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KOMMUNALT HÅLLBARHETSARBETE MED 
FOKUS PÅ ÅTERBRUK/ÅTERANVÄNDNING

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Andreas Svendsen Miljöstrateg, Gabriella Casselgård Projektledare och Cecilia Hornö Eriksen Hållbarhetsansvarig Mölndals stad



Agenda
• Kikås-ÅVC till Återbruket. Hur gick det till? Andreas
• Frågestund

• Återbruksprocessen och verktyget som effektiviserar 
återbruket. Gabriella och Cecilia

• Frågestund



Konsumtionens bakgård
• 4000 kommunala deponier
• 265 aktiva
• Sämsta avfallshanteringen
• Mölndals nya nav för återbruk, men även…

- Återbruket Kikås
- Omlastning av schaktmassor
- Ängsmarker (> 6 hektar)
- Sveriges största insektshotell
- Insamling av deponigas
- Uppvärmning med deponigas
- Omlastningsytor för återvinningsbart 

material
- Solceller (4 hektar)
- Bedårande utsikt över Västerhavet och Mölndal och Göteborg



Bakgrund och förförståelse
• Vi är produkter av samhället
• Styrkeförhållandet mellan 

linjär- och cirkulär ekonomi
• Hur ser framtidens samhälle ut?

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Filosofisk diskussionUtveckling av neoklassisk nationalekonomiEvig tillväxt i en begränsad världHur många människor ska det finnasVarför gör ingen något



Viktiga offentliga verktyg
• Lär känna ditt politiska landskap, hitta framgångsfaktorer (ex. bygga 

case och visualisera) och få omvärlden att förstå
• Måldokument – dessa mål är beslutade av kommunfullmäktige

- Göteborgsregionen minskar avfallet
- Agenda 2030
- Ett av Mölndals stads övergripande mål är att bedriva 
det miljö- och klimatarbete som krävs för en långsiktigt 
hållbar utveckling.
- Hänvisa till KF/KS/TEN beslut, arbeta fram lösningar 

(paketera) i skrivelser
• Samarbeten (internt och externt) – eldsjälar, hjärtefrågor ska bli 

hjärnfrågor!
• Det offentliga Sverige står för 15 % av Sveriges BNP – påverkan!



Kikås avfallsanläggning förändras
• Mölndals stad är till för sina invånare och företagare
• Välfärd
• 2015-
• Återbruket Kikås KS 2022
• Möta omvärldens krav på samhället (måldokument)
• ”Återbruket löser ÅVC, ÅVC löser inte Återbruket”
• Det tar tid att bygga infrastruktur och processer för 

storskalighet



Resan från återvinning till 
återbruk

• Ingen självklarhet - varierande referensramar
• Varje kommun har sina förutsättningar – kopiera

är inte alltid möjligt
• Bygg testbäddar (Växtåterbruk) 

samla nyckeltal 
(ekonomi , nöjda kunder, miljö, 
sociala aspekt 
m.m.) och slutligen visualisera/paketera

• Rapportera hela vägen in i KF/KS



• Vi skapar en anläggning för innovativ förberedelse för 
återanvändning.

• Vi ska återanvända 50 % av allt inkommande material (ca 4000 ton)
• Nytt tänk
• Hitta nya marknader
• Visa på återanvändning, re-design och upcycling
• Paketera återanvändning 2.0 (målgrupp/prisstrategi)
• Försäljning, beteendeförändring och juridiska förfaranden m.m. 

m.m.





