckåtervinning att verket samverkar med den delegation Regeringen är i 
färd med att tillsätta för Cirkulär ekonomi. 

																																																													
1	F.Hellman,	I	Eklöf,	L.	Kraft,	2017,	Återvinning	av	däck	i	anläggningskonstruktioner,	Bättre	resursutnyttjande	av	
ett	högvärdigt	material,	Statens	väg-	och	transportforskningsinstitut	
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Angående planens problemdefinition: 
Resurshushållningsfokus lämpligare än avfallsfokus 
 

Nuvarande avfallslagstiftning och regelverk har sin grund i att avfall i första hand setts som 
ett direkt miljöproblem, i första hand som nedskräpning och möjlig miljöpåverkan genom 
läckage av oönskade ämnen. Bortskaffandet av avfall har därvidlag varit ett mål i sig då 
minskad mängd avfall även minskar dessa problem. Idag är nedskräpning och läckage från 
herrelöst avfall inte längre ett stort problem i Sverige. 

På global bas förbrukas ca 1,7 planeter jämfört med vad jorden kan rena och reproducera 
men i västvärlden ligger vi kring 4 gånger en hållbar nivå på belastningen av planeten. 
Genom att förlänga livslängden på redan uttagna material och tillverkade produkter minskas 
behovet av nya uttag och i detta perspektiv blir avfallsmängden snarare ett mått på hur 
resurseffektivt samhället är. 

Den nationella avfallsplanen refererar till EU:s avfallshierarki, utan att resonemangen där är 
uppdaterade eller vidareutvecklade. Avfallshierarkin bygger på en bild av samhällets 
utmaningar som är över 100 år gamla. Samhällsuppdraget där kan formuleras som 
kvittblivning och renhållning. Denna uppdragsbeskrivning bygger på en förlegad världsbild av 
en planet med outsinliga naturresurser och där människans inverkan på jorden är försumbar.  

Vårt globala samhälle lever idag över gränsen för jordens bärkraft. Många människor vet nu 
att ett samhälle utan negativ påverkan på klimat eller livsförutsättningar och som hanterar 
naturens resurser på ett omsorgsfullt sätt inte bara är möjligt, utan dessutom är nödvändigt. 
Denna ökade krisinsikt gäller inte bara inom Sveriges gränser. Parisavtalet är ett tydligt 
exempel på detta. Svårigheten för omställningen verkar snarare vara samhällets styrmedel 
och myndigheternas samverkan än avsaknaden av kunskap eller lösningar i näringslivet, och 
här är planens brister stora.  

Ett av våra huvudsakliga materialflödesproblemen idag är istället överuttaget av resurser från 
vår planet samt de belastningar som sker på ekosystemen som en följd av detta överuttag 
och andra påverkansfaktorer kopplat till produktion och användning av material, produkter 
och tjänster, t ex försurning, utsläpp av klimatgaser, skövling av regnskog, minskad 
biodiversitet etc. 

Naturvårdsverket skulle kunna ta tillfället med denna plan för att öka transparensen kring de 
styrmedel och strategier som stödjer – men även de som ännu inte stödjer - ett 
kretsloppssamhälle, så att Sverige kan få en samlande plan till hur vi kommer dit. 
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Angående riktningsangivelse i planen, samt styrmedel 

Flera olika perspektiv räknas senare upp utan att de ställs i relation till varandra, eller 
integreras. Cirkulär ekonomi, Avfallshierarkin, Ekodesign, räknas upp, liksom olika mål. Det 
vore verkningsfullt att integrera dessa för att ta fram kvalificerande som skapar 
förutsättningar för den samordning av myndigheter och regleringar som vi så akut saknar 
idag.  

I det viktiga avsnittet om biologisk behandling saknas till exempel resonemang kring vilka 
behandlingsformer som är lämpligast ur hållbarhetsperspektiv – och som därför behöver 
prioriteras.  

