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Förord 
Jag vill först och främst tacka Tetra Pak Indonesien för att de gav mig möjligheten till att 
skriva mitt examensarbete. Arbetet har givit mig nya kunskaper som jag med säkerhet 
kommer att ta med mig i vidare yrkesliv. Därefter vill jag även skänka ett stort tack till alla de 
företag som har ställt upp och svarat på frågor, detta har varit mycket uppskattat och det har 
givit min en större insikt angående vilka utmaningar som etablerade företag står inför 
gällande återvinning. Sist men inte minst vill jag tack min handledare Fredrik Lundmark på 
Umeå universitet för hans hjälp och tålamod under arbetets gång. 
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Abstract 
 
People of the modern world consume more than they ever used to do. Because of the close 
correlation between consumption and the amount of waste, the waste volume is also expected 
to increase. The purpose of this study is to examine if some measures in the recycling process 
from Sweden could be implemented in Indonesia. In fact, Indonesia is one of the countries in 
which the waste management system is struggling. Tetra Pak, one of the world leading 
producer of food packaging, is studied in this report. Tetra Paks recycling rate of their 
beverage cartons is relatively low, 8.42 %, in Indonesia compared with their recycling rate in 
other countries. To answer the purpose, information was collected from scientific reports, by 
interviews carried out in both Sweden and Indonesia and by study visits in Indonesia. The 
results of the study shows that there are measures which could be made in the recycling 
process to increase the recycling rate in Indonesia. School projects and deposit systems could 
increase the collection rate and a drumscreen and a buffertank could make the recycling 
process more profitable for the papermills. There is also some alternative end products which 
could make the whole recycling process more public visible. One of the conclusions of this 
study is that the paper mills should adjust their drumscreens, this to increase the fibre yield 
which is crucial for the recycling value. Another conclusions is that Tetra Pak should consider 
to initiate a recycling business by their own, in order to reduce the burden on the 
environment. 
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1. Inledning och bakgrund 
Avfall definieras enligt miljöbalken som ”ett föremål eller ämne en innehavare gör sig av med 
eller avser eller är skyldig att göra sig av med” (SFS 1998: 808). I och med att 
befolkningsmängden i världen väntas att öka de kommande åren (United Nations 2012), 
finns en stor risk att även konsumtionen kommer att öka. Eftersom det finns en stark 
koppling mellan konsumtion och avfallsmängd innebär detta i sin tur att avfallsmängden 
med all sannolikhet kommer att öka i framtiden (Hoornweg och Bhada-Tata 2012; 
Naturvårdsverket 2012). Hanteringen av avfall är därför en viktig del i arbetet att minska 
belastningen på miljön. Dagens arbete kring avfall bygger till stor del på Polluter Pays 
Principle (PPP), framtagen på FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro år 1992. PPP innebär att 
medlemsländerna i FN tillsammans skall arbeta med att den som producerar eller säljer en 
vara skall stå för de kostnader som uppkommer när varan blivit uttjänt (United Nations 
1992). Det antas att kostnaderna för avfallshanteringen kommer att läggas på priset av 
produkten, vilket leder till att produkter som är besvärliga att hantera när de blivit uttjänta, 
kommer att få ett högre pris. Det innebär också att samhället inte behöver bekosta 
hanteringen av avfallet (United Nations 1992).  
 
1.1 Hantering av avfall i Sverige 
På grund av Sveriges medlemskap i FN implementerades PPP i svensk lagstiftning under 
benämningen producentansvar. Producentansvaret är en av grundpelarna i svensk 
avfallshantering och Sverige har idag lagstiftat producentansvar för nio produktgrupper: 
 

 Batterier 

 Bilar 

 Däck 

 Läkemedel 

 Förpackningar  

 Returpapper 

 Radioaktiva produkter  

 Glödlampor och vissa 
belysningsarmaturer  

 Elektriska och elektroniska 
produkter  

 
Det generella avfallsarbetet i Sverige sker med hjälp av den så kallade avfallstrappan, en 
modell som är gemensamt framtagen inom EU för att effektivisera avfallshanteringen (Avfall 
Sverige 2012 a). Avfallstrappans första steg är att arbetet skall ske förebyggande, med andra 
ord att minimera förekomsten av avfall. Därefter kommer återanvändning, 
materialåtervinning, energiåtervinning och sista trappsteget är deponering (Avfall Sverige 
2012 a).  
 
