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Sammanfattning 
Plastgolv är vanliga i offentliga eller kommersiella miljöer som sjukhus, skolor, butiker och kontor. 
Under installationen kan så mycket som 10 procent av golvmaterialet bli avfall i form av 
installationsrester. Golvbranschen GBR har ett nationellt insamlingssystem som underlättar för 
tillverkare att ta tillbaka materialet och använda vid produktion av nytt golv.  

Under 2018 samlades 334 ton golvspill in, men det beräknas att fem gånger mer material genereras 
totalt i Sverige varje år. Den låga insamlingsgraden är, bland annat, orsakad av att relativt få 
aktörer i byggbranschen känner till eller använder systemet.  

Fyra av nio tillverkare som säljer plastgolv i Sverige tar i dagsläget tillbaka spill från egna 
produkter och återvinner det till nytt plastgolv. Övriga uppger att de inte kan ta tillbaka materialet 
av tekniska eller ekonomiska skäl.   

Denna rapport redovisar resultat från projektet Cirkulära plastgolv, som pågick från november 
2019 till februari 2020. Syftet med projektet var att identifiera en möjlig avsättning för det 
plastmaterial som samlas in, men inte återvinns av golvtillverkare. Ett annat syfte har varit att öka 
medvetenheten bland offentliga aktörer om insamlingssystemet och hur de kan bidra till att det 
används i större utsträckning.  

Första delen av rapporten presenterar en kartläggning av material som samlas in i dag och vad de 
innehåller. Fokus är på tre material i sökandet efter en möjlig avsättning: homogena PVC-golv, 
PVC-golv med polyesterbaksida och PVC-golv med glasfiber. Det finns i dag inget svenskt företag 
som kan återvinna dessa material. Sökandet utvidgades därför till Europa och följande företag 
identifierades som relevanta: AgPR, Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling (Tyskland), 
KKF reVinyl GmbH (Tyskland), FG Kunststoffmatten GmbH (Tyskland), Melba Swintex 
(Storbritannien) och Bess Trade (Nederländerna). 

Den andra delen av rapporten redovisar åtgärder som projektet har genomfört för att 
kommunicera om insamlingssystemet, bland annat en guide riktad till offentliga aktörer. Den 
fokuserar på hur offentliga beställare kan använda upphandling för att öka insamlingen -och 
återvinningen av installationsspill från plastgolv. 

Projektet har fått relativt stor uppmärksamhet i medier och bland offentliga beställare. Det visar att 
det finns ett ökande intresse för återvinningslösningar av byggmaterial. Men mycket mer handling 
krävs, så att aktörer längs värdekedjan inom byggindustrin börjar använda de lösningar som redan 
finns. För att en återvinningsmodell ska kunna utnyttjas full ut krävs ofta att alla aktörer förändrar 
sitt invanda arbetssätt. Därför presenterar den sista delen av rapporten förslag på åtgärder som 
aktörer längs hela värdekedjan – beställare, golvinstallatörer och golvtillverkare – kan göra för att 
öka insamlingen av plastgolv och återvinningsgraden av materialet som samlas in.  
 
Detta är ett av relativt få system i Sverige som är specialiserat på att hantera en typ av produkt för 
återvinning och som har funnits i flera år. Det är därför hög tid att det börjar användas till sin fulla 
kapacitet. 
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1 Bakgrund, syfte och mål  
Under 2018 var 25 procent av allt golv som installerades i Sverige plastgolv, motsvarande cirka 6,4 
miljoner kvadratmeter eller 18 000 - 20 000 ton. Under installationen kan så mycket som 10 procent 
av golvmaterialet bli avfall i form av installationsrester. Det svenska företaget Tarkett AB startade 
redan 1998 separat insamling och återvinning av detta restmaterial som genererades från egna 
produkter. Denna praxis utvidgades sedan till ett nationellt system för medlemmarna i 
branschorganisationen Golvbranschen GBR. Systemet ägs av Golvbranschen GBR och drivs under 
namnet GBR Golvåtervinning. Administration kring systemet delas mellan Golvbranschen GBR 
och Tarkett AB, medan logistiken sköts helt av Tarkett. Systemet samlar rester från installation av 
golv av polyvinylklorid (PVC) och vissa andra plasttyper (till exempel polyolefiner och 
termoplastisk polyuretan).  

I-dag samlar detta system in installationsrester från plastgolv av nio olika golvtillverkare. Det blev 
334 ton material 2018. Efter insamlingen har tillverkarna möjlighet att ta tillbaka material från egna 
produkter och använda det för att producera nya golv. I dagsläget gör fyra tillverkaredet: Tarkett 
AB, Forbo Flooring AB, Altro Nordic AB och Bolon AB. De tar i dag tillbaka cirka 75–80 procent av 
allt material som samlas in genom systemet. 

Det finns ingen gemensam lösning i Sverige för återvinning av det spill som samlas in genom 
systemet men inte tas tillbaka av tillverkare. Materialet skickas i stället till förbränning med 
energiåtervinning. Vissa golvtillverkare på den svenska marknaden kan inte ta tillbaka material 
från egna produkter, antingen på grund av att de saknar teknik för återvinning eller rutiner att ta 
tillbaka materialet, eller för att volymerna som samlas in är för små för att det ska vara lönsamt att 
investera i teknik och rutiner. Alla tillverkare har också tekniska utmaningar med att återvinna 
vissa materialfraktioner.   

Det material som inte samlas in genom systemet, och troligen skickas till energiåtervinning, är 
uppskattningsvis fem gånger större än det som samlas in. Varje ton plastgolvsrester som förbränns 
ger upphov till 2 ton växthusgaser1. Det betyder att det bara under 2018 resulterade i utsläpp av 
ungefär 3 000 ton växthusgaser. 

Projektet Cirkulära plastgolv, som har pågått från november 2019 till februari 2020, har byggt 
vidare på arbetet i projektet Constructivate2 inom Mistra Closing the Loop. Där var syftet att 
undersöka möjligheter och hinder för att öka insamlingen och återvinningsgraden av spill från 
installation av plastgolv. Det faktum att det saknas en återvinningslösning för allt material som 
samlas in identifierades i Constructivate som ett hinder för att alla golvtillverkare ska engagera sig 
i att informera sina kunder om systemet. Ett annan identifierat hinder var att få aktörer på 
beställarsidan känner till systemet, speciellt offentliga beställare på kommuner och regioner, och 
väldigt få ställer krav på sina leverantörer att använda ett sådant insamlingssystem.  

Därför har syftet med projektet Cirkulära plastgolv varit att bidra till att öka mängden material 
som samlas in genom systemet samt att ytterligare öka återvinningsgraden. Projektet har varit ett 
samarbete med organisationen Golvbranschen GBR och golvtillverkarna Tarkett AB, Forbo 
Flooring AB och AB Gustaf Kährs (Ehrenborg). 

