
När upphör 
avfall att 
vara avfall?

I återvinningsprocessen samlar vi in produk-
ter som inte längre kan användas till det som 
det en gång tillverkades för. Produkten har 
blivit avfall. Nu startar en förädlingsprocess 
för att avfallet ska få ett nytt liv. Hushållsso-
por omvandlas till biogas. Ölburkar blir till 
nya ölburkar och plast kommer till använd-
ning igen i nya produkter. Inom forskning 
och utveckling arbetar man intensivt för att 
ersätta jungfruligt material med återvunnet 
för att spara på jordens resurser.

Vi som arbetar med uttjänta däck har i 
årtionden arbetat för att hitta nya använd-
ningsområden för gummit och de metaller 
som igår i däcken. Stora framsteg har gjorts 
och en stor del av det vi samlar in gör nu 
stor nytta i nya applikationer.
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aktuell

1994 bildade däckbranschen 
Svensk Däckåtervinning AB, 
SDAB. Bolaget är branschens 
svar på förordningen om 
 producentansvar och har 
till uppgift att organisera 
insamlingen och återvin-
ningen av alla uttjänta däck. 
SDAB representerar också 
däckbranschen gentemot 
myndigheterna. 

Bolaget ägs av Däck-, 
Fälg- och Tillbehörleveran-
törernas Förening DFTF 
och Däck specialisternas 
Riksförbund DRF med 
regummerings sektionen RS.

Överskott i SDAB 
används uteslutande till att 
säkerställa framtida insamling 
och återvinning av den totala 
mängd däck som finns på 
marknaden i Sverige.

”End och waste”
En viktig fråga som måste få sin lösning är 
när avfall upphör att vara avfall. Det kan 
verka som hårklyveri men det är viktigt 
eftersom det avgör om det är avfalls- eller 
produktlagstiftningen som ska tillämpas. 
Idag klassas uttjänta däck som avfall, och 
det finns restriktioner för hur det ska han-
teras. I och med det gäller särskilda regler 
till exempel för export. 

Inom EU-kommissionen arbetar man 
med att ta fram kriterier för när olika 
avfallsslag upphör att vara avfall – enf of 
waste. För tillfället ingår inte däck i de pro-
duktslag man arbetar med, men vi verkar 
för att det snart ska göra det. 

Fredrik Ardefors

Jag är ny i styrelsen 
för SDAB sedan år 
2013 men inte ny i 
verksamheten. Jag 
har följt bolaget 
sedan starten 1994 
och bistått med 
juridiken kring 
verk samheten. Det 
har varit en spän-

nande utveckling där SDAB brutit ny mark 
på områden från insamling och finansie-
ring, till nya tillämpningar av materialet 
och relationer till såväl myndigheter som 
privata aktörer.

För framtiden tycker jag att det är vik-
tigt att förvalta och kvalitetssäkra det unika 

system som SDAB byggt upp genom åren 
och som fungerar mycket väl. Samtidigt 
finns det utmaningar och tillsammans med 
styrelsen och VD har vi påbörjat ett arbete 
med att analysera framtiden. Det handlar 
bland annat om att hantera snyltare på sys-
temet – ”free-riders” –, ny lagstiftning, att 
underlätta användningen av det återvunna 
materialet och att ständigt förbättra pro-
cesser. Även samarbete inom EU blir allt 
viktigare eftersom uttjänta däck transpor-
teras internationellt och förädlas på olika 
håll i Europa. Just nu planerar vi 20-års-
jubileet, som kommer att vara inriktat på 
framtidsfrågorna.

Lars Zacharoff

Tankar från styrelseordföranden



Frågor  
och svar
Fråga: Om det kommer privat
personer och vill lämna gamla 
däck, måste jag då ta emot dem 
kostnadsfritt?
Svar: Ja, den som säljer däck är en-
ligt förordningen(1994:1236) skyldig 
att ta emot uttjänta däck, även om 
man inte får sälja några nya. Skyldig-
heten gäller dock bara ett mindre 
antal däck, anpassat till den egna 
verksamhetens omfattning. Däcken 
ska vara demonterade från fälgen. I 
annat fall har man rätt att ta skäligt 
betalt för ”källsorteringen”. 

Kommer någon med en välfylld 
släpkärra med uttjänta däck hänvisar  
ni till SDAB eller till Ragn-Sells i 
 Vänersborg, 031-336 28 65.

20 års miljöarbete

För 20 år sedan startades Svensk 
Däckåtervinning SDAB. På den tiden 
hade folk i allmänhet en helt annan 
syn på miljöförstöring och material-
återvinning än idag. Tidningar och 
glas slängdes bland hushållssoporna. 
Ett fåtal läsk- och ölburkar samlades 
in. Det fanns ingen organiserad käll-
sortering. 

Däckbranschen var 
föregångare
Uttjänta däck var det första materia-
let som fick en förordning för insam-
ling och återvinning. SDAB arbetade 
fram en organisation kring hantering-
en som uppfyllde Naturvårdsverkets 
krav. 