År 2008 genererades det omkring 98 miljoner ton avfall i Sverige, en stor del av detta från 
utvinningsindustrin; ca 59 miljoner ton, där gruvavfall var den största andelen. Andra 
sektioner med stora avfallsmängder var tillverkningsindustrin och byggsektorn 
(Naturvårdsverket 2010). Hushållsavfallet uppmättes till ca 5 miljoner ton, vilket nästan är 
en fördubbling från år 1975 då det genererades 2,6 miljoner ton (Avfall Sverige 2012 a). Det 
positiva i detta sammanhang är att hanteringen av hushållsavfallet har förändrats betydligt 
från år 1975 fram till år 2012. Det som har skett är att deponeringen har minskat, från 62 % 
till 1 %, samt att material-, biologisk- och energiåtervinningen har ökat (Avfall Sverige 2012 
a). Formella orsaker till denna förändring är:  
 

 Lagen om producentansvar som infördes på 1990-talet  

 Lagen om skatt på avfall (1999:673) som infördes år 2000, vilket innebär att alla 
betalar 435kr i skatt per ton avfall som deponeras 

 Sedan år 2002 är det förbjudet att deponera utsorterat brännbart avfall 

 Från och med år 2005 är det förbjudet att deponera organiskt material  
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I dagsläget är det endast det avfall som inte kan eller bör behandlas på annat sätt som 
deponeras. Regeringen i Sverige har på detta sätt tagit hjälp av lagstiftningen för att styra 
hanteringen av avfall från deponering till någon av de andra hanteringsmetoderna i 
avfallstrappan (Naturvårdsverket 2012; Avfall Sverige 2012 b; Naturvårdsverket 2013).  
 
Ytterligare ett framgångsrikt system som Sverige och flertalet andra länder infört är 
pantsystemet. Systemet grundar sig i att konsumenten lånar en förpackning mot en avgift 
som återges när förpackningen lämnas tillbaka. År 1984 infördes pantsystemet för 
aluminiumburkar i Sverige och samma system infördes tio år senare för PET-flaskor. 
Återvinningsgraden för aluminiumburkar och PET-flaskor låg år 2012 på ca 88 % (Pettersson 
2012). Pantsystemet har varit en stark bidragande orsak till den minskade deponeringen 
samt den ökade återvinningen.  
 
1.2 Hantering av avfall i Indonesien 
Hanteringen av avfall varierar mellan olika länder i världen. För medlemsländerna i FN skall 
PPP gälla som en grundstomme för producenterna i respektive land (United Nations 1992). 
Eftersom PPP inte är någon bindande lagstiftning, utan mer en internationell 
överenskommelse, finns det länder där arbetet fortfarande är outvecklat. I Indonesien har 
regeringen inte varit lika snabb som den svenska med att implementera PPP i den egna 
lagstiftningen. Detta kombinerat med de svåra levnadsförutsättningarna för de lägre 
samhällsklasserna innebär att arbetet kring avfall fortfarande är outvecklat. Den uppskattade 
mängd avfall som producerades 2010 i 
Indonesien var ca 642 miljoner ton. 
Industrin stod för en relativ liten andel 
av avfallet, 24 %. Däremot var det 
hushållsavfallet som stod för den 
betydande delen, 48 %, vilket innebär 
ca 308 miljoner ton (UNCRD 2010). 
Hushållsavfallet väntas också att öka 
framöver då varje invånare i Indonesien 
genererar mer och mer avfall. Från år 
1995 till år 2010 ökade hushållsavfall 
per invånare från 0,8 kg/dag till 2,1 
kg/dag (UNCRD 2010).  
 
