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HUR STÄLLER VI OM

TILL EN HÅLLBAR 

MATERIALANVÄNDNING 

INOM PLANETENS GRÄNSER? 

RISE  Samhällsbyggnad/Energi och cirkulär ekonomi

Fyra obekväma sanningar

1. Inga nyheter

2. Resursaptiten ökar

3. Tiden och naturen är tuff

4. Vi har makten att förändra
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Obehagliga sanningar

 Material-
användningen 
ökar 
dramatiskt

 60-70 % av 
klimatutsläpp 
kommer från 
material
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Nu ser vi effekterna av vår ohållbara resursaptit

Det är KRIS!

Klimat, Biologiskmångfald, N&P, Finans

OETISKT!
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Uttaget av resurser, en verklighet – men en doldis

60 ton/capita uttag av resurser årligen

2,5 ton/capita avfall årligen

Topp 15 i världen!

Hur bevaras värdet på materialen?
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Avfallsminimering förminskar utmaningen

Import

90 m ton

Inhemska resurser 

till ekonomin 

230 m ton

Total Resursuttag för

Svenska ekonomin

> 500 miljoner ton per 

år

Merparten Förloras, 

Sprids, Emitteras, 

Förbrukas i våra

processer

Export

90 m ton

En del byggs in i 

infrastruktur och

kapitalvaror - och

kommer ut i 

cirkulation

många decennier

senare

Endast en liten del av 

resurserna hamnar i 

avfallsstatistiken
Förloras, Sprids, 

Emitteras, Förbrukas

Källa: Bild från rapport Morgondagens cirkulära material Sammanställning av SCB, Ragn-Sells, EEA

Naturligtpris

Naturen 

måste ha ett 

värde i 

ekonomi

9% cirkulära

5% material 

cirkuleras 
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Källa: Omarbetning av The Circular Gap report

13%

Mobilitet

23%

Mat

9%

Övrigt

45%

Infrastruktur

10%

Varor

Två samhällsbehov står för 2/3 av resursaptiten
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Agenda 2030 – gör de enkelt fokusera

Mål 12 

påverkar 

14 andra 

mål



 1917 Tidningen Land

 1972 Tillväxtens gräns Donella Meadows

 1990 Sundsvalls Tidning

 1994 National Geografic
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Det är inte nyheter … tyvärr …

Forskarna på plats förordar en

snabb minskning av utsläppen av

växthusgaser med 70-80 procent.

De får dock mothugg av de

politiska delegationerna på plats

Efter några dagars förhandlingar

rapporterar Sundsvalls Tidning att

mötets svenska ordförande Bert

Bolin har det svårt.

Åsiktsskillnaderna är allt för

stora för att få till ett kraftfullt

slutdokument.
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Stora kliv behövs för att lösa problemet

Från Materialåtervinning  

Till Material återanvändning 



Materialets värde!

 Tänk nästa steg

Materialplaner istället 
för avfallsplan
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Materialets värde och funktion i fokus

42 miljarder

https://resource-sip.se/materialhjulet/

https://resource-sip.se/materialhjulet/
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Materialhjulet – en modell många tankar

Målsnurran och kretsloppsplan



Vilka flöden ska slutas och vilka flöden ska sluta?

Behov eller begär?
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Hållbara loopar kräver ärlighet 
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Hållbar riskbedömning



Från avfall till värdefulla resurser

• Utveckla ny kunskap och öka samverkan mellan olika aktörer så att 
industriavfall kan nyttiggöras.

• Ta fram konkreta resultat som bidrar till att styra från dagens 
avfallshantering till hållbar resurshushållning med materialåtervinning i 
fokus.

En hållbar industriell materialåtervinning 

Välkommen på slutseminarium 3/3



12 viktiga budskap
• Återvunnet material är en unik resurs! 
• Minska din aptit på jungfruliga resurser! 
• Tänk framåt! Ta ansvar för rena materialflöden
• Var förberedd! Dela data för att uppnå pålitliga materialloopar

• Stimulera en materialanvändning som ryms inom jordens resurser! 
• Korrekt riskbedömning ger modet att hantera kemikalier!
• Skapa en marknad för återvunnet material! 
• Gå från bulk återvinning till hållbar återanvändning! 
• Stöd omvälvande förändringar! 

• Innovation och kunskap för
hållbara riskbeslut! 
ökade investeringar! 
 val av återvinningsmetod! 



Who wants to lead the change?