                                                           

1 https://www.ivl.se/download/18.14d7b12e16e3c5c3627a3a/1574324705745/C453.pdf  
2 https://www.ivl.se/download/18.14d7b12e16e3c5c3627a3a/1574324705745/C453.pdf 

https://www.ivl.se/download/18.14d7b12e16e3c5c3627a3a/1574324705745/C453.pdf
https://www.ivl.se/download/18.14d7b12e16e3c5c3627a3a/1574324705745/C453.pdf
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Huvudmål för projektet var att: 

1. Hitta en återvinningslösning för allt material som samlas in genom systemet i Sverige; 
2. Öka medvetenheten bland kommuner att det finns ett system för separat insamling av spill 

från installation av plastgolv;  
3. Bidra till att mängden material som samlas genom systemet ökas på sikt.  

2 Materialsammansättning  
och återvinningslösning  

Syftet med första delen av projektet Cirkulära plastgolv var att skapa en förståelse för vilka typer 
av plastgolv som samlas in genom GBR Golvåtervinning och undersöka en möjlig avsättning för 
det insamlade material som inte materialåtervinns i dagsläget.   

2.1 Material som skickas till Ronneby  
För att kunna hitta en lämplig återvinningslösning var första steget en analys av materialet som 
kommer till Tarketts sorteringsanläggning i Ronneby. Projektteamet besökte anläggningen i 
november 2019 och med hjälp från anställda på plats gjordes en visuell karakterisering av det 
material som fanns på anläggningen den dagen. Diskussioner med anställda fokuserade också på 
hur stora mänger av varje golvtyp som kommer till sorteringsanläggningen varje år.  

På anläggningen sorteras materialet manuellt och förvaras i storsäckar för respektive tillverkare, 
som syns i figur 1. 

 
Figur 1: Sortering av material på Tarketts anläggning i Ronneby och förvaring i storsäckar för respektive 
tillverkare. 

 

Det installationsspill som samlas in genom GBR Golvåtervinning kan generellt delas in i följande 
fraktioner:  

a. Homogent PVC-golv: Detta används främst i offentliga eller kommersiella miljöer som 
sjukhus, butiker och kontor. Golvet levereras på rulle eller som plattor. Materialet till golvet 
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tillverkas genom att en blandning av polymerer och additiv smälts för att sedan pressas genom 
cylindrar och skapar ett golvmaterial i form av ett homogent skikt utan bärare eller andra 
materialskikt. Exempel på homogent PVC-golv från anläggningen i Ronneby visas i figur 2. 

 

 
Figur 2: Exempel på homogent PVC-golv.  

 

Denna typ av golv är enkel att återvinna eftersom det endast innehåller en typ av plast, PVC. 
Materialet återvinns genom att det mals ned till granulat som sedan används vid produktion av 
nytt golv. Figur 3 visar granulat från Tarkett-produkter som består av olika homogena PVC-golv 
med varierande färg. 

 

Figur 3: Granulat från homogena PVC-golv som kan användas i produktion av nytt golv. (Bild: Tarkett) 

 

b. Heterogent PVC-golv: Det har vanligtvis en sandwichkonstruktion med ett stödskikt, ett 
mittenskikt och ett topplager. Det mellersta skiktet utgörs ofta av en fin glasfibermatta som ger 
golvet en formstabil konstruktion, men det finns även heterogena produkter för våtrum utan 
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glasfiberbärare. Vissa typer av heterogena PVC-golv har dessutom en baksida av polyesterfilt 
som ger viss ljuddämpning och en ökad gångkomfort. Figur 4 visar två exempel på heterogena 
PVC-golv från Ronneby: en som innehåller glasfiber och en med polyesterbaksida. 

  

 
Figur 4: Två exempel på heterogena PVC-golv, med bit med glasfiberbärare (till vänster) och med baksida 
av polyesterfilt.  

 

Rester av heterogent PVC-golv som innehåller glasfiber kan återvinnas relativt enkelt. Däremot är 
rester från heterogent PVC-golv med polyesterbaksida svårare att återvinna, bland annat på grund 
av olika smälttemperatur hos PVC och polyester och det faktum att polyesterfilten klumpar ihop 
sig och skapar problem vid tillverkningen av nya golv. Det är dessutom tekniskt komplicerat att 
avlägsna polyesterfilten från resten av golvet inför eventuell återvinning. 

c. PVC-säkerhetsgolv: Säkerhetsgolv, som ofta kallas halkhämmande golv, används i 
kommersiella omgivningar som restaurangkök och trappor där det krävs golv med sådana 
egenskaper. Det finns både homogena och heterogena säkerhetsgolv. Stegsäkerheten uppnås 
genom att golvet innehåller fina korn av exempelvis aluminiumtrioxid, kiseldioxid eller 
karborundum.  
Figur 5 visar exempel på PVC-säkerhetsgolv som har samlats in genom systemet GBR 
Återvinning och som förmodligen innehåller aluminiumtrioxid. 
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Restmaterial från PVC-säkerhetsgolv är problematiska att återvinna till nya golv eftersom det inte 
finns teknik för att avlägsna metallkornen. Därför kan i dagsläget denna typ av spill endast 
användas som råvara till nya säkerhetsgolv. Materialet kan dock orsaka stor förslitning och skador 
på upparbetningsutrustning som slipmaskiner och granulatorer. 

d. Plastgolv utan PVC: Detta är både homogena och heterogena plastgolv som tillverkas av 
andra plasttyper än PVC (till exempel polyolefiner och termoplastisk polyuretan). Några 
exempel visas i figur 6. 

  

Figur 6: Exempel på PVC-fritt heterogent golv (till vänster) och homogent plastgolv. 

 

Vid besöket i Ronneby tog projektteamet prov från golvmaterial som inte återvinns i dag för att 
skicka till en återvinnare som kan testa om det går att återvinna dem. Samtliga material visas i 
figur 7. 

Figur 5: Exempel på säkerhetsgolv i PVC. 
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Figur 7: Materialprover från anläggningen i Ronneby. 

 

Utöver spill från installation av olika typer av plastgolv skickas också en del oönskat material i 
form av skrot och gammalt golvmaterial genom återvinningssystemet (några exempel syns i bild 
6). Detta borde i stället samlas in som brännbart avfall på byggarbetsplatserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8: Oönskade objekt och skrot som har skickats genom GBR Återvinning. 
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2.2 Dialog med golvtillverkare  
Projektet arrangerade en workshop för alla golvtillverkare som är medlemmar i systemet GBR 
Golvåtervinning i syfte att engagera dem i diskussioner kring hur projektets mål kan nås på bästa 
sätt. Workshoppen hölls på IVL:s kontor i Göteborg den 10 december 2019 och listan med de 
deltagande företagen presenteras i tabell 1.  

Utöver golvtillverkarna bjöds också en plaståtervinnare, Van Werven Sweden AB3, in för att 
presentera vilka möjligheter de ser för att återvinna materialet.   