Mottagning A

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Ska alltid mötas av en gulklädd personal som coacharHar arbetat fram produktkategorier och underkategorier som vi samlar in i för att få så rena fraktioner som möjligt in till lagret – ger även en bra överblick för personalen att kunna rensa redan ute på AEx på material är reglar, skivmaterial, dörrar, fönster, beslag, handverktygÖkade upp med fler besök under 2021 (12 fria besök per körkort)Kom hellre fler gånger men med renare släp, mindre blandlass



Mottagning B

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Här tar vi emot mindre väderkänsliga materialÄven material som inte kräver så stor handpåläggningVäger in via fordonsvågenEx på material är sten, tegel, kakel och fungerande vitvaror, kylar och frysar



Mottagning C

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Det vi tidigare kallade åvc Infört det nya skyltsystemet från Avfall SverigeArbetar med att minska transporterna, köpt in komprimatorer - rull och "vanliga"



Lager

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Samverkan med näringslivet och kommunen självt, det kommer spara pengar och miljö om kommunen blir duktig på att återbruka.  MöblerFastighetsavdelningenSkolförvaltningen Att hitta rimliga förädlingsmetoder likväl som paketering är a och o.Bidrar till den cirkulära omställningenPriset på brännbart är på väg uppåt, även råvarupriser på väg uppåt och har ökat markant sista åren.Att jobba linjärt kommer att bli dyrare och dyrare, återbruk kommer att löna sig.



Verkstad

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Genom samarbete med Social  arbetsmarknadsförvaltningen (SAF) så ser vi att anläggningen ger upphov till kvalitativ arbetsträning och integrationHär arbetar vårt numera förädlingsteam 



Visualisera återbruk 2.0
• Förstå varje produkt
• Livscykelperspektiv (ekonomi och miljö)
• Paketera



Inspiration

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Inspirationen är fokuset i butikVi vill även hitta andra kanaler för avsättningFörstå varje produkt – volym Hur ska man paketera produkterna – konsumtionslära. Kan ta ett högre pris när vi adderar på värde som paketering, färg etc



Ta det själv lager





Testbädd för återbruk
• 2018- (finansiering i samarbete med andra)
• Insamling av möbler och inredning i stadens egen regi
• CC-build (Återbruk i väst) – byggprodukter
• Processen för återbruk består till största del av 

• Mål (rutin), inventering och bedömning, demontering, emballering, 
logistik, lagring, rengöra, reparera, kontrollera, eftersäljmarknad, 
logistik, montering, uppföljning och slutligen nöjd kund

• Fastighetsavdelningen, upphandlingsenheten, skolförvaltningen 
m.fl.

• Samverkan med andra externa aktörer (Vasakronan, Akademiska 
hus, Chalmers,  m.fl.)



Upphandlingsmyndigheten
• Syftet var återbruk och 

förebyggande 
• Det offentliga Sverige 

står för 15 % av Sveriges 
BNP, då har man 
möjlighet att påverka, 
dags att göra det!

• Dela med er av 
framgångar



Möjliga lösningar på att 
effektivisera återbruk



Återbruksprocessen



Återbruk och tillhörande verktyg 
är lösningar för att 
• Uppnå klimat och miljömål (GR avfallsplan)

• Minska tidsåtgången
• Sprida information om potentiella återbruksprodukter
• Öka kompetensen
• Underlätta logistik och lagring



KF-mål:

Bedriva det miljö- och klimatarbete som 
krävs för långsiktigt hållbar utveckling
Den globala uppvärmningen är den största utmaningen i vår 
tid. Med klimatsmarta lösningar för effektiv 
resursanvändning, cirkulär ekonomi och hållbara transporter 
närmar vi oss fossiloberoende.

För att stärka ekosystemtjänster bevaras den biologiska 
mångfalden genom sammanhängande grönområden, 
vattenmiljöer och odlingsbar mark.