Majoriteten av avfallet, både från 
hushållen och industrin, som samlas in 
i Indonesien körs till närmaste 
avfallsupplag (Figur 1) eller 
sorteringsanläggning (Figur 2). Ett 
avfallsupplag skiljer sig från det vi i 
Sverige kallar deponi. En deponi är tänkt 
att undangömma och stänga in det avfall 
som deponeras för att säkerställa att det 
inte kommer in i kretsloppet igen (Ragn-
Sells 2014). Ett avfallsupplag har dock 
inte, till skillnad från en deponi, några 
barriärer som förhindrar material och 
ämnen från att läcka ut till omgivningen.               
På ett avfallsupplag sker det i 
Indonesien en manuell utsortering av 
material som anses ha ett ekonomiskt 
värde. De insamlade materialen, 
exempelvis plast, glas, metall och pappersförpackningar säljs sedan till respektive 

Figur 1: Avfallsupplaget Bantar Gebang utanför Jakarta.  
(Foto: Pelle Backlund) 

Figur 2. Maskin för sortering av avfall vid en sorteringsanläggning i 
Jakarta. (Foto: Pelle Backlund) 
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materialuppköpare. Materialuppköparna paketerar därefter avfallet för att i sin tur sälja det 
vidare till fabriker som kan återvinna vederbörligt material (Nugraha, muntl.). 
 
En del av avfallet som genereras längs gator, allmänna platser, samt av hushåll samlas in av 
privatpersoner. Avfallet som de 
samlar in lägger de i en vagn 
som de drar med sig (Figur 3). 
Då de inte kan samla på sig mer,    
när vagnen är full, går de till 
närmaste sorteringsanläggning. 
I sorteringsanläggningen läggs 
avfallet upp på ett rullande band 
där det sorteras manuellt. Från 
sorteringsanläggningen skickas 
därefter påsar med sorterat 
avfall till respektive 
återvinningsfabrik. Personerna 
som arbetar vid 
sorteringsanläggningarna samt 
avfallsupplagen får sin inkomst genom försäljning av det insamlade avfallet, de får ingen 
ersättning av någon myndighet. Av den anledningen prioriterar de material som de får mest 
betalt för, vilket leder till att mindre värdefulla material inte samlas in lika effektivt 
(Nugraha, muntl).  
 
Trots att det kommer in enorma mängder avfall till avfallsupplagen och 
sorteringsanläggningarna visar undersökning på att det endast är ca 55 % av det avfall som 
genereras i förorterna som samlas in, vilket betyder att det ligger stora mängder i den 
omgivande miljön runt om i Indonesien (MacMillan 2007). Att slänga större delen av avfallet 
som genereras på ett avfallsupplag där privatpersoner utför sorteringen är ett system som bör 
avvecklas, inte bara på grund av etiska skäl, utan också på grund av hälsomässiga. Studier 
visar på att personer som kontinuerligt vistas i närheten av avfallsupplag får en ökad risk för 
dengue feber, malaria, låg spädbarnvikt, missbildningar på spädbarn samt vissa typer av 
cancer (Vrijheid 2000; MacMillan 2007). Olyckor är också vanliga vid stora avfallsupplag. En 
av de allvarligaste inträffade 2005 vid avfallsupplaget Leuwigajah utanför Bandung i 
Indonesien. Efter tre dagars regn översvämmades avfallsupplaget och miljontals kubikmeter 
vatten blandat med avfall bildade en lavinliknande flod som svepte över byarna Cilmius och 
Cireundeu. Resultatet blev att 140 personer miste livet och 69 hus förstördes (MacMillan 
2007). 
 
Avsaknaden av ett starkt bindande producentansvar innebär att producenterna i Indonesien 
inte behöver ta fullt ansvar för den miljöpåverkan som deras produkter bidrar till. Arbetet 
med att få en starkare lagstiftning kring avfallshantering och producentansvar sker dock i 
dagsläget. Arbetet benämns som extended producer responsibility (EPR) vilket är en 
motsvarighet till det producentansvar vi har i Sverige. Detta kan innebära att en mer 
bindande lag kan träda i kraft inom en snar framtid (Akiyama, muntl.). 
 