Fokus för mötet var att presentera preliminära resultat från materialkartläggningen i Ronneby 
samt att diskutera vilka möjliga återvinningslösningar det finns för det material som samlas in 
genom systemet men i dagsläget inte återvinns. 

Tabell 1: Deltagande företagen på workshop 10 dec 2019 i Göteborg. 

Företag Typ av aktör  

AB Gustaf Kährs (tidigare Ehrenborg) Golvtillverkare 

Altro Nordic Golvtillverkare 

Amtico Golvtillverkare  

Bolon Golvtillverkare 

Falck Design Golvtillverkare  

Forbo Flooring Golvtillverkare 

Gerflor Scandinavia Golvtillverkare 

Tarkett Golvtillverkare 

Golvbranschen GBR Branschorganisation  
Van Werven Sweden Plaståtervinnare  
IVL Projektteam  

 

Alla golvtillverkare har visat intresse för projektet och var positiva till att hitta en gemensam 
återvinningslösning för det material som i dag inte materialåtervinns.  

Van Werven Sweden AB fick materialprov av projektteamet för att testa i sin egen 
återvinningsutrustning. Den preliminära återkopplingen från Van Werven Sweden redan på mötet 
var att det skulle vara svårt att hitta något företag i Europa som återvinner mjuk PVC, även om det 
handlar om material med mjukgörare som uppfyller REACH-kraven för mjukgörare.4 Efter mötet 
meddelade Van Werven Sweden att företaget inte kan återvinna detta material.   

Diskussionen vid workshoppen fokuserade därför på att den bästa lösningen kan vara att de 
golvtillverkare som i dag inte tar tillbaka eget spill börjar göra det i framtiden, eftersom de bäst 
känner till innehållet i materialet. Några av tillverkarna nämnde att de i dagsläget inte kan ta 
tillbaka material från egna produkter på grund av att de saknar teknik för återvinning, eller att 
volymerna som samlas in är för små för att det ska vara lönsamt att investera i lösningar.  

                                                           

3 https://www.recyclingplastics.se/ 
4 https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/restrictions_en 

https://www.recyclingplastics.se/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/restrictions_en
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2.3 Kontakt med återvinnare  
Figur 9 visar hur materialflödet ser ut i systemet GBR Golvåtervinning, vilka mängder det gäller 
och hur de hanterades under 2018.  

 

Figur 9: Flödesschema för systemet GBR Golvåtervinning (baserat på data från Tarkett för år 2018). 

 
 
För att hitta en återvinnare som är potentiellt intresserad av att materialåtervinna det plastgolv 
som i dagsläget går till förbränning, är det viktigt att ge information både vilken typ av material 
som finns tillgängligt och hur mycket det är. 
 
Det finns ingen statistik kring marknadsandelar för olika plasttyper i Sverige eller hur mycket av 
varje golvtyp som samlas in genom systemet (eftersom materialet sorteras efter tillverkare, inte 
utifrån typ av golv). Därför har IVL gjort en grov uppskattning av vilken typ av material som 
kommer in men inte materialåtervinns. Uppskattningen baseras på diskussioner med medarbetare 
på Tarketts anläggning i Ronneby samt input från några av tillverkarna om vilket material de 
sätter på marknaden.  
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Tabell 2: Grov uppskattning av fördelning av spillmaterial som samlas genom GBR Golvåtervinning 
baserat på golvtyp (data för 2018). 

Typ av plastgolvsavfall Insamlat 
installations-
spill,  
ton/år 

Fördelning,  
procent av 
total  

Icke återvunnet 
eller återtaget 
av tillverkare,  
ton/år 2018  

Homogen PVC  207 62 % 4 

Heterogen PVC med polyesterbaksida 675 20 % 67 

med glasfibrer 45 14 % 1 

Säkerhetsgolv med metall  
(t.ex. aluminiumoxid)  

7 2% 2 

PVC-fritt golv 8 2 % 8 

Totalt, ton 334 100 % 82 

 

För att hitta potentiellt intresserade återvinnare lades fokus på tre materialtyper: homogena PVC-
golv, PVC-golv med polyesterbaksida och PVC-golv med glasfiber. 

Undersökning av möjlig återvinningslösning  

De två metoder som kan användas för materialåtervinning av PVC är följande:  

• Mekanisk återvinning: Involverar mekanisk bearbetning av avfallet (till exempel malning) för 
att reducera materialet till granuler. Erhållet granulat (också kallat recyklat) kan smältas ner 
och omformas till olika produkter, även till samma produkt som ursprungligen återvanns.   

• Kemisk återvinning: Kemiska processer som pyrolys och hydrolys används för att konvertera 
avfallsmaterialet till dess kemiska komponenter. De produkter som blir resultatet – till 
exempel natriumklorid, kalciumklorid, kolväteprodukter och tungmetaller – används för att 
producera ny PVC som kan bli råvara i annan tillverkning eller bränsle för energiåtervinning.6 
Tekniken för kemisk återvinning är i dag inte tillgänglig i industriell skala, men det finns 
många forsknings- och utvecklingsinitiativ kring det. 

För att kartlägga befintliga tekniker och de främsta återvinningsaktörerna gjordes en omfattande 
sökning. Stora potentiellt relevanta aktörer i Sverige och Europa kontaktades (listan över dem 
presenteras i bilaga 1). De främsta aktörerna i Europa och deras återkoppling kring återvinning av 
spillmaterial från PVC-golv presenteras nedan. 

                                                           

5 Kan inkludera gamla löslagda golv som har polyesterbaksida. Gamla golvmattor skickas ibland genom återvinningssystemet, men 
de kan inte återvinnas då systemet bara är för spillmaterial från installation av nya plastgolv.  
6 https://www.bioenergyconsult.com/tag/pvc-recycling-methods/ 

https://www.bioenergyconsult.com/tag/pvc-recycling-methods/
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VinylPlus7, Recovinyl8 och Europeiska rådet för vinyltillverkare (ECVM)9 

En av de främsta aktörerna i Europa för PVC-återvinning är VinylPlus, en sammanslutning av 
PVC-återvinnare inom den europeiska PVC-industrin. Recovinyl, ett initiativ inom VinylPlus, 
inrättades 2003 för att främja insamling och återvinning av PVC-avfall och för att etablera en 
marknad för PVC-återvinning. Alla återvinnare som listas i Recovinyl10 kontaktades. I de flesta fall 
erhölls inget svar eller svar från aktörer som inte hanterar PVC från golvavfall (mjukgjort PVC). 