Avsnittet kring gruvavfall, börjar med ”Gruvsektorn är viktig för svensk ekonomi” . Skall det 
tolkas som att gruvsektorn är ett undantag för denna nationella avfallsplan och 
avfallsförebyggande program? Sektorns starkt ökande avfallsmängder förklaras med att 
”produktionen ökat.” I dagsläget är det mer lönsamt att leta och bryta svåråtkomliga metaller i 
jordskorpan än att utvinna dem från bebyggelse, produktionsprocesser och utgångna 
produkter, vilket bland annat beror på olika former av politiskt stöd. Gruvindustrin undantas 
exempelvis helt från den så kallade deponiskatten samt har reducerade koldioxid-, svavel- 
och energiskatter. Till detta kommer riktade statliga forskningsanslag, institutionellt stöd vid 
prospektering och delfinansiering till infrastrukturprojekt vid nya gruvetableringar. 
Sammantaget stöds den kapitalintensiva gruvsektorn årligen med miljardtals kronor medan 
metallåtervinningssektorn, exempelvis, endast stödjs med några miljoner kronor, främst i 
form av forskningsanslag. Styrmedel och anslag som dessa saknas i planens genomgång, 
vilka inte underlättar förståelse eller samverkan mellan samhällets sektorer, troligen inte 
heller för aktörerna inom den offentliga sektorn.  

Det finns goda förutsättningar för tydligare styrning till förmån för ett samhälle som är 
varsamt med jordens resurser. I en plan kan tidsperspektiv användas för att portionera ut en 
riktningsförändring av styrmedel. Till att börja med behövs en rättvisande översikt. I väntan 
på att styrmedel som gynnar återvinningsalternativ framför nya resursuttag kan 
producentansvarsmodellen göra nytta. Genom att avgifter tas ut vid nyförsäljning kan medel 
reserveras till förmån för hushållning av samhällets resurser. Svensk däckåtervinning är 
tämligen unik i sitt system där medel fonderas för att hantera de framtida kostnader som 
väntar för däck fortfarande är i bruk. 

  

Angående vilka aktörer som bör vara i fokus 

Naturvårdsverkets föreslagna plan betonar konsumenternas och hushållens ansvar med 
behovet av förändrat konsumentbeteende, betydelsen av konsumentinformation mm på 
närmare 100 ställen i rapporten, trots att hushållen står för mindre än 5% av 
avfallsmängderna i Sverige enligt Naturvårdsverkets egen statistik. Statistiken, som är 
inkomplett, är härvidlag dock rättvisande. En mycket liten del av resursslöseriet gör vi i 
egenskap av privatpersoner. Merparten av konsumtionen får vi att hända i vår yrkesroll, i den 
samhällssektor vi verkar i. Det är också där vår stora möjlighet till skifte till hållbarhet vilar.   
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Naturvårdsverket har här möjligheten att ge Sverige en plan som skiftar samtalet till där vår 
samverkan gör störst nytta. Det är också konstruktivare att titta på resursfrågan som system, 
snarare än att fokusera samtalen till avfallsfraktioner när spelet ”är över”. Cirkulär ekonomi 
som modell är verkningsfull här, och även livscykelanalys som kan ge god faktavägledning i 
de praktiska fallen.  

Samhället har många aktörer organiserade i åtminstone tre sektorer, och skall en enskild 
enhet lyftas fram - som alltså inte bör vara privatpersonen - så är det städer.  

• Allt fler människor väljer att leva sina liv i städer där naturens systemgränser suddas 
ut ännu mer än på landsbygden. Urbaniseringen gör att städers betydelse för 
Sveriges resurshushållning ökar. Till stor del är det där aptiten på nya resurser kan 
minska med det kräver systemperspektiv.  

• Många städer har liksom samhället i stort styrmedel som fortfarande styr samhällen 
mot renhållning och kvittblivning snarare än resurshushållning, industriell symbios 
eller giftfria kretslopp.  

• Omställning till systemtänk av våra samhällen är svårt att åstadkomma för 
privatpersonen, men desto lättare med städer som utgångspunkt och med 
systemperspektiv från ett statligt verk med resursperspektiv. Vad skulle till exempel 
hända om vi betraktade uppgiften för städernas infrastruktur som resurshushållning 
och giftfria kretslopp? Vad skulle det innebära för förbränningsanläggningar och 
vattenreningsverk? Skulle samverkan kunna skapa förlustfria och giftfria kretslopp av 
fosfor och andra livsviktiga, värdefulla ämnen? 