1.3 Försvårad återvinning 
Hanteringen av hushållsavfall har på senare tid förbättrats både i Sverige och i Indonesien 
(Avfall Sverige 2012 a; Akiyama, muntl.), men samtidigt har den försvårats. Eftersom dagens 
konsumenter är mer och mer kvalitetsmedvetna innebär det att kraven på förpackningarna 
har ökat. De vanliga förpackningsmaterialen som papper, glas och plast klarar inte av dessa 
kvalitetskrav vilket har lett till att dagens förpackningar till allt större grad består av en 
komplex sammansättning av olika material (Zhang, Yan och Li 2009). Att förpackningarna 

Figur 3. Vagn som används för att samla in avfall som genereras av hushåll 
längs med gator och på allmänna platser. (Foto: Pelle Backlund) 
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består av en komplex sammansättning ger dem en rad olika positiva egenskaper. De positiva 
egenskaperna är bland annat att de inte behöver förvaras kyld under transport eller vid 
förvaring i hushållen samt att de har en lång hållbarhetstid vilket innebär att mindre 
livsmedel slängs (Tetra Pak 2014 b). Ett av företagen som producerar några av dessa 
komplexa förpackningar är det svenskt grundade företaget Tetra Pak. Tetra Paks benämning 
på dessa kvalitativa förpackningar är aseptiska.  
 
1.3.1 Aseptiska förpackningar 
Aseptiska förpackningar är uppbyggda av sex lager. Ytterst sitter ett genomskinligt 
polyetylenlager, plast, som gör förpackningar tät vilket skyddar innehållet mot bakterier och 
fukt. Det andra lagret består av kartong som ger förpackningen struktur och den hårdhet som 
behövs för att motstå stötar, kartongen används också till att fästa färg på som beskriver vad 
förpackningen innehåller samt ger den ett tillfredställande utseende. Tredje lagret består av 
självhäftande polyetylen till vilket det fjärde lagret, aluminium, kan fästas på. 
Aluminiumlagret skyddar innehållet mot syre, ultravioletta strålar, bakterier och lukt. Det 
fungerar också som värmebärare under tiden förpackningen fylls med dess innehåll. Det 
femte lagret liknar det tredje och består av självhäftande polyetylen för att binda till 
aluminiumet. Det sjätte lagret består också av polyetylen men med egenskap av att vara 
optimerat för kontakt med innehållet i förpackningen (Tetra Pak 2014 b). Volymmässigt 
består en literförpackning utan plastkork av 78 % kartong, 17 % plast och 5 % aluminium 
(Tetra Pak 2014 c). Detta går att jämföras med de icke aseptiska förpackningar som också är 
tillverkade av Tetra Pak. Dessa består av tre lager, kartonglagret samt det yttersta och 
innersta polyetylenlagret. Procentuellt sett består de av 84 % kartong och 16 % plast  
(Tetra Pak 2014 c). Syftet med de aseptiska förpackningarna är att förhindra uppkomsten av 
sjukdomsframkallande mikroorganismer, vara motståndskraftiga mot 
temperaturförändringar, samt ge en lång hållbarhetstid. Syftet uppfyller de med hjälp av 
steriliserade och täta förpackningar samt UHT-behandlat, Ultra High Temperature, 
livsmedel (Tetra Pak 2014 a).  
 
De aseptiska förpackningarna används idag flitigt av livsmedelstillverkare runt om i världen 
och på grund av dess positiva egenskaper ökar användandet med ca 7 % varje år. Det är 
därför viktigt att hanteringen av kasserade förpackningar utvecklas för att säkerställa att 
återvinningsgraden stiger i samma takt som konsumtionen (Mroziński 2009).  
 

1.3.2 Återvinning av dryckeskartonger 
Tetra Paks förpackningar, både de aseptiska och de icke aseptiska, ligger i en undergrupp till 
pappersförpackningar som kallas för dryckeskartonger. I dagsläget återvinner Tetra Pak inte 
sina kasserade dryckeskartonger för att tillverka nya. Detta är gemensamt för hela den 
globala Tetra Pak koncernen. På grund av livsmedelshygieniska skäl, samt deras höga krav på 
de nytillverkade förpackningarna, anser inte Tetra Pak att de kan uppnå den kvalitet de 
eftersträvar med hjälp av återvunnet material (Harris, muntl.). Av denna anledning skiljer sig 
återvinningsprocessen samt återvinningsgraden mellan olika delar av världen eftersom 
återvinningssystemen är uppbyggda på olika sätt, samt att efterfrågan på returfiber varierar 
mellan länderna.  
 