Globala mål med direkt koppling

Globala mål med indirekt koppling

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Fullmäktiges mål för miljö- och klimatarbetet tydliggör vikten av en långsiktigt hållbar utveckling, bland annat med avseende på klimat och biologisk mångfald. De globala mål som är främst kopplade är några där utmaningarna är som störst:11) Hållbara städer och samhällen12) Hållbar konsumtion och produktion13) Bekämpa klimatförändringen15) Ekosystem och biologisk mångfaldMålet är att översynen ska resultera i ett Program/inriktning för ekologisk hållbarhet, där tematiska utmaningar och målsättningar fastställs och skapar en gemensam bild av stadens prioriteringar. Genom detta kan vi tydliggöra för både politik och verksamhet vad som ska göras. Målsättningarna ska också grundas i vad som är kommunens roll och rådighet. Ett ytterligare mål är att knyta det miljöstrategiska arbetet närmare de globala hållbarhetsmålen och förtydliga vad som avses i det relaterade KF-målet: att staden ska ”bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för långsiktigt hållbar utveckling”. 



• Omfattar alla kommunens verksamheter
• Respektive kommunledning ansvarar för  att förankra 

genomförandet av avfallsplanen i berörda förvaltningar och bolag. 

Mål
• Avfall från hushåll ska minska med 30 % per invånare
• Avfall från kommunens verksamheter ska minska med 40 % per 

heltidsanställd
• Minst 20 % (MS 50%) av det grovavfall som kommunen samlar in 

ska förberedas för återanvändning

Göteborgsregionen minskar 
avfallet – Avfallsplan till 2030



Strategin för hållbart byggande
-utifrån fyra målområden
• En klimatneutral stad
• En cirkulär stad med hållbar konsumtion
• En stad med hög biologisk mångfald
• En stad med hållbar livsmiljö 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
I de fyra områdena/teman inkluderas de tre dimensionerna av hållbarhet (miljö, ekonomi och socialt)
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Fossiloberoende Mölndal 2030
En cirkulär stad med hållbar 

konsumtion
En stad med 

hög biologisk mångfald
En stad med hållbar 

livsmiljö 
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• Energiplan

• Regionalt klimatmål
• Koldioxidbudget
• Vision 2022: Hållbart resande
• Fossilfri fordonsflotta
• Klimatväxling
• Riktlinjer för resor
• Laddinfrastruktur
• Cykelplan
• Policy för parkering
• Lokala miljömål
• Regionalt konsumtionsmål
• Avfallsplan
• Policy/riktlinjer för inköp och 

upphandling

• Avfallsplan

• Policy/riktlinjer för inköp och 
upphandling

• Ekologiska livsmedelsinköp
• Regionalt konsumtionsmål
• Regionalt klimatmål
• Koldioxidbudget

• Naturvårdsplan 
• Grönplan
• Strategiskt arbete med vattenförvaltning
• Regionala miljömål
• Åtgärdsprogram för kväve
• Avfallsplan

• Regionala miljömål
• Naturvårdsplan
• Grönplan
• Åtgärdsprogram för kväve
• Samtliga styrdokument och mål 

med bäring på hållbara transporter
• Laddinfrastruktur*
• Cykelplan
• Policy för parkering

Kopplade styrdokument till fokusområdena

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
*De tre sistnämnda styrdokumenten i området en stad med hållbar livsmiljö ligger endast utifrån övergripande översiktsrapporten under fokusområdet en klimatneutral stad.  Utifrån FA:s hållbarhetsstrategi känns dessa relevanta som styrdokument kopplat även till  området en stad med hållbar livsmiljö



Hållbarhetsplanen och krav om 
återbruk
Exempel på produktkategorier som 
bör ingå vid återbruksinventering är:
• Brandsläckare, porslin (toalettstolar, 

handfat), blandare, apparatskåp/el-
skåp, klimatbafflar så som  
radiatorer, eftervärmningsbatterier, 
ridåvärmare, ventilationskanaler & 
passiva don, rumsvärmare & 
rumskylare, belysning , kabelstegar, 
dörrar, köksskåp, pentry, diskbänkar, 
vitvaror, fönsterbänkar av 
stenmaterial, undertaksplattor, 
beslag så som skolkrokar.





HUR? 
1.Återbruksinventering (och planering)

Övergripande 
Bedömning potential
Återbruksplan
Detaljinventering

Använda inventeringsverktyget
Använda transportföretagets ”flyttetiketter”
Lagring på rätt plats (i befintligt projekt, på Kikås eller annan plats?)