Vi rekommenderar Naturvårdsverket att med statistiken som vägledning lägga aktörsfokuset 
där det kan göra störst nytta samt att lägga kraft på att få aktörerna i fråga att också tillämpa 
ett systemtänk på sin resurshushållning. 

 

Angående att vårt svenska samhälle förbrukar andra 
länders resurser 

För att ge en rättvisande bild – och skapa en riktning av internationell solidaritet när det gäller 
jordens resurser – uppmanar vi Naturvårdsverket att inte bara sammanställa statistik för 
avfall och resursförbrukning inom Sveriges gränser utan vidga perspektivet med hjälp av 
internationell statistik.  
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Resurshushållningsutmaning; att använda resurser vi redan satt i omlopp

 

Vår inhemska resursförbrukning (Biomassa, metaller och icke-metalliska mineraler) är 23 ton 
per invånare och år i Sverige, lägg där till 72 ton Naturresursuttag i andra länder kopplat till 
Svenska samhällets konsumtion (i huvudsak, metaller, biomassa och fossila bränslen). Efter 
justeringar för export, import och naturresurser som läggs till infrastruktur så visar statistiken 
att vårt svenska samhälle har en naturresursaptit på 60 ton per år och person2. Huvuddelen 
av dessa naturresurser är resurser vi i Sverige förbrukar i andra länder.  

 

Angående hinder för resurshushållning 

Svensk Däckåtervinning månar om att återvunnet material inte ska beskrivas eller behandlas 
mer negativt än jungfruligt material, eller drabbas av omotiverade konkurrensnackdelar.   

Ett mycket effektivt konkurrenshinder för den cirkulära ekonomin är avsaknaden av EU-
harmoniserade End of Waste kriterier för återvinning, något som är tydligt gällande 
återvinning av däck.  Återvunnet däckmaterial i Sverige är normalt klassat som avfall med 
tillhörande restriktioner i hantering och transport samt tillstånds/anmälningskrav för 
användning. Samtidigt används samma återvunna material som importerats från andra 
länder som ”produkt” i Sverige eftersom dessa länderna godkänt materialet som produkt. 
Möjligheten att produktifiera ett avfall i det enskilda fallet finns i alla EU-länder där det saknas 
internationella och nationella kriterier, men kraven skiljer sig markant vilket också skapar 
orimliga konkurrenssituationer trots att vi råder under samma lagstiftning.   

Det är även så att det återvunna däckmaterialet tillhör ett av de mest studerade materialen 
och samtidigt som återanvändningen försvåras genom lagstiftningen så godkänns andra 
material som tillverkats jungfruligt men som kan både innehålla okända eller farligare 
substanser och som dessutom inte riskbedömts på grund av brister i kemikalielagstiftningen 
och/eller tillsynen.  

Inom ramen för den föreslagna planen är det mycket angeläget med åtgärder för 
harmonisering av regelverken. Samma regler behöver gälla för återvunnet svenskt material 
som för importerat återvunnet material respektive jungfruliga alternativ. Underlåtenhet att 
harmonisera regelverken är att tvinga samhället till fortsatt resursslöseri. 
																																																													
2	Efter	en	sammanställning	av	internationell	avfalls-	och	resursstatistik	som	återvinningsbolaget	Ragn-Sells	
genomfört	år	2017	
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Däckåtervinning som exempel på Resurshushållning  

Många rapporter visar på de rad miljömässiga, funktionella och ekonomiska fördelar som 
gummit från återvunna däck har. Till exempel den rapport som nyligen publicerades av 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)3 liksom den livscykelanalys IVL genomfört4.  
Med återvinningen minskar behovet av att utvinna och producera nytt gummi och andra 
material.  

Material från däckefterfrågas från ett antal aktörer inom ett flertal tillämpningsområden. 
Granulat används huvudsakligen som så kallad ”filler” i allvädersplaner och i 
asfaltsblandningar. Det finns stora möjligheter att gjuta nya produkter av materialet. Däck-
chips efterfrågas för dräneringslager samt för vattenrening. Potentialen för att, i linje med 
överordnade politiska mål, öka materialåtervinningen är stor men bromsas idag av att 
regelverket för användning av återvunnet material inte är konsistent och lättydligt och 
dessutom skiljer sig från regelverket för användning av jungfruligt material i samma 
tillämpningar. 