Enligt Arjen Sevenster från det Europeiska rådet för vinyltillverkare (ECVM) och VinylPlus finns 
det, i dagsläget, inte någon kommersiellt tillämpad teknik i Europa för separation av heterogen 
PVC med polyesterbaksida och aluminium. VinylPlus stödjer ett pilotprojekt för att undersöka en 
sådan separering, men det kommer dröja ett par år till innan denna teknik är validerad. För 
närvarande genomförs försök i en fransk anläggning för avfall-till-energi (SOLVAir-teknik) där 
målet är att kloret i PVC:n ska återvinnas till kemiska substanser (och koldelen ska gå till 
energiåtervinning), vilket skulle medföra att PVC:n delvis återvinns.  

The European Resilient Flooring Manufacturers’ Institute (ERFMI)11 

Jane Gardner, verkställande direktör vid European Resilient Flooring Manufacturers' Institute 
(ERFMI), informerade om att ERFMI har inrättat en arbetsgrupp för cirkulär ekonomi med fokus 
på återvinningsteknologier för alla halvhårda/mjuka golv. ERFMI genomför för närvarande en 
gap-analys av tidigare erfarenheter från nya tekniker i syfte att utveckla en handlingsplan för att 
testa de mest lovande teknologierna. Kartläggningen kommer att slutföras inom de kommande sex 
månaderna, det vill säga under mitten av 2020.  

RiflexFilm (Sverige)12 

I Sverige är det endast ett företag, RiflexFilm beläget i Ronneby, som står på Recovinyls lista över 
återvinnare av PVC-avfall. GBR Golvåtervinning kontaktade RiflexFilm under 2017 men de gjorde 
bedömningen att företaget inte lämpar sig som samarbetspartner på grund av vissa kravställningar 
som GBR inte kunde tillgodose. Dessa krav inkluderade att utesluta PVC-material med glasfibrer 
och material med polyester samt textilbaksida eller ingredienser av aluminiumoxid. RiflexFilms 
nämnde även oklarheter angående ansvaret för leveransrätten för att säkerställa kravet ovan. 

Recycla.se (Sverige)13 

Onlineplattformen Recycla.se används av flera återvinningsföretag i Sverige och tillhandahåller en 
förmedlingstjänst mellan avfallshanterare och återvinnare. Sekretariatet på Recycla föreslog Veolia 
Recycling Solutions AB som ett relevant företag att ta kontakt med, men de agerar bara som 
återförsäljare av plastavfall och återvinner inte PVC själva. När plastavfallet återvinns och 
bearbetas kan det användas vid produktion av samma produkt eller helt nya produkter. 

Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt (AGPU)14 (Arbetsgruppen för PVC och miljö, Tyskland) 

                                                           

7 https://vinylplus.eu/ 
8 https://www.recovinyl.com/ 
9 https://pvc.org/ 
10 https://www.recovinyl.com/all-recyclers  
11 https://erfmi.com/ 
12 https://www.riflexfilm.com/ 
13 https://www.recycla.se/sv/atervinning/ 
14 https://www.agpu.de/en 

https://vinylplus.eu/
https://www.recovinyl.com/
https://pvc.org/
https://www.recovinyl.com/all-recyclers
https://erfmi.com/
https://www.riflexfilm.com/
https://www.recycla.se/sv/atervinning/
https://www.agpu.de/en
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I Tyskland finns ett industrinätverk, Arbetsgruppen för PVC och miljö (AGPU), med nästan 60 
medlemmar som omfattar hela värdekedjan för PVC. AGPU driver online-plattformen PVC-
Recycling-Finder15 som syftar till att underlätta lokalisering av återvinningsföretag och andra 
aktörer i värdekedjan för PVC-avfall. Projektteamet kontaktade alla återvinnare listade i AGPU:s 
databas som ansågs som relevanta, filtrerade efter nyckelorden "recycling" och "PVC-flooring". 
Endast ett fåtal medlemmar svarade. 

Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling (AgPR , Tyskland)16  

Detta är en återvinningsanläggning som använder kryogen malning för återvinning av homogena 
PVC-golvbeläggningar till markpulver. Pulvret säljs till producenter av byggnadsmembran (för 
fukt- och brusisolering) med en produktionskapacitet på cirka 4 000 ton/år. 

FG Kunststoffmatten GmbH (Tyskland)17 

Företaget producerar plastavgränsningar för ridhus, paddockar och parkeringsplatser samt 
nivåklossar och mattor för växthus och rid arenor. FG Kunststoffmatten GmbH accepterar PVC-
kompositfilmer, filmer med mjukgörare, tyg (med beläggning) och PVC från golvprodukter – både 
homogen PVC och PVC med polyesterbaksida. För återvinning av PVC med aluminium krävs 
vissa förtester. 

 

Figur 10: Mattor och kanter tillverkade av Kunststoffmatten GmbH. (Bild: Kunststoffmatten GmbH) 

 

KKFreVinyl GmbH (tidigare Caretta, Tyskland)  

Detta är ett återvinningsföretag som har utvecklat en teknik för att separera tyg och väv. PVC:n 
används för att tillverka takmaterial. De tar emot homogen PVC från golvprodukter och PVC med 
polyesterbaksida.  

Melba Swintex (Storbritannien)18  

De tar emot granulerat avfall, både homogent och med polyesterbaksida, och producerar 
trafikledningsprodukter, som barriärer för hastighetsminskning på gator. 

                                                           

15 https://www.pvcrecyclingfinder.de/en/  
16 http://www.agpr.de/cms/website.php?id=/en/index.htm 
17 http://kunststoffmatten.de/ 
18 https://www.melbaswintex.co.uk/index.php 

https://www.pvcrecyclingfinder.de/en/
http://www.agpr.de/cms/website.php?id=/en/index.htm
http://kunststoffmatten.de/
https://www.melbaswintex.co.uk/index.php
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Bess Trade (Nederländerna)  

Ett företag som handlar med olika typer plastmaterial, till exempel högdensitetspolyeten (HDPE), 
polyetylentereftalat (PET), polymetylmetakrylat (PMMA), åolypropylene (PP), polystyren (PS) och 
polyvinylklorid (PVC). Företaget köper plastavfall och säljer det globalt till olika återvinnare.19 

Mest intressanta för framtida lösning 

Projektteamets bedömning är att följande företag är mest relevanta att fortsätta dialogen med för 
att hitta en avsättning för det plastgolv som inte återvinns i dag: AgPR, Arbeitsgemeinschaft PVC-
Bodenbelag Recycling, KKFreVinyl GmbH, FG Kunststoffmatten GmbH, Melba Swintex och 
BessTrade. 

3 Öka systemets synlighet i Sverige  
Den andra del i projektet Cirkulära plastgolv fokuserade på att öka systemets synlighet för att, på 
sikt, öka mängden material som samlas in genom systemet. 
 
Mål med denna del av projektet var att: 
● utveckla en guide för kommuner om hur insamlingssystemet fungerar och hur de kan bidra till 

att mer spillmaterial skickas till återvinning; 
● göra guiden fritt tillgänglig för alla kommuner; 
● bjuda in kommuner till ett event om hur insamlingssystemet fungerar;  
● sprida projektets resultat genom olika kanaler. 