Redan de första åren anslöt sig 
många bilverkstäder till systemet. En 
stor del av de uttjänta däcken samla-
des in och i stort sett alla återvanns 
på något sätt. Sedan dess har mycket 
hänt. Det är förbjudet att deponera 
däck. Praktiskt taget inga däck går 
längre på export eller till regumme-
ring. En större andel går till material-
ersättning i någon form.

Internationellt samarbete
Eftersom vi i Sverige, tillsammans med 
Norge och Finland, var tidiga med att 
bygga upp ett system för insamling 
fick vi förfrågningar från många län-
der om hur vi arbetat. Vi har deltagit 
i diskussioner och varit föregångare 
och inspiratör för många. Idag har 
vi samarbete med 14 organisationer i 

Europa kring insamling och återvin-
ning. Inom ETRMA, European Tyre 
& Rubber Manufacturers’ Associa-
tion, arbetar vi för att på olika sätt 
höja återvinningsgraden och utveckla 
nya miljövänliga produkter.

Många användningsområden
Gummit i uttjänta däck är ett värde-
fullt material med många goda egen-
skaper. Det är lätt, det är elastiskt, det 
dränerar bra, det är värmeisolerande, 
slagtåligt och det kan återvinnas. Sist 
men inte minst har det ett högt ener-
giinnehåll. 

Redan idag används gummit i 
många olika produkter. Hästarna får 
ett mer skonsamt underlag med däck-
klipp som sviktlager i ridbanorna. 
Gummigranulat i konstgräsplaner 
och löparbanor ger lägre utsläpp av 
klimatgaser, mindre försurning och 
övergödning jämfört med att använda 
jungfruligt material. 

Vid sluttäckning av deponier är 
det en fördel att gummit är lättare 
och ger mindre risk för sättningar än 
makadam. Stora mängder gummi går 
åt till inblandning i asfalt.

Nya utmaningar
Nu är det dags att jobba vidare med 
hur de uttjänta däcken ska få ett nytt 
liv. Det kommer vi att göra tillsam-
mans med forskare och företagare. Vi 
fortsätter också vårt internationella 
utbyte. 

SDAB har i 20 år arbetat med insamling av uttjänta däck. När vi 
nu inleder nästa 20-årsperiod vill vi gå ett steg längre och ta oss 
an nya utmaningar.

Femkamp med däck
Hoppa i däck, kasta dem eller stapla. 
Varianterna är många i en femkamp. 

Trevlig återvinning!



SDAB har flyttat 
kontoret
– Vi har haft gemensamt kontor med 
Däckspecialisternas Riksförbund 
och när nu de bestämt att byta lokal 
passade det bra även för oss, säger 
Fredrik Ardefors på SDAB.  Jag bor i 
Vaxholm så när vi fick möjlighet att 
hyra en lokal som passade oss bra 
blev valet lätt. 

Besök oss gärna. Trevligaste 
sättet att komma hit är med en skär-
gårdsbåt från Stockholms kaj. 

Vår nya adress är Box 124, 
185 22 Stockholm. Besöksadress är 
Strandgatan 3.

Färre kör 
med olagligt 
mönsterdjup
Däckrazzior genomförs årligen av 
Polisen i samverkan med bland 
annat Däckbranschens informa-
tionsråd. Efter att polisen genomfört 
en ordinarie trafikkontroll erbjuds 
föraren att få bilens däck under-
sökta. Årets resultat är det bästa 
sedan starten. Endast 2,3 procent av 
bilisterna körde på däck med olagligt 
mönsterdjup. 

Kunskapsbank om 
uttjänta däck
Däckåtervinningsportalen samlar 
kunskap kring materialåtervinning för 
uttjänta däck. Där hittar du under-
lag och stöd för beslut avseende 
återvinning av uttjänta däck i olika 
applikationer. 

Portalen är en populärsam-
manställning av den forskning som 
bedrivs vid Luleå Tekniska Universi-
tet i samarbete med stat, kommun 
och näringsliv vad gäller förbättrad 
hantering av våra resurser.

Gå in på www.sdab.se och klicka 
dig vidare

Minutiös hälsokontroll
Vid arbets- och miljömedicin vid Lunds Universitet finns Maria 
Albin. Hon är överläkare och docent och arbetar med en studie 
av hälsoeffekter av asfaltsarbete med gummiasfalt. 

– Under två års 
tid har vi samlat 
in data, berättar 
Maria. För att få 
tillräckligt stor 
mängd för att få 
ett rättvisande 
resultat behö-
ver vi fortsätta 
insamlingen även 

en bit in på nästa år. I slutet av 2015 
räknar vi med att allt material är ana-
lyserat och vi kan presentera resultatet. 