Illustrationen nedan visar vad däckråvaran används till efter att de tagits av vägarna5   

 

Insamlingsgraden av uttjänta däck är i Sverige över 100% räknat på insamlad volym relaterat 
till rapporterat sålda mängder. Detta har sin grund av att sanktioner helt saknas för aktörer 
som sätter däck på den svenska marknaden utan att ansluta sig till 
producentansvarsystemet för däck. Om Naturvårdsverkets underlåtenhet att försvara 
producentansvarsystemet fortsätter riskerar producentansvarsystemet att haverera, med 
kostnader både för samhälle och natur som resultat. 

																																																													
3	F.Hellman,	I	Eklöf,	L.	Kraft,	2017,	Återvinning	av	däck	i	anläggningskonstruktioner,	Bättre	resursutnyttjande	av	
ett	högvärdigt	material,	Statens	väg-	och	transportforskningsinstitut	
4	Livscykelanalys	på	återvinning	av	däck.	Jämförelser	mellan	däckmaterial	och	alternativa	material	i	
konstgräsplaner,	dräneringslager	och	ridbanor.	IVL,	Svenska	miljöinstitutet.	
5	Källa:	Ragn-Sells	Tyre	recycling	AB	
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Varje år samlas det i Sverige in 87 000 ton däck – resurser som vi tack vare ett av världens 
mest utvecklade återvinningssystem kan återanvända på olika sätt i samhället.  

Vi vill att däcken ska fortsätta göra nytta när de inte längre rullar på våra vägar. Genom att 
använda återvunna material sparar vi på jordens resurser; livsmiljöer, artmångfald, 
naturkapital och klimat.  

 

Materialets livscykel – och livslängd – är av intresse för vår 
resurshushållning 

Världsnaturfonden har räknat ut6 att om alla länder hade Sveriges resurskonsumtion skulle vi 
behöva fler än fyra (4,2) jordklot för att hålla våra samhällen igång. Ett sätt att minska aptiten 
på jordklot är att minska aptiten på nya råvaror. För varje gång vi ersätter faktiska uttag av 
nya, jungfruliga, råvaror minskar vi aptiten på jordklot.  

Det räcker inte med en enögd avfallshierarki eller att tro att vi löser resursproblemet bara 
genom att fokusera på produktdesign alternativt växthusgasbekämpning. Det behövs en plan 
som integrerar perspektiven. Besparingar i växthusgaser ger en bra överblick, eftersom det 
samvarierar med energiuttag och påverkan på ekosystem.  

Cirkulära förutsättningar och livscykelanalyser, LCA, kan integreras så en plan för att 
maximera materialets positiva påverkan för livet på jorden kan upprättas. Återvunna material 
kan riktas dit de gör störst nytta. 

Användningsområden av återvunnen däckråvara i jämförelse7. 

 

Genom att designa systemet för ”flera varv” - att materialet kan tas från tillämpning till 
tillämpning. För varje varv kan trycket på jordens ekologi minskas ytterligare. 
Forskningsinsatser kan också riktas effektivare när vi integrerar perspektiven. Vi vet nu till 
exempel att det kan bli möjligt att genom forskningsinsatser och processutveckling öka 
cirkuläriteten hos gummiasfalt, från mycket liten till stor. 

 

																																																													
6	Livingplanet	Report	2016,	WWF	
7	Klimatkonsekvensbedömning:	Lifecyckle Assessment of nine recovery methods, :	
Alaipur/PriceWaterhouseCoopers	Advisors, 2010	
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Lösningen på resurshushållningen finner vi i 
systemlösningen inte hos enskilda producenter  

Tre fjärdedelar av vårt återvunna material i Sverige bränns eller görs obrukbart på annat sätt. 
Agerandet leder till att värden som går förlorade uppgår till 42 miljarder kronor per år bara 
inom viktigare större materialströmmar8.  Analysen vi citerar här ser till vår avfallshantering 
som helhet. Även om däckåtervinning är bättre tack vare producentansvaret och den 
kretslopps ekonomi som där möjliggörs - lider vi av samma förlegade målstyrning i Sverige.  