3.1 Framtagning av guide  
Målgruppen för guiden var upphandlare av byggentreprenader inom offentlig förvaltning. Målet 
var att i guiden ge stöd och råd för hur de kan bidra till att öka insamlingen och återvinningen av 
golvspill.  

Guiden utvecklades av IVL i samarbete med branschorganisationen Golvbranschen GBR och 
tillverkarna Tarkett AB, Forbo Flooring AB samt AB Gustaf Kährs. Guiden innehåller tre olika 
huvuddelar: 

a. Återvinning av plastgolv minskar klimatpåverkan: Denna del av guiden beskriver hur 
systemet GBR Golvåtervinning fungerar, samt hur klimatpåverkan kan minska genom att 
man ökar återvinningen av installationsspill. 

b. Gör så här vid upphandling av plastgolv: Här beskrivs vilka frågeställningar som behöver 
belysas i upphandlingsprocessen samt vilka krav som ska ställas i upphandlingar för att 
företagen som installerar golv ska införa sortering och separat insamling av golvspill som 
kan skickas för återvinning.  

                                                           

19 https://www.besstrade.eu/ 

https://www.besstrade.eu/
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c. Exempel: Sist i guiden presenteras ett exempel från Göteborgs Stad som har börjat 
använda cirkulär upphandling för att öka återvinningen av byggavfall.  

Guiden (figur 11) är tillgänglig i digital format på projektets sida på IVL:s websida: 
https://www.ivl.se/sidor/aktuell-forskning/forskningsprojekt/avfall-och-atervinning/cirkulara-
plastgolv.html  

 

Figur 11 Guide för offentliga upphandlare, utvecklad i projektet 

 

https://www.ivl.se/sidor/aktuell-forskning/forskningsprojekt/avfall-och-atervinning/cirkulara-plastgolv.html
https://www.ivl.se/sidor/aktuell-forskning/forskningsprojekt/avfall-och-atervinning/cirkulara-plastgolv.html


 Rapport: C 506 - Cirkulära plastgolv   
 

18 

3.2 Seminarium för offentliga beställare   
Den 17 februari 2020 arrangerades ett seminarium för offentliga beställare med syfte att presentera 
projektet och lansera guiden. Seminariet arrangerades på IVL:s kontor i Stockholm, men var också 
tillgängligt via den digitala tjänsten GoToWebinar för dem som inte kunde vara på plats.  

Seminariets program visas i tabell 3. Inbjudan som skickades ut brett till cirka 290 kontakter i 
kommuner och andra relevanta intressenter finns som bilaga 2. 

Tabell 3: Program för seminariet 17 februari 2020. 

Tid  Titel för presentation  Talare  

10:00-
10:30 

Välkommen och introduktion till cirkulär ekonomi i 
byggbranschen - Hur kan kommuner bidra? 

Alexandra Almasi, IVL 
(moderator)  

10:30-
10:50 

Erfarenheter av att använda krav för återvinning Sven-Olof Ryding, IVL  

10:50-
11:20 

Presentation av systemet för cirkulär hantering av 
plastgolv 

Jenny Adnerfall, GBR 
Dag Duberg, Tarkett 

11:20-
11:40 

Lansering och presentation av guide för kravställning 
vid upphandling av plastgolv 

Sara Anderson, IVL  

11:40-
11:55 

Diskussion om hur guiden kan tillämpas i offentlig 
upphandling  

 

11:55-
12:00 

Avslutande ord Alexandra Almasi, IVL 

 

Totalt deltog 31 personer från kommuner och andra relevanta intressenter. Deltagarlistan finns 
som bilaga 3. 

Inspelning från GoToWebinar och alla presentationer från dagen finns fritt tillgänglig på projektets 
sida på IVL:s web: https://www.ivl.se/sidor/aktuell-forskning/forskningsprojekt/avfall-och-
atervinning/cirkulara-plastgolv.html 

Deltagarna fick efter seminariet tillgång till guiden och alla presentationer. Återkoppling från 
några av dem var att seminariet var intressant och nyttigt, men att de gärna sett att flera 
kommuner hade varit på plats. Länk till guiden, inspelning och presentationer från dagen har 
skickats i efterhand till flera aktörer från målgruppen som inte deltog på seminariet.   

 

 

 

 

https://www.ivl.se/sidor/aktuell-forskning/forskningsprojekt/avfall-och-atervinning/cirkulara-plastgolv.html
https://www.ivl.se/sidor/aktuell-forskning/forskningsprojekt/avfall-och-atervinning/cirkulara-plastgolv.html
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3.3 Kommunikation och spridning av resultat 
Projektteamet upplevde att det var stort intresse för projektet från olika medier. En lista över hur 
information om projektet har spridits under projektperioden finns i tabell 4. 

Tabell 4 Lisa över publicerade artiklar och information om projektet 

Tidning/magasin 
/annan kanal 

Rubrik Datum Länk 

Pressmeddelande 
Golvbranschen GBR  

GBR Golvåtervinning 
får stöd till cirkulär 
lösning 

31 okt 
2019 

http://www.mynewsdesk.com/se/gbr-
golvbranschen/pressreleases/gbr-
golvaatervinning-faar-stoed-till-cirkulaer-
loesning-2938038 

PVC Forum  Golvåtervinning får 
stöd till cirkulär 
lösning 

- https://www.ikem.se/pvc-
forum/nyheter/golvatervinning-far-stod-
till-cirkular-losning/  

Recycling Magasinet  Stöd till cirkulär 
golvåtervinning 

1 nov 
2019  

https://www.recyclingnet.se/article/view/6
84654/stod_till_cirkular_golvatervinning?r
el=related  

Building Supply SE Cirkulär återvinning 
av byggmaterial får 
stöd 

4 nov 
2019 

https://www.building-
supply.se/article/view/684657/cirkular_ate
rvinning_av_byggmaterial_far_stod 

BYGGnyheter.se GBR Golvåtervinning 
får stöd av 
Naturvårdsverket 

30 jan 
2020 

https://www.byggnyheter.se/20200130/224
57/gbr-golvatervinning-far-stod-av-
naturvardverket?page=0%2C23 

 

Pressmeddelande IVL 
Svenska Miljöinstitutet  

Kommunens 
klimatavtryck kan 
påverkas redan på 
golvnivå 

20 feb 
2020 

http://www.mynewsdesk.com/se/ivl_sven
ska_miljoinstitutet_ab__/pressreleases/ko
mmunens-klimatavtryck-kan-minska-paa-
golvnivaa-2974162 

Nya Projekt Magasinet  Ny guide: Ställ rätt 
krav vid byggprojekt 
för att minska 
klimatpåverkan  

20 feb 
2020 

https://www.nyaprojekt.se/2020/02/20/ny-
guide-fran-ivl-svenska-miljoinstitutet-
stall-ratt-krav-vid-byggprojekt-for-att-
minska-klimatpaverkan/  