När man talar om återvinningsgraden för dryckeskartonger finns det två olika begrepp: UBC 
och UTPC. Used beverage cartons (UBC) är ett samlingsnamn för alla dryckeskartonger som 
har blivit kasserade. Detta oavsett företag som tillverkat förpackningen eller 
materialsammansättning. För att få fram statistik på hur Tetra Paks återvinningsgrad ser ut 
har de utvecklat ett eget begrepp; UTPC, used Tetra Pak cartons (Akiyama, muntl.). Ur ett 
globalt perspektiv låg återvinningsgraden för UTPC år 2012 på 22,9 %, vilket är en ökning 
med 10,1 % jämfört med 2011 (Tetra Pak 2013 a).  
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Det finns dock en del länder där återvinningen av de aseptiska förpackningarna är nästan 
obefintlig. I exempelvis Kina hamnar majoriteten av förpackningarna på deponier och 
anledningen till detta anses vara att det inte finns någon väl etablerad återvinningsteknik 
samt brister i insamlingssystemet (Xie et al. 2012). Samma forskning visar också att 
deponering som avfallshanteringsmetod är, ur miljösynpunkt, den sämsta lösningen. En av 
metoderna som anses vara bättre är att förbränna förpackningarna för att sedan utvinna 
energi. Förbränning av 2 ton uttjänta dryckeskartonger ger lika mycket energi som 1 ton olja. 
Den bör dock ske under strikta förhållanden för att förhindra att det inte sker något utsläpp 
av skadliga ämnen. Temperaturen skall vara högre en 850 OC, förbränningen skall ske längre 
än 2 sekunder samt att det skall vara en god tillgång av syre (Mälkki 1997; Mroziński 2009). 
Den bästa lösningen anses dock vara att återvinna hela förpackningen, pappersmassan, 
aluminiumet och plasten för att sedan kunna skapa nya produkter av respektive material (Xie 
et al 2012).  
 
Syftet med dryckeskartonger skall fortsatt vara att skydda innehållet samt bibehålla dess 
kvalité (Marsh och Bugusu 2007). Men åtgärder som effektiviserar återvinningen är dock 
viktiga att utveckla. Likaså är det viktigt att de produkter som tillverkas av det återvunna 
materialet bidrar med intäkter till återvinningsfabrikerna. Detta för att 
återvinningsprocessen rent ekonomisk skall vara möjlig att genomföra samt att kostnaden för 
jungfruliga material, exempelvis aluminium och plast, och deras miljöpåverkan väntas öka i 
framtiden (Hoornweg och Bhada-Tata 2012).  
 

1.4 Syfte 
Syftet med rapporten är att undersöka hur återvinningssystemen för dryckeskartonger är 
uppbyggda i Sverige och Indonesien. Vidare är syftet därefter att ge förslag på hur 
återvinningen av Tetra Paks dryckeskartonger i Indonesien kan effektiviseras. 
 
1.5 Frågeställningar 
De frågeställningar som rapporten bygger på är: 
 

 Kan återvinningen av dryckeskartonger i Indonesien effektiviseras genom att tillämpa 
metoder som används i Sverige? 

 Vilka beprövade metoder från andra länder går att vidta i återvinningsprocessen i 
Indonesien?  

 Vilka produkter går att tillverka från Tetra Paks återvunna förpackningar som leder 
till att värdet av återvinningen ökar i Indonesien? 

 
 
2. Material och metoder 

2.1 Litteratursökning 
Rapporten är till stor del en litteraturstudie som grundar sig på vetenskapliga artiklar, främst 
hämtade från Umeå universitets databas Web of Science. Sökorden som har använts är; 
recycling, tetra pak, aseptic package, used beverage carton och used tetra pak cartons.  
 

2.2 Intervjuer i Sverige 
För att få en ökad förståelse om hur återvinningsprocessen för Tetra Paks förpackningar går 
till i Sverige upprättades en mailkontakt med Fiskeby Board i Norrköping samt Tetra Pak i 
Lund. Rapporter från Tetra Pak har också legat till stor grund för få fram 
återvinningsstatistik samt hur de tidigare arbetat med att förbättra denna. På grund av att 
Fiskeby Boards återvinning enbart är fokuserad på returfiber intervjuades även Swerec i 
Värnamo samt Stena Recycling i Umeå, detta för att få en insikt om vilken potential det finns 
för återvunnet plast och aluminium.  
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2.3 Undersökning i Indonesien 
Kunskap om återvinningsprocessen i Indonesien inhämtades genom rapporter från Tetra 
Pak, samt via intervjuer med deras personal på plats i Indonesien. Information inhämtades 
också vid studiebesök på avfallsupplaget Bantar Gebang, sorteringsanläggningar i Jakarta 
samt på fabrikerna Jayantara Sakti, Balai Besar Pulp dan Kertas, Leo Graha och Sapta Lestari 
Perdana.  
 