Det kan ligga nära till hands att tro att lösningen på den ohållbara oreda vårt samhälle skapat 
ligger hos producenterna. Om de bara tvingas ta fram absolut rena och naturligt 
komposterbara material så ordnar allt upp sig.9 Stanna upp i ditt läsande och titta dig 
omkring, hur många gamla produkter hittar du inte runt omkring dig? Det tar lång tid innan vi 
är av med alla gamla produkter vi har omkring oss, även om vi från och med i år enbart 
skulle få in 100% biologiskt nedbrytbara produkter. I väntan på ett samhälle som enbart har 
de utopiska produkterna kvar i omlopp så behöver vi hantera verkligheten som den ser ut nu. 
Lösningen ligger i att ställa frågan på ett annat sätt än vi gjort tidigare. I stället för att fråga 
hur vi undviker avfall behöver vi ställa oss en annan fråga: Hur tar vi bort behovet av nya 
produkter och av nya råvaror till nya produkter med hjälp av de material vi redan har? Denna 
fråga kan vi ha samtidigt som vi ställer krav på nya produkter så vi så småningom blir kvitt 
produkter som inte är bra för livet på jorden. 

”Hur tar vi bort behovet av nya produkter och av nya råvaror till nya produkter?” Ställer vi 
frågan på detta sätt hamnar samhällets resurshushållning och berörda myndigheter i fokus. 
Deras roll ändras från att vara linjedomare till att också bli möjliggörare. Våra politiker 
behöver fokusera periodvis lämna sina utopiska, svartvita, drömmar och hjälpa till med att 
bygga cirkulära system som är varsamma med livet på jorden och där alla aktörer kan vara 
och bidra.  

Om vi förlänger livslängden för de material vi redan har utvunnit från vår planet så att de 
fortsatt tillför efterfrågad nytta så minskar behovet av överutnyttjande i samma grad. I snitt 
betyder detta att livslängden för material behöver vara minst 4,2 gånger längre för att 
kompensera för överkonsumtionen av jordklot. 
 

Tekniska material ska cirkuleras i kretslopp utan risk för hälsa eller 
miljö 

Cirkulär ekonomi stipulerar bland annat att tekniska material behöver kunna hållas åtskilda 
från jordens ekosystem med minimala, helst fria från, förluster. Detta råkar också 
sammanfalla med det naturliga Stegets andra systemvillkor; att förhindra 
koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion i naturen. 

																																																													
8	G Finnveden, mfl, Ett värdebeständigt svenskt materialsystem, Material Economics och Återvinningsindustrierna	
9	Vetenskapsradion,	Så	mycket	plast	återvinns	inte,	interview	med	Miljöministern,	18	januari	2018	
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Återvunna produkter behöver användas och tas om hand på ett sätt som är säkert för hälsa 
och miljö, helst utan förluster, till dess att de ska omvandlas till en annan produkt igen.  Vi 
bör inte lämna det till ”den osynliga handen” vad som händer materialet längs resan utan 
dels söka rätt på de tillämpningar som: 

1) är säkra för hälsa och miljö 
2) tillför värde till samhället och  
3) kan cirkulera materialen från tillämpning till tillämpning med minimala eller inga 
materialresursförluster så att faktiska resursuttag av nya råvaror kan minimeras.  
 
 
1 - Tillämpningen ska vara säker för hälsa och miljö – exemplet gummigranulat till 
allvädersplaner 
Hälsa: Farhågor om påverkan på hälsa har kunnat avskrivas efter att ett antal 
forskningsrapporter visat att det är ofarligt. ECHA har gett grönt ljus10. Innehållet i däck 
regleras med gränsvärden i REACH-direktivet (restriktion nr 50 i REACH som reglerar s.k. 
PAH8). Mätningar på dagens återvunna material visar att värdena för PAH8 ligger långt 
under det gränsvärde på 20 ppm som ECHA använde i sin riskbedömning. Det är värt att 
notera att dessa gränsvärden i restriktion 50, i synnerhet för PAH:er, sattes utifrån bedömda 
hälsorisker i tillverkningsprocessen, innan materialet bundits kemiskt genom vulkanisering.   