2.Återbruk internt
Bjud in internt och /eller projekteringsledare till inventeringsverktyget till aktuella projektet

3.Återbruk externt
Lägg upp på marknadsplatsen på CCBuild under minst 2 veckor
Får ej sålt –lägg upp auktionssajten på Klaravik 1 vecka
Får ej sålt-avfallshantera produkterna

4.Värdeanalysen tillsammans med faktiska besparingar, kostnader och intäkter redovisas 
internt för återbruk



Upprätta en återbruksplan 
Återbruksplanen ska redovisas;

• Vad är/ska inventerat/inventeras och hur stor är mängden?

• Hur återbruket praktiskt ska ske (demontering och emballering)

• Uppskattad hantering i tid?

• Uppskattad hantering i kostnad 

• Hur och när ska det transporteras? 

• Var och hur ska det lagras?    

• Hur ska uppföljning av mängd inventerat material ske?  Återbrukat internt, 
externt (säljas) avfallshantera? 

• Beräkning av möjlig klimatbesparing



Inventeringsverktyget sparar tid och 
ger information

Information om
klimatbesparing:

300kgCO2



Värdeanalysen bidrar till bättre beslut och 
är kompetenshöjande

Vad ger största 
klimatbesparing
i projektet? 
Och inom vilka kategorier 
sparar vi mest pengar?



Forts värdeanalysen
Antal                    Klimatbesparing kg CO2           Ekonomiskt värde (kr)

WC –stol    4 st 400 4000

Vid slutlig intern återbruksredovisning kompletteras 
värdeanalysen med faktiska kostnader och intäkter

antal klimatbesparing intäkt kostnad/besparing

Ex. WC –stol 4 st 400 xx              xx

Ger  information om 
enskilda produkters 
besparingar



Säkerställ att all information är ifylld i återbruksplan  
Innan återbruksarbetet avslutas för det aktuella projektet gå igenom återbruksplanen som upprättat i början av 
processen för att säkerställa att nedan information är komplett.

• Vad är inventerat och hur stor är mängden?

• Hur har uppföljning av mängd inventerat material skett?

• Uppskattad hantering i tid och kostnad?  

• Hur återbruket praktiskt har skett (demontering emballering lagring och transport)

• Var har det inventerade materialet återbrukas? Internt  i befintligt projekt, annat projekt i Mölndals  stad?    

• Eller har det återbrukats externt och då sålts? Hur mycket såldes det för?

• Hur stor har klimatbesparingen blivit? 

Ta hjälp av information ifrån värdeanalysen



• Undertaksplattorna från Västerbergsskolan  kunde  
används till tillfällig byggnad 

• Mellanlagrar de befintliga plattorna i Kikås för att 
använda till den tillfälliga byggnaden. 

• Behövde då endast köpa in 30% nya plattor.
• Prisökning på undertak har ökat markant senaste året

Återbruk av undertaksplattor
Västerbergsskolan

Besparing 22857 kr och det 
sparar ca 2 ton CO2, vilket 
motsvarar produktionsutsläpp 
av ca 5 st. laptops med 15 tums 
skärm eller ca 1 st. flygresa 
Sverige –Bangkok T/R för 1 
person



”Du behöver inte vara bra för att börja 
men du behöver börja för att bli bra”

Hållbarhet handlar mångt och mycket om att göra 
vanliga saker lite bättre. 
Sedan nöta, nöta om och om igen. 
Det handlar om att hålla i och hålla ut och också 
att  ta i.

DU är viktig!



TACK
Ni når oss på
frida.brannborn-torback@molndal.se
andreas.svendsen@molndal.se
cecilia.horno-eriksen@molndal.se

mailto:frida.brannborn-torback@molndal.se
mailto:andreas.svendsen@molndal.se
mailto:cecilia.horno-eriksen@molndal.se
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