Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens
avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket
och genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga tekniska
högskolan, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Högskolan
i Gävle, Luleå tekniska universitet, Chalmers tekniska högskola,
Konjunkturinstitutet och Profu AB.

Hur kan avfallshanteringen bli mer hållbar?
Hållbar Avfallshantering är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som finansieras av Naturvårdsverket och drivs av
forskare runt om i Sverige. Programmets syfte är att föreslå
och utvärdera styrmedel som kan leda till en mer hållbar avfallshantering ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Programmet startade 2006 och beräknas pågå fram till
2012.
Flera olika aspekter av avfallshanteringen - miljömässiga, ekonomiska, kulturella och sociala - studeras i programmets tio
delprojekt. För att kunna arbeta så brett som möjligt med avfallsproblematiken deltar ett trettiotal forskare inom nationalekonomi, etnologi, miljöpsykologi, systemanalys och framtidsstudier.

Konkreta lösningar

Programmets helhetsgrepp ska leda till konkreta lösningar
som speglar dagens verklighet och framtidens utmaningar. Det
handlar både om att hantera avfallet på ett mer hållbart sätt
och att förebygga att avfall uppkommer. En del av programmet
handlar om människors behov av bra förutsättningar för att
hantera avfall. Bra avfallshantering handlar inte bara om tekniska lösningar utan lika mycket om vårt mänskliga beteende i
samband med avfallshantering.
Framtida styrmedel måste förankras i verkligheten, inte minst
den framtida, och vara anpassade efter samhällets sociala och

ekonomiska förutsättningar. Samtidigt ska de vara effektiva och
driva utvecklingen framåt för att stävja uppkomsten av avfall.
Programmets forskare arbetar därför med modellering av hur
de föreslagna styrmedlen påverkar avfallsmängderna och avfallshanteringen i olika framtida scenarier.

Direkta råd till beslutsfattare

I slutet av programmet vägs resultaten samman i ett antal
framtidsscenarier som beskriver hur en mer hållbar avfallshantering kan utformas. Beslutsfattare inom avfallshantering och
andra berörda områden, både i Sverige och internationellt,
kommer därför att få direkta råd om hur man kan utveckla avfallshanteringen så att den blir mer hållbar.

“Hållbar Avfallshantering ökar förutsättningarna för att lyckas.”
“Livscykeltänkande och välgrundat vetenskapligt underlag blir allt viktigare vid till exempel EU-förhandlingar
och förslag till ny lagstiftning. Hållbar Avfallshantering
gör det möjligt för oss att få tillgång till kunskap som
bygger vidare på den forskning vi redan har. Programmet ger oss också värdefulla kontakter med forskare
och andra aktörer på avfallsområdet.”

Cecilia Mattson
Handläggare, Naturvårdsverket
“Ökade miljökrav, utveckling av lagstiftning och allt
större krav från kunderna gör att vi hela tiden måste
bredda vår kunskapsbas. Forskningsprogram som Hållbar Avfallshantering ökar förutsättningarna för att Avfall
Sveriges medlemmar och andra aktörer ska lyckas med
uppdraget att möta kraven och ytterligare utveckla avfallshanteringen.”

Per Nilzén
Rådgivare Forskning och Utveckling, Avfall Sverige

“Helhetsperspektivet som finns i forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering är viktigt för att återvinningssystemen ska leda till att avfallet hamnar så högt
upp i avfallshierarkin som möjligt. Marknadsfrågor och
utvinning av mer råvara från avfallet är högt prioriterat
för våra medlemsföretag inom Återvinningsindustrierna. Vi ser en ökad efterfrågan på återvunna material i
takt med att resurserna blir en bristvara.”

Britt Sahleström
VD Återvinningsindustrierna
“HÅLLBAR AVFALLSHANTERING leder till att naturresurser används mer effektivt och miljöpåverkan minskar. De
ekonomiska kostnaderna måste samtidigt vara rimliga,
och avfallshanteringen måste ha bred acceptans. Efter
fyra år har vi i forskningsprogrammet byggt upp en kompetens som är både bred och djup. Nu använder vi den
för att utvärdera olika idéer till styrmedel.”

Tomas Ekvall
Programchef, Hållbar Avfallshantering

Våra tio delprojekt

Några resultat så här långt >>

1. Formulering av styrmedel

6. Sortera och slänga: avfall som kulturell kategori

2. Ekonomisk utvärdering av styrmedel

7. Framtida avfallsmängder

3. Miljöutvärdering av styrmedel

8. Marknader för återvunna material

Vilka nya ekonomiska, juridiska, informativa eller fysiska styrmedel
behövs för en mer hållbar avfallshantering?
Vilka effekter har olika styrmedel inom avfallsområdet på samhällsekonomin, och hur styr de hanteringen av avfall?
Hur påverkar olika styrmedel för avfallshantering vår miljö?

Vad krävs för att underlätta för människan i sin vardag att förstå
och delta i källsortering?
Hur kommer mängden avfall att utvecklas i framtiden? Vad kan
vi göra åt det?

4. Skatt på förbränning av avfall

Hur fungerar existerande marknader för återvunna material,
hur kan marknaderna effektiviseras och vilken roll spelar politik
och styrmedel för att åstadkomma detta?

5. Utformning och effekt av miljöinformation

Hur kan miljöprestandan för olika återvinningsprocesser förbättras? Finns det hinder för förbättringar?

Hur påverkas avfallshanteringen av en skatt på förbränning av
avfall med fossilt ursprung?
Hur kan man utforma miljöinformation så att konsumenters
vilja att källsortera och förebygga avfall ökar?