Miljöpåverkan via lakning: Materialet är inert efter vulkanisering och ett stort antal mätningar 
har visat att läckaget är lågt. Mängden PAH är t ex per viktenhet 1/30-del av vårt dagliga 
födointag, dessutom är PAH i däck starkt bundet eftersom däckgummi vulkaniseras (svavel 
tillsätts under värme) och mycket starka kemiska bindningar uppstår mellan materialets olika 
komponenter. Det vatten som filtrerats genom en konstgräsplan (dräneringsvatten) och 
analyserats innehåller mindre föroreningar än motsvarande riktvärde för dagvatten11. Senast 
konstaterade Luleå Tekniska Universitet i en studie av utlakade ämnen till dräneringsvatten 
återigen samma sak, att föroreningarna i den mån de alls fanns att finna i vattnet var 
avsevärt lägre än i angränsande miljöer.12  

Miljöpåverkan som mikroplaster: Misstankar om granulatflykt som kan nå havet. Preliminär 
forskning visar på små mängder granulatflykt via dagvatten men att större mängder kan 
lämna planerna via snöröjning och kläder. ÅTGÄRDER KRÄVS för säker användning! 
Förlusterna av granulat kan dock med enkla medel mineras till mycket nära noll, vilket också 
är fallet på flera platser. Det finns förbättringsmöjligheter; vi har bland annat kommenterat 
nyttan och förbättringsåtgärder i vårt yttrande till Naturvårdsverkets Rapport 6772 angående 
“Mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige”, bland annat genom 
informationsinsatser och användning av ”best practice”. 

 

2 - Tillämpningen skall tillföra värde till samhället – exempel granulat till 
Allädersplaner 
																																																													
10 ECHA, 2017. Annex XV Report. An Evaluation of the Possible Health Risks of Recycled Rubber Granules Used 
as Infill in Synthetic Turf Sports Fields. 
11 S, Magnusson 2017. Bedömning av omgivningspåverkan från olika fyllmaterial i konstgräsplaner, Fallstudie av 
dräneringsvatten. Teknisk Rapport, Luleå Tekniska Universitet. ISSN 1402-1536, ISBN 978-91-7583-817-5 (pdf). 
12 S Magnusson, Bedömning av omgivningspåverkan från fyllnadsmaterial i konstgräsplaner,  
Slutrapport för två års fallstudie av vattenflöden och emitterade ämnen, Luleå Tekniska Universitet		
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Granulat till konstgräsplaner är en god början för återvunna däckmaterial att ersätta nya 
resursuttag, sett till den totala klimat- och samhällsnyttan. Studier som genomförts visar att 
materialets totala miljöpåverkan dessutom är lägre än andra alternativ för fotbollsplaner. Värt 
att notera att användningen av ett ”tekniskt” återvunnet material ger mycket liten påverkan 
och inget resursuttag som belastar planeten men t ex korkinfyllnad kräver att nya odlingsytor 
tas i anspråk vilket endera går ut över ytor som redan används för produktion av biologiskt 
material eller så ska nya mark brytas (skövla regnskog), vilket belastar planeten ytterligare 
och inte mindre. 

Konstgräsplaner utomhus är rimligen ett av de allra resurseffektivaste sätt som våra urbana 
samhällen har att främja motion och folkhälsa på. Konstgräset ökar speltiden och gör 
fotbollen mer lättillgänglig. Enligt en studie gjord av Stockholm Stad, är nyttjandekapaciteten 
för en allvädersplan cirka 2 500 timmar per år, jämfört med naturgräsplanens cirka 800 
timmar. Föreningslivet i Sverige har ca 600 000 aktiva fotbollsspelare och var tredje 
idrottsaktivitet är fotboll. Inte minst har allvädersplanerna lockat fler flickor till sporten och 
möjliggjort idrottande i större åldersspann.  

 

3 – materialen ska kunna tas från tillämpning till tillämpning med minimala eller inga 
materialresursförluster så att faktiska resursuttag av nya råvaror kan minimeras  

När ett däck slutar vara ett däck kan dess nytta skifta från att möjliggöra landtransporter och 
skydda människoliv till att värna livet på jorden genom att i produkt efter produkt ersätta 
behovet av att ta nya naturresurser i anspråk, och därmed minska trycket på klimat och 
biodiversitet.  