Hållbart Byggande  Ny 
upphandlingsguide 
ska öka återvinning 
av plastgolv  

21 feb 
2020 

https://hallbartbyggande.com/ny-
upphandlingsguide-ska-oka-atervinning-
av-plastgolv/ 

Building Supply SE Guide för miljön på 
golvnivå  

21 feb 
2020 

https://www.building-
supply.se/article/view/701494/guide_for_
miljon_pa_golvniva  

http://www.mynewsdesk.com/se/gbr-golvbranschen/pressreleases/gbr-golvaatervinning-faar-stoed-till-cirkulaer-loesning-2938038
http://www.mynewsdesk.com/se/gbr-golvbranschen/pressreleases/gbr-golvaatervinning-faar-stoed-till-cirkulaer-loesning-2938038
http://www.mynewsdesk.com/se/gbr-golvbranschen/pressreleases/gbr-golvaatervinning-faar-stoed-till-cirkulaer-loesning-2938038
http://www.mynewsdesk.com/se/gbr-golvbranschen/pressreleases/gbr-golvaatervinning-faar-stoed-till-cirkulaer-loesning-2938038
https://www.ikem.se/pvc-forum/nyheter/golvatervinning-far-stod-till-cirkular-losning/
https://www.ikem.se/pvc-forum/nyheter/golvatervinning-far-stod-till-cirkular-losning/
https://www.ikem.se/pvc-forum/nyheter/golvatervinning-far-stod-till-cirkular-losning/
https://www.recyclingnet.se/article/view/684654/stod_till_cirkular_golvatervinning?rel=related
https://www.recyclingnet.se/article/view/684654/stod_till_cirkular_golvatervinning?rel=related
https://www.recyclingnet.se/article/view/684654/stod_till_cirkular_golvatervinning?rel=related
https://www.building-supply.se/article/view/684657/cirkular_atervinning_av_byggmaterial_far_stod
https://www.building-supply.se/article/view/684657/cirkular_atervinning_av_byggmaterial_far_stod
https://www.building-supply.se/article/view/684657/cirkular_atervinning_av_byggmaterial_far_stod
https://www.byggnyheter.se/20200130/22457/gbr-golvatervinning-far-stod-av-naturvardverket?page=0%2C23
https://www.byggnyheter.se/20200130/22457/gbr-golvatervinning-far-stod-av-naturvardverket?page=0%2C23
https://www.byggnyheter.se/20200130/22457/gbr-golvatervinning-far-stod-av-naturvardverket?page=0%2C23
http://www.mynewsdesk.com/se/ivl_svenska_miljoinstitutet_ab__/pressreleases/kommunens-klimatavtryck-kan-minska-paa-golvnivaa-2974162
http://www.mynewsdesk.com/se/ivl_svenska_miljoinstitutet_ab__/pressreleases/kommunens-klimatavtryck-kan-minska-paa-golvnivaa-2974162
http://www.mynewsdesk.com/se/ivl_svenska_miljoinstitutet_ab__/pressreleases/kommunens-klimatavtryck-kan-minska-paa-golvnivaa-2974162
http://www.mynewsdesk.com/se/ivl_svenska_miljoinstitutet_ab__/pressreleases/kommunens-klimatavtryck-kan-minska-paa-golvnivaa-2974162
https://www.nyaprojekt.se/2020/02/20/ny-guide-fran-ivl-svenska-miljoinstitutet-stall-ratt-krav-vid-byggprojekt-for-att-minska-klimatpaverkan/
https://www.nyaprojekt.se/2020/02/20/ny-guide-fran-ivl-svenska-miljoinstitutet-stall-ratt-krav-vid-byggprojekt-for-att-minska-klimatpaverkan/
https://www.nyaprojekt.se/2020/02/20/ny-guide-fran-ivl-svenska-miljoinstitutet-stall-ratt-krav-vid-byggprojekt-for-att-minska-klimatpaverkan/
https://www.nyaprojekt.se/2020/02/20/ny-guide-fran-ivl-svenska-miljoinstitutet-stall-ratt-krav-vid-byggprojekt-for-att-minska-klimatpaverkan/
https://hallbartbyggande.com/ny-upphandlingsguide-ska-oka-atervinning-av-plastgolv/
https://hallbartbyggande.com/ny-upphandlingsguide-ska-oka-atervinning-av-plastgolv/
https://hallbartbyggande.com/ny-upphandlingsguide-ska-oka-atervinning-av-plastgolv/
https://www.building-supply.se/article/view/701494/guide_for_miljon_pa_golvniva
https://www.building-supply.se/article/view/701494/guide_for_miljon_pa_golvniva
https://www.building-supply.se/article/view/701494/guide_for_miljon_pa_golvniva
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Upphandling 24  Vill att golvspillet 
återvinns  

21 feb 
2020 

https://upphandling24.se/vill-att-
golvspillet-atervinns/ 

Byggnorden  Kommunens 
klimatavtryck kan 
påverkas redan på 
golvnivå  

21 feb 
2020 

http://www.byggnorden.se/energi-
miljo/kommunens-klimatavtryck-kan-pa-
verkas-redan-pa-golvniva  

Recycling Magasinet  Kommuners 
klimatavtryck kan 
påverkas redan på 
golvnivå 

24 feb 
2020 

https://www.recyclingnet.se/article/view/7
01821/kommuners_klimatavtryck_kan_pa
verkas_redan_pa_golvniva 

Förvaltarforum  Ny guide för 
återvinning av 
plastgolv  

25 feb 
2020 

https://forvaltarforum.se/2020/02/25/ny-
guide-for-atervinning-av-plastgolv/ 

Svensk byggtjänst  Återvinning av 
plastgolv i ny guide 

26 feb 
2020 

https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/a
rtiklar/2020/februari/atervinning-av-
plastgolv-i-ny-guide/ 

Hållbar 
Samhällsbyggande 
(från 
Miljö&Utveckling) 

Växande intresse för 
återvinning av 
golvspill 

26 feb 
2020 

https://hallbartsamhallsbyggande.se/vaxa
nde-intresse-for-atervinning-av-golvspill/  

Golvbranschens 
nyhetsarkiv  

Minska 
klimatpåverkan – ny 
guide för offentliga 
beställare  

3 mars 
2020 

https://www.golvbranschen.se/press-
media/nyhetsarkiv/minska-
klimatpaverkan-ny-guide-for-offentliga-
bestallare/  

Svensk Byggtidning  Mer golvspill ska 
återvinnas framöver  

Nr.1 2020 https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs/sven
sk_byggtidning_1-2020/40    (tryck format) 

Egen sida för projektet 
på IVL:s webbsida med 
länk till guiden och 
videoinspelning från 
lanseringsseminariet  

Cirkulära Plastgolv - Svenska: https://www.ivl.se/sidor/aktuell-
forskning/forskningsprojekt/avfall-och-
atervinning/cirkulara-plastgolv.html 