9. Förbättrad miljöprestanda för återvinningsprocesser

10. Framtidsinriktad syntes

Här vävs delprojektens resultat samman för att illustrera hur
effektiva styrmedlen är, beroende på hur framtiden utvecklas.

Förbud, moms eller skatt?
För att nå en mer hållbar avfallshantering kommer vi förmodligen att behöva nya styrmedel och kombinationer av styrmedel.
Forskarna i delprojekt 1 har i dialog med aktörer från avfallssektorn, myndigheter och andra forskare identifierat ett stort antal tänkbara styrmedel. Därefter har man valt ut de mest intressanta styrmedlen för utvärdering i de andra delprojekten.
– Just nu tittar vi särskilt på bland annat bättre utvecklade insamlingssystem, råvaruskatt, sänkt moms på tjänster och skatt
på koldioxidutsläpp. Baserat på resultaten från utvärderingarna kommer vi att föreslå styrmedel som kan leda mot en mer
hållbar avfallshantering, säger Göran Finnveden, som leder
delprojekt 1.

Avfallet ökar i framtiden
Studier på Sveriges framtida avfallsmängder inom delprojekt 2
visar entydigt på en kraftig ökning fram till 2030 - kanske med
så mycket som 100 procent - om inte kraftfulla åtgärder och
styrmedel sätts in. Den ekonomiska tillväxtens betydelse för
uppkomsten av avfall framgår tydligt vid en jämförelse av framtida avfallsökningar i studiens fem scenarier för Sverige 2006-2030.
– Återvinning och hanteringen av avfall har blivit bättre, problemet är att mängderna hela tiden ökar. Miljökvalitetsmålet att
avfallsmängderna inte ska öka uppnås inte, säger Maria Ljunggren Söderman, som leder delprojekt 2.
Forskningen i delprojektet visar att det finns ett stort behov av
materialsnål teknik och mer materialsnåla konsumtionsmönster.
– Det finns en stor miljöpotential i att hushålla med resurserna,
säger Maria Ljunggren Söderman.

Ändra systemet – inte vanorna
När det är lätt att göra rätt sorterar hushållen bra – inte sant?
Men hur lätt är det? Forskare i delprojekt 6 har följt med
boende i ett bostadsområde till avfallsrum och miljöhus och
hört sig för. Studien visade att de flesta tycker att det är lätt att
skilja på olika material, men svårt att hantera icke-förpackningar som diskborstar och kuvert.

Hur sorteras informationen?

– Det verkar inte spela någon roll hur mycket information man
än får om icke-förpackningar. Problemen för de som ansvarar
för resultatet av återvinningen är att människors oreflekterade
handlingar är starkare än ett visst källsorteringssystem, säger
etnologen Greger Henriksson, som har analyserat resultaten.

Hur hanterar människor i hushåll och på arbetsplatser sina
avfallsmängder? Sorterar, återvinner och komposterar de sitt
avfall eller inte?

En av slutsatserna i delprojektet pekar på att källsorteringen
blir bättre om systemet anpassas efter inarbetade vanor och
djupt liggande kulturella kategorier, snarare än tvärtom.

– Forskningen inom delprojekt 5 har gett oss svar på hur man
uppmärksammar och söker efter information om källsortering,
samt hur sociala och personliga normer kan förklara källsorteringsbeteendet, säger Chris von Borgstede, projektledare.
Samhällets förväntningar och egna normer har stor betydelse
för om individen sorterar “svårare” avfall, som plast, eller inte.
Forskarna studerar nu hur information om förebyggande av
avfall kan designas för att bli mer uppmärksammad av människor som inte styrs i så hög grad av miljövärden – det vill säga
de personer som är allra svårast att nå. Mycket talar för att information bara påverkar individen till en viss grad.

En marknad för allt?
Många existerande marknader för återvunna material, exempelvis aluminium och stålskrot, är globala och kännetecknas av
att utbudet är relativt okänsligt för prisförändringar. I kombination med att efterfrågan påverkas starkt av konjunkturen kan
priserna på dessa material variera starkt över tiden.
– Dessa marknadsegenskaper innebär bland annat att många
företag tvekar inför att investera i återvinningsanläggningar.
Ekonomiska styrmedel får då endast marginella effekter på
återvinningen, säger Patrik Söderholm, projektledare.
Delprojekt 8 studerar bland annat vilka politiska åtgärder som
kan vara nödvändiga för att etablera väl fungerande marknader
för återvunna material, samt hur nationella styrmedel påverkar
återvinningen i en värld där materialen handlas på globala
marknader.

Håller tygen för återvinning?
Den svenska konsumtionen av textilier har ökat kraftigt på senare tid och bara en liten del går till second hand. Om en större
del av alla uttjänta textilier kunde samlas in och komma tillbaka
till marknaden skulle den miljöbelastning som textilproduktionen utgör kunna minska radikalt.
En studie inom delprojekt 9 går därför ut på att studera flödet
av textilier in i, genom och ut från Sverige, samt att definiera
hinder för ökad insamling, återanvändning och återvinning.
– Ur miljöhänsyn är det bäst att öka återanvändningen, därefter
återvinningen till nya textilier. Ett stort hinder med återvinningen är att kläder ofta innehåller både naturfibrer och syntetiska
fiber som måste sorteras, säger David Palm som leder studien.
Delprojekt 9 undersöker också potentialen för återanvändning
och återvinning av plaster och organiskt avfall.
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