 

I en cirkulär ekonomi vandrar materialet genom olika produktmarknader

  

När vi släpper tanken om att materialet endast går i kretslopp till en enda typ av produkt inser 
vi att vårt resurshushållningssystem behöver stötta materialen vandring från den ena 
produktmarknaden till nästa. Under resans gång behöver materialet skötas av ständigt nya 
aktörer. Det ändrar bilden av ägande. I realiteten lånar vi materialet av varandra, genom att 
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värna om god skötsel utan förluster till dess vi lämnar det vidare, visar vi omsorg om jordens 
resurser.  

 

Miljö och hållbarhetsmålen kan integreras i bedömningarna 

Nedan ett exempel på hur olika användningsområden ställs i relation till Sveriges miljömål 
och FNs globala hållbarhetsmål. För aktörer med specifika materialtillämpningar kan vi 
värdera tillämpningar i förhållande till målen, men på grund av mängden mål kommer vi 
föreslå en syntes som ger tydligare riktning till en resurshushållningsplan.  

 

 

Mot en resurshushållningsplan som samlar Sverige   

Avfallshierarkin är problematisk bland annat därför att den inte ger en komplett bild för att 
prioritera mellan olika möjliga tillämpningar eller åtgärder som leder till resurshushållning 
eller miljömålens uppfyllande. Uppräkningen av många olika sorters koncept och mål 
underlättar inte samverkan, den bekräftar närmast bilden av splittring och ”fritt valt arbete” för 
alla aktörer, oavsett deras goda intentioner. 
 
Det saknas mål som olika aktörer kan samverkan kring, som kan sortera ut dåliga lösningar 
från bra, samtidigt som de kan hantera världen vi befinner oss, dvs i utan att hamna i 
pajkastning från Utopia.  
 
Vi föreslår tre kvalificerande frågor, vilka alla behöver ha ett positivt svar för att lösningen 
skall anses ta oss framåt mot resurshushållning och ett samhälle som visar omsorg om 
jordens livsuppehållande system 
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Tre frågor för en samlad resurshushållningsplan

 
 

1) Hur kan materialet minimera behovet av faktiska uttag från jordskorpan? 
2) Tar lösningen gifter ur kretsloppet eller håller dem åtminstone i slutna, kontrollerade 

kretslopp? Här behöver riskbegreppet stå i fokus för prioriteringar och inte enbart 
kemiskt innehåll. 

3) Skulder ska inte skjutas till nästkommande generationer 
 

Dessa kvalificerande frågor, integrerar minst tre, möjligen alla fyra, av Det Naturliga stegets 
fyra systemvillkor för hållbar utveckling. Frågorna kopplar även, genom generationsmålet, an 
både till Sveriges miljömål och FNs globala hållbarhetsmål. Dessutom inrymmer det en hög 
resurshushållningsambition som ser bortom avfall. Det skall nämnas att dessa tre mål är 
inspirerade av återvinningsbolaget Ragn-Sells kriterier för en cirkulär ekonomi. 
 
Om svaret är negativt i något av stegen ska orsaker till detta utrönas och möjligheterna att 
lösa problemen undersökas. Finns det åtgärder som t ex begränsar användningen i tid eller 
rum? Finns det tekniska/kemiska behandlingar som kan minska risker? Kan värdekedjan 
anpassas för att förbättra LCA? Kan kostnaderna minskas genom utveckling av 
produktionsutrustning? Osv 
 
 
Genom att sektorsvis - och materialvis gå igenom vad vi konsumerar kan en nationell 
resurshushållningsplan tas fram. Naturvårdsverket skulle genom infordrande av underlag 
från Branschföreningar kunna skapa sig en bild av hur möjligheterna ser ut. På sikt kan en 
rapportering ske i samband med uppföljning av Producentansvar eller motsvarande 
miljörapporter. 
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En nationell resurshushållningsplan behöver stöd av vissa kompletterande strategiska 
åtgärder13 : 
 
1.      Inför nationella mål för att bibehålla ekonomiskt värde i materialanvändningen 

2.      Integrera mål och mått för värde och Cirkuläritet 

3.  Integrera avfallshierarkin med cirkulära kriterier samt med mål som skapar riktning för 
samverkan  

3.      Skapa förutsättningar för industrin till storskalighet och ökad användning av återvunna 
material 
        - Premiera återvunnet material i förhållande till jungfruligt på marknaden. 
        - Skapa förutsättningar för privata aktörer att driva cirkulära flöden. Framväxten av 
storskaliga återvinningssystem får inte försvåras av kommunala avfallsmonopol. 