– Vi jämför resultaten från perso-
ner som arbetar med konventionell 
asfalt, asfalt med gummiinblandning 
och de som arbetar med grönskötsel-
jobb. Urin- och blodprov tas för att 
se om några inflammationer uppstått. 
Vi registrerar om man upplever några 
besvär. Lungfunktionen första dagen 
i veckan jämförs med eftermiddagen 
mot slutet av arbetsveckan för att se 
om det skett några förändringar. Vi tit-
tar även på om vi kan se spår av DNA-
skador, som kan tyda på cancerrisk

Nya provytor beläggs

 – Tester görs med olika varianter av 
gummiinblandning i asfalten. Under-
hållet av en mindre trafikerad väg 
kräver till exempel en helt annan 
sammansättning av asfalten än vad 
en hårt trafikerad väg i Stockholms-
området gör. Det finns många intres-
santa infallsvinklar att arbeta med. 
Nya gummimaterial för tillsättning i 
asfalt kommer, de flesta i någon form 
av granulat som kan tillsättas torrt 
direkt i asfaltverkets blandare. 

 – Från Trafikverket ska vi för-
söka få till ett examensarbete som 
tar sig an vårt insamlade material 
och göra en jämförelse mellan olika 
beläggningar. Vi har tidigare efterlyst 

draghjälp från gummiindustrin men 
hittills utan respons. Trafikverket går 
mot att vara en renodlad beställare 
och det är marknadens aktörer som 
ska svara för maskin och produktut-
veckling. Vi ska ställa försöksytor till 
förfogande och hjälpa till med utvär-
dering och uppföljning.  

– Det vore spännande om någon 
industridoktorand kunde få möjlig-
het att jobba med gummi i asfalt-
sammanhang. Får vi inte ett större 
engagemang och intresse från alla 
marknadens aktörer är risken stor att 
inblandning av gummi i asfaltbelägg-
ningar kommer att dö ut. 2015 tror 
jag kommer att bli ett avgörande år.

– Utvecklingen av Trafikverkets projekt med gummiinblandning i 
asfalt har pågått hela 2014. Vi fortsätter bygga provytor och leta 
nya applikationer och räknar med att fortsätta 2015, berättar 
Torsten Nordgren på Trafikverket. Då planeras en utvärdering 
som blir avgörande för framtiden.
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Box 124, 185 22 Vaxholm
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Strandgatan 3
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Ragn-Sells Däckåtervinning AB
Anders Lindblom

Heljestorp 150, 462 73 Vänersborg
Tel 031-336 28 65

E-post
anders.lindblom@ragnsells.se
dackhamtning@ragnsells.se Återvinningsavgifter

Följande avgifter gäller mellan SDAB och däckimporterande leverantörsföretag. 

n Kategori 1 Personbils- och MC-däck 16 kr
n Kategori 1R Svenskregummerade personbilsdäck 10 kr
n Kategori 2A Entreprenad- och större traktordäck 425 kr
n Kategori 2B Entreprenaddäck större än 29” 1 000 kr
n Kategori 3 Lastvagnsdäck 100 kr

Moms tillkommer på priserna. Exakta avgiftsgränser mellan däckdimensioner, 
undantag etc, finns på www.sdab.se eller på tel 08-50 60 10 55 (SDAB).

Hjälp oss se in i framtiden  
– tävla med dina bästa idéer

Det tar oftast många år av forskning och 
utvärdering innan ett nytt användnings-
område för gummi ser dagens ljus. Men 
någonstans har allt sin början. Du har kan-
ske en idé som kan vara utvecklingsbar.

Det mest innovativa förslaget vinner 
en resa!

Illustrera med fotografi eller teckning 
hur du tänker dig att uttjänta däck kan få 
ett nytt liv. Komplettera gärna med en för-
klarande text. 

Bidragen kommer att bedömas utifrån 
hur innovativa de är. Inga hänsyn till kost-
nader eller tekniska möjligh eter till genom-

förande tas. Juryn består av Lars Zacha-
roff, ordförande SDAB, Fredrik Ardefors, 
VD SDAB och Agneta Emmervall, defacto. 
Vinnarna kommer att meddelas på www.
sdab.se. Juryns beslut kan inte överklagas.

Ditt bidrag ska vara inskickat senast 
31 december 2014 till info@sdab.se. 
Skriv ”Framtiden” på ämnesraden.

Vinnaren kommer att få en resa för två 
personer med Silja Line från Stockholm till 
Tallinn i A-hytt med havsutsikt, 2 frukos-
tar och 2 middags bufféer samt ev anslut-
ningsbuss till Stockholm. Ytterligare fem 
bidrag vinner en middag för 1 000 kronor.

Vilka är dina tankar om hur däcken kan utnyttjas? Vilka nya pro
dukter kan du tänka dig? Finns det material som kan ersättas med 
uttjänta däck och ändå få en slutprodukt med samma eller bättre 
egenskaper? 

TÄVLING!

Vinn  resa  för 2!