Engelska: 
https://www.ivl.se/english/startpage/page
s/ongoing-research/research-
projects/waste/circular-plastic-
flooring.html  

 

Projektgruppen har också fått inbjudan att presentera guiden på konferensen Byggforum i 
Stockholm den 11 september 2020.20   

  

                                                           

20 https://konferens.aktuellhallbarhet.se/Events/100000642/byggforum/  

https://upphandling24.se/vill-att-golvspillet-atervinns/
https://upphandling24.se/vill-att-golvspillet-atervinns/
http://www.byggnorden.se/energi-miljo/kommunens-klimatavtryck-kan-pa-verkas-redan-pa-golvniva
http://www.byggnorden.se/energi-miljo/kommunens-klimatavtryck-kan-pa-verkas-redan-pa-golvniva
http://www.byggnorden.se/energi-miljo/kommunens-klimatavtryck-kan-pa-verkas-redan-pa-golvniva
https://www.recyclingnet.se/article/view/701821/kommuners_klimatavtryck_kan_paverkas_redan_pa_golvniva
https://www.recyclingnet.se/article/view/701821/kommuners_klimatavtryck_kan_paverkas_redan_pa_golvniva
https://www.recyclingnet.se/article/view/701821/kommuners_klimatavtryck_kan_paverkas_redan_pa_golvniva
https://forvaltarforum.se/2020/02/25/ny-guide-for-atervinning-av-plastgolv/
https://forvaltarforum.se/2020/02/25/ny-guide-for-atervinning-av-plastgolv/
https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2020/februari/atervinning-av-plastgolv-i-ny-guide/
https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2020/februari/atervinning-av-plastgolv-i-ny-guide/
https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2020/februari/atervinning-av-plastgolv-i-ny-guide/
https://hallbartsamhallsbyggande.se/vaxande-intresse-for-atervinning-av-golvspill/
https://hallbartsamhallsbyggande.se/vaxande-intresse-for-atervinning-av-golvspill/
https://www.golvbranschen.se/press-media/nyhetsarkiv/minska-klimatpaverkan-ny-guide-for-offentliga-bestallare/
https://www.golvbranschen.se/press-media/nyhetsarkiv/minska-klimatpaverkan-ny-guide-for-offentliga-bestallare/
https://www.golvbranschen.se/press-media/nyhetsarkiv/minska-klimatpaverkan-ny-guide-for-offentliga-bestallare/
https://www.golvbranschen.se/press-media/nyhetsarkiv/minska-klimatpaverkan-ny-guide-for-offentliga-bestallare/
https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs/svensk_byggtidning_1-2020/40
https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs/svensk_byggtidning_1-2020/40
https://www.ivl.se/sidor/aktuell-forskning/forskningsprojekt/avfall-och-atervinning/cirkulara-plastgolv.html
https://www.ivl.se/sidor/aktuell-forskning/forskningsprojekt/avfall-och-atervinning/cirkulara-plastgolv.html
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https://www.ivl.se/english/startpage/pages/ongoing-research/research-projects/waste/circular-plastic-flooring.html
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4 Slutsatser och rekommendationer 
för vägen framåt 

Uppmärksamheten som projektet har fått i medier och bland offentliga beställare visar att det finns 
ett ökande intresse för återvinningslösningar av byggmaterial. Men mycket mer handling krävs, 
exempelvis att aktörer längs hela värdekedjan börjar använda de lösningar som redan finns.  För 
att en återvinningslösning ska kunna utnyttjas fullt ut krävs ofta att alla aktörer förändrar sitt 
invanda arbetssätt. 
 
Nedan presenteras förslag på åtgärder som aktörer längs värdekedjan kan göra för att öka 
insamlingen av plastgolv och återvinningsgraden av det material som samlas in. Detta är ett av 
relativt få system i Sverige som är specialiserat på att hantera en typ av produkt för återvinning 
och som har funnits i flera år. Det är därför hög tid att det börjar användas till sin fulla kapacitet.  

Åtgärder för beställare 
Offentlig upphandling omsätter cirka 700 miljarder kronor per år i Sverige och utgör därmed en 
stor del av samhällsekonomin.21 Där finns goda möjligheter att stimulera och styra marknaden som 
helhet i en mer cirkulär riktning. 
 
Genom att ställa krav på golventreprenörer/installatörer att samla in spillet separat och skicka via 
systemet GBR Golvåtervinning kan offentliga beställare bidra till att mer plastavfall återvinns 
i stället för att brännas upp. Återvinning både bidrar till att behålla materialets värde längre i 
ekonomin och minskar klimatpåverkan.    
 
Offentliga beställare kan använda guiden som detta projektet tagit fram22 för att ställa de 
nödvändiga kraven på sina leverantörer. Krav från beställare skapar incitament för leverantörer att 
samla in golvspillet separat. 

Åtgärder för golvinstallatörer 
Företag som installerar golv kan ta egna initiativ att sortera och samla in golvspill. Det är 
kostnadsfritt för alla företag i Golvbranschen GBR att använda insamlingssystemet. Genom att 
använda detta system kan golvinstallatörer dessutom undvika en del kostnader för 
avfallshantering.  
 
Alla golvinstallatörer som är medlemmar i Golvbranschen GBR kan ansluta sig till GBR 
Golvåtervinning utan extra kostnad. För auktoriserade golvföretag är det standard att vara 
anslutna. De som vill börja samla in spill behöver bara informera Golvbranschen och underteckna 
ett avtal med villkor för anslutning. Även företag som inte är medlemmar i Golvbranschen kan 
enkelt ansluta sig till systemet mot en administrationsavgift.23  
 
 

                                                           

21 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/nationell-statistik-om-inkopsvarden-behovs/ 
22 https://www.ivl.se/download/18.4447c37f16fa0999d193011/1581925514963/C473.pdf 
23 https://www.golvbranschen.se/miljo-hallbarhet/golvatervinning/ 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/nationell-statistik-om-inkopsvarden-behovs/
https://www.ivl.se/download/18.4447c37f16fa0999d193011/1581925514963/C473.pdf
https://www.golvbranschen.se/miljo-hallbarhet/golvatervinning/
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Åtgärder för golvtillverkare   
På kort sikt (1 år)  
Tarkett och Golvbranschen GBR har hittills drivit kommunikationsinsatsen kring insamlings- och 
återvinningssystemet i Sverige. För att öka kunskapen om att det finns bör alla golvtillverkare som 
är anslutna till systemet informera sina entreprenörer och kunder om dess möjligheter. 
Golvtillverkare kan dessutom koppla detta till sitt företags hållbarhetsstrategi och sätta ett konkret 
mål om att öka återvinningen av spill från egna produkter. Trenden i samhället är att konsumenter 
och användare kräver att företag tar större ansvar för produkter som de sätter på marknaden, 
därför finns det konkurrensfördelar med att göra detta. 
 