4.      Skapa industrisamarbeten inom värdekedjor och produktgrupper 
        - Prioritera byggnation, fordon, mat, förpackningar och textil. 
        - Utveckla produktdesign och återvinning för att undvika ekonomiska 
värdeförluster. 

5.      Ge upphandlingsmyndigheten i uppdrag att utveckla kriterier för att stärka marknaden 
för återvunna material. Det offentliga är en stor aktör på de flesta marknader och har 
därför goda möjligheter att driva på upphandling av återvunnet material i produkter. 

6.      Inför en förordning om att produkter som sätts på marknaden ska vara enkla att 
återvinna 

7. Ställ krav på att nya produkter innehåller återvunnet material, för att skapa efterfrågan. 
Först kan krav ställas i offentlig upphandling och sedan som generella krav 

8.      Agera proaktivt i Bryssel för att driva på EU:s cirkulära arbete och införandet av 
Circular Economy Package, bl a kan vi driva på för en märkning liknande EU:s 
Energimärkning för el- och elektronikvaror där innehållet återvunnet material framgår är 
även här ett sätt att skapa konsumentmedvetenhet och -efterfrågan 

 

 

  

																																																													
13	Listan	är en anpassning	och	upprepning	av	återvinningsindustriernas	utmärkta förslag	kring	stärkt 
cirkulär ekonomi:	http://www.recycling.se/cirkular-ekonomi	
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Om Svensk Däckåtervinning AB (svb) 
 
Däck omfattas av ett så kallat producentansvar, vilket innebär att alla som yrkesmässigt 
tillverkar eller importerar däck till svenska marknaden också måste ta ansvar för att de 
hanteras rätt när de inte längre används. Därför arbetar Svensk Däckåtervinning på 
däckbranschens uppdrag för att uttjänta däck samlas in, återvinns och gör ny nytta i 
samhället på ett säkert sätt, för en fortsatt kretsloppsanpassad samhällsutveckling.  
 
Svensk Däckåtervinning är inte vinstdrivande och bolaget är ett aktiebolag med så kallad 
särskild vinstutdelningsbegränsning (svb), vilket innebär att tillgängliga medel och överskott 
endast får användas för ändamålet ovan. Producenterna finansierar Svensk Däckåtervinning 
via en återvinningsavgift som tas ut per sålt däck.  
 
Svensk Däckåtervinning fonderar också pengar för att kunna samla in samtliga däck som 
finns ute i samhället. Det är unikt bland de branscher som har producentansvar. Idag tar 
Svensk Däckåtervinning även ansvar för däck som importerats av privatpersoner och som 
inte erlagt återvinningsavgift eftersom även de däcken oftast kommer in i systemet när de 
monterats av. Insamling av uttjänta däck sker utan kostnad från någon av de ca 5 700 
platser som Svensk Däckåtervinning har avtal med, däribland ett stort antal däckverkstäder 
och kommuner.  
 
Svensk Däckåtervinning verkar för transparens och spårbarhet för återvunnet material och 
bidrar till forskning på materialets användning och påverkan på omgivningen. Några av de 
studier Svensk Däckåtervinning stödjer är: 
 
• Studier av hälso- och miljöpåverkan i hela livscykeln för olika tillämpningar av återvunna 

däck. 
• Jämförelser med andra material som används i samma tillämpningar. 
• Regelbundna tester av både materialet och den personal som arbetar med det. 
 

Svensk Däckåtervinning står självklart till förfogande för frågor eller för att tillhandahålla mer 
information om insamlingssystemet, återvinningen, däckmaterial i olika tillämpningar, 
hållbarhetsfrågor, miljö och hälsa. 

 

SVENSK DÄCKÅTERVINNING AB 

 

Fredrik Ardefors, VD 

Svensk Däckåtervinning AB (svb), Box 124, 185 94 Vaxholm, www.sdab.se info@sdab.se 