2.4 Laboration med Tetra Paks aseptiska förpackningar 
För att få en djupare insikt i den forskning (Zhang, Yan och Li 2009) som undersökt hur man 
på bästa sätt kan separera aluminium från de omkringliggande polyetylenlagren i Tetra Paks 
aseptiska förpackningar, samt för att förstå hur det praktiskt går till, utfördes en laboration. 
Laborationen började med att förpackningarna klipptes sönder i mindre fraktioner, ca 5cm x 
5cm, bitarna lades sedan i ljummet vatten. Vattnet gör att aluminium och de 
omkringliggande polyetylenlagren börjar släppa från kartongen. Tiden som förpackningen 
ligger i vattnet avgör hur lätt det är att separera polyaluminiumet från kartongen, detta 
gjordes sedan för hand. Det kvarvarande polyaluminiumlagret klipptes ytterligare ner i 
mindre fraktioner för att vara anpassade till den utrustning som fanns tillgänglig i 
laborationssalen, fraktionernas storlek blev därefter ca 1 cm x 1 cm. Polyaluminiumbitarna 
lades sedan i en bägare tillsammans med en magnetloppa, 4 mol/liter metansyra hälldes 
sedan i bägaren så att polyaluminiumbitarna och magnetloppan låg väl under ytan. Bägaren 
med dess innehåll placerades därefter på en magnetomrörare av modellen IKA RCT Standard 
Safety Control. Värmen ställdes på 60 OC och omrörningshastigheten på 300 rpm. Efter ca 30 
min från det att metansyran blivit varm avslutades omrörningen, aluminium och polyetylen 
hade då separerats. För att få fram bitarna av aluminium och polyetylen silades metansyran 
bort, bitarna lades sedan i en bägare fylld med vatten. På grund av de olika materialens 
densitet, aluminium 2,69 g/cm3 och polyetylen 0,91-0,94 g/cm3, sjönk aluminiumbitarna till 
botten av bägaren och polyetylenbitarna flöt på ytan. När sedimenteringen var klar 
förflyttades aluminium- och polyetylenbitarna med hjälp av en sil till en ugnsplåt. Efter ca 1 
timme i ugnen, med en temperatur på 80 OC, hade de båda materialen torkat. 
 

2.4.1 Kvalitetsbedömning av aluminium och plast 
För att få en uppfattning om kvaliteten på det aluminium som framställts under laborationen 
besöktes Stena Recyclings kontor i Umeå. De använde en spektrometer av modellen Innov X 
systems – Delta Dynamic XRF för att få fram materialsammansättningen på aluminiumet. 
Spektrometern trycktes mot aluminiumbiten och resultatet av materialinnehållet visades 
sedan digitalt på displayen. Till Swerec skickades plastbitarna i en provburk via Posten AB. 
Swerec ringde sedan upp och förklarade vad de ansåg om kvaliteten samt vilka 
förutsättningar som finns gällande återvinning av plast. Metoden som de använder för att 
göra en generell bedömning av kvaliteten av plast är att de eldar och luktar på den, de 
studerar även röken som bildas (Krantz, muntl.).  

 
 
3. Resultat 

3.1 Metoder för återvinning i Sverige 
I och med att förordningen (1994:1235) om producentansvar för förpackningar infördes år 
1994 i Sverige fick alla företag som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller en 
förpackad vara ett ansvar att samla in och återvinna dessa. För att samordna insamlingen och 
återvinningen gick industrin och handeln samman och bildade olika materialbolag (FTI 2014 
a). Fyra av dessa bolag bildade två serviceorganisationer: Förpackningsinsamlingen och 
REPA, som ansvarade för skötsel, drift och finansiering av insamling och återvinning. År 
2005 bytte Förpackningsinsamlingen namn till det idag använda; Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen (FTI). År 2013 slogs FTI och REPA ihop och bildade en 
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marknadsavdelning på FTI (FTI 2014 a). De ansvarar idag för ca 6000 återvinningsstationer 
runt om i Sverige och systemet är uppbyggt på att allmänheten frivilligt skall lämna sina 
förpackningar och tidningar (FTI 2014 b). De förpackningar som samlas in av FTI skickas 
senare till respektive materialåtervinningsföretag.  
 