Angående återvinning av det material som samlas in genom GBR Golvåtervinning men inte 
materialåtervinns, rekommenderas följande: 
● Att också de golvtillverkare som i dagsläget inte tar tillbaka sitt material undersöker 

möjligheten att göra det samt testa att återvinna materialet i sin egen produktion.  
● Att Golvbranschen GBR fortsätter hålla kontakt med de återvinningsföretag som identifierats 

inom detta projekt. Detta för att undersöka möjligheten att återvinna några av de fraktioner 
som samlas in men inte materialåtervinns, framför allt homogena PVC-golv och heterogena 
PVC-golv med polyesterbaksida. Tabell 5 visar de företag som har bekräftat att de kan 
återvinna dessa fraktioner och som är positiva att ta emot materialet, men skulle behöva mer 
information. För att lyckas med detta behövs bra samarbete med golvtillverkare och detaljerad 
information om materialets innehåll, till och med på molekylnivå.  

 
Tabell 5: Potentiella återvinnare/förmedlare av PVC-golvmaterial i Sverige och Europa. 

Företag Land  Villkor Slutprodukt  

AgPR, Arbeits-
gemeinschaft 
PVC-Bodenbelag 
Recycling  

Tyskland  Återvinner homogen PVC-
golvbeläggning.  

Anläggningen utnyttjas dock till 
maxkapaciteten för tillfället, men 
situationen kan förändras i 
framtiden.  

Tillverkar slipat pulver 
som säljs till producenter 
av byggnads-membran 
(fukt- och brusisolering) 

KKF reVinyl 
GmbH (former 
Caretta)  

 

Tyskland Återvinner både homogen PVC och 
PVC med polyesterbaksida. Kan 
potentiellt överväga PVC med 
aluminium (behöver i sådana fall 
kompletterande information). 
Förgranulering krävs inte. 

Takmaterial 

 

FG 
Kunststoffmatten 
GmbH (Former 
Jutta Hoser)  

 

Tyskland Återvinner både homogen PVC och 
PVC med polyesterbaksida. Kan 
utföra genomförbarhetstester för 
PVC med aluminium (behöver ett 
antal prover). Förgranulering krävs 
inte. 

Avgränsare för ridhus, 
paddockar, parkeringar, 
nivåklossar; olika typer av 
mattor för ridarenor, 
växthus, etc24 

                                                           

24 https://kunststoffmatten.de/en/products/ 
 

https://kunststoffmatten.de/en/products/
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Melba Swintex Stor-
britannien 

Återvinner både homogen PVC och 
PVC med polyesterbaksida. 
Förgranulering krävs.  
Föredrar PVC utan glasfiber. Tar 
inte emot PVC med metaller. 
Återvinner 400 ton per vecka. 

Trafikledningsprodukter  

BessTrade  Neder-
länderna 

Kan potentiellt ta emot allt material, 
men behöver i sådana fall prover 
och ytterligare information på 
molekylär nivå om materialet. 

Återförsäljare för 
återvinning 

 

På medellång sikt (2–4 år) 
Projektet rekommenderar att golvtillverkare på medellång sikt enbart sätter produkter på 
marknaden som kan återvinnas när de blir spill eller avfall, enligt principen för cirkulär ekonomi. I 
en cirkulär ekonomi finns inget avfall, bara material som kan används i cirkulära värdekedjor. 
 
Det rekommenderas vidare att redan i designfasen ta hänsyn till hur en viss produkt kan hanteras 
när den blir avfall eller spill. Detta kan hjälpa golvtillverkare att behålla sin konkurrenskraft och 
vara i takt med de strategiska beslut som Sverige och Europeiska kommissionen har satt för att gå 
från linjär till cirkulär ekonomi i de kommande åren.25  
   

                                                           

25 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF 
 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
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Bilaga 1:  
Lista över kontaktade organisationer 
för att hitta återvinningslösning  
 

Företag/organisation Land  

IKEM/PVC Forum Sverige  
Stena Recycling  Sverige  
Van Werven Sweden Sverige 
SKZ - Testing GmbH Tyskland 
AGPU Tyskland 
Weser kunststofftechnik GmbH & Co. KG Tyskland 
Repro GmbH Tyskland 
Recycling-Centrum Seevetal GmbH Tyskland 
HAWEKU GmbH- Handel von Wertstoffen und 
Kunststoffen 

Tyskland 

FG Kunststoffmatten GmbH Tyskland 
MKK GmbH Kunststoffrecycling Tyskland 
Pal plast GmbH Tyskland 
WALA Walter Landers GmbH Tyskland 
Barthmann-Kunststoffrecycling-GmbH Tyskland 
ProTec-Recycling GmbH Tyskland 
BTB Mouldings BV Tyskland 
PVC waste manufacturer  Ukraina 
Dekura Austria Österikke  
Reststoff Technik Österikke 
Kruschitz GmbH Österikke 
Veko Recycling bvba Belgium 
NBI Consortium Bulgaria 
Recyklo Tjeckien 
Fortemix produkce s.r.o.  Tjeckien 
CAPACCO spol. s r.o. Tjeckien 
CHAIZE ENVIRONNEMENT Frankrike 
CIFRA Frankrike 
BROPLAST Frankrike 
EREPLAST Frankrike  
SUEZ RV METAUX NON-FERREUX Frankrike  
PERIPLAST Frankrike 
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POLYREX Frankrike 
Veka Recyclage Frankrike 
K. KANELLAKIS S.A. Frankrike 
ROLLÓ Kft. Ungern 
former Jutta Hoser, FG Kunststoffmatten GmbH.  Tyskland  
RiflexFilm Sverige  
BessTrade Holland 
ERFMI, European Resilient Flooring Manufacturers’ 
Institute  

Belgium 

Melba Swintex Storbritannien 
Recovinyl  EU 
Vinyl Plus  EU 
Plast Rek AB Sverige  
Recycla.se  Sverige  
FG Kunststoffmatten GmbH Tyskland 
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Bilaga 2:  
Inbjudan till seminariet 17 feb 2020  
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Bilaga 3  
Deltagare på seminariet 17 feb 2020 
 

 

 
 

  
 

 

  
 

Organisation  
Borås kommun 

Bostaden i Umeå 

Catena Fastigheter  

Dalsland Miljö och Energiförbund  

Futurum Fastigheter i Örebro  

Golvkedjan  

Gällivare kommun  

Helsingborgs stad  

Huddinge Samhällsfastigheter  

IKEM 

IVL Svenska Miljöinstitutet 

Järfälla kommun  

Kungsbacka kommun  

Linköpings kommun 

Naturvårdsverket  

Platen i Motala  

Ronneby kommun  

SKL Kommentus   
Sundsvalls kommun  

Tarkett 

Tidestrom  

Tjörns kommun 

Umeå kommun 

Upphandlingsbyrån  

Örebro kommun  
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