För pappersförpackningarnas del börjar återvinningsprocessen i Sverige med att de 
förpackningar som samlats in av FTI och deras samarbetspartners skickas till pappersbruket 
Fiskeby Board i Norrköping. I pappersbruket finfördelas förpackningarna och fortsätter 
sedan till en 40 meter lång roterande trumma, en så kallad drumpulper. Drumpulpern har 
ihåliga väggar, vilket innebär att den fungerar som en gigantisk tvättmaskin. I trumman 
tillsätts ljummet vatten vilket tillsammans med omrörningen leder till att plast- och 
aluminiumlagren lossnar från kartongen (Fiskeby Board 2014 a). När kartongen blandas med 
vatten bildas det en lös pappersmassa, denna massa faller genom de hål som finns i trumman 
medan plast och aluminium stannar kvar. Den blötlagda massan blir sedan råvara till den 
returkartong som tillverkas i pappersbruket (Niva, muntl.). Returkartongen som tillverkas 
har dock ett begränsat användningsområde. På grund av att den är tillverkad av returfibrer, 
som teoretiskt sett kan innehålla skadliga ämnen, är det inte rekommenderat att kartongen 
skall komma i direktkontakt med feta eller vattenhaltiga livsmedel (Livsmedelsföretagen och 
Normpack 2011). Det går dock att tillverka kartongförpackningar från returfiber som är 
tillåtna att komma i kontakt med livsmedel, exempelvis multiboard som tillverkas på Fiskeby 
Board, men det krävs omfattande tester för att kontrollera att dessa förpackningen är säkra 
(Fiskeby Board 2014 b). 
 
Plasten och aluminiumet; rejektet, förbränns och blir till ånga som används för att torka den 
nytillverkade kartongen. En pappersförpackning kan återvinnas upp till sju gånger innan 
fibrerna bli för korta för att tillverka nya förpackningar av hög kvalitet. När fibrerna till slut 
blir för korta skickas de till förbränning för att energiutvinnas på samma sett som rejektet 
(Fiskeby Board 2014). Energiutvinningen på Fiskeby Board är en relativt ny process. Innan 
den infördes fanns det en tid då de inte kunde förbränna rejektet själv utan fick betala för att 
bli av med det, det var ett avfall för dem. De fick också betala Tekniska verken i Linköping för 
att bränna upp rejektet vilket ledde till stora ekonomiska kostnader för företaget, kostnader 
som idag har minskat. I den aska som blir kvar efter förbränningen kan det finnas aluminium 
samt andra material och ämnen. Lakanalyser görs därför på askan för att kontrollera att den 
är godkänd för vidare användning som vanligtvis är konstruktionsmaterial för vägar samt 
täckningsmaterial på deponier (Niva, muntl.).  
 
Vi har i Sverige ett fungerande system för återvinning av pappersförpackningar, vilket också 
innebär att Tetra Paks förpackningar tas om hand på ett tillfredsställande sett, men det är 
långt ifrån fullständigt. År 2012 återvanns 29 % av Tetra Paks förpackningar i Sverige, vilket 
är under genomsnittet i EU som ligger på 37 % (Tetra Pak 2013 a). Andra länder med 
liknande förutsättningar som i Sverige hade betydlig bättre återvinningsgrad, exempelvis låg 
återvinningsgraden i Norge på 53,7 %. Sverige har med andra ord mycket arbete kvar för att 
öka återvinningsgraden och Tetra Pak arbetar själva kontinuerligt med att försöka förbättra 
denna (Tetra Pak 2013 a). I ett försök till att öka återvinningsgraden startade de år 2012 ett 
projekt i samarbete med WWF (World Wildlife Fund) Sverige. Projektet innefattade en 
tävling med skolklasser där varje elev skulle anteckna återvinningsprocenten i deras hem. 
Varje klass som hade en genomsnittlig återvinningsprocent på mer en 50 % fick ett diplom. 
60 000 elever deltog i tävlingen vilket bidrog till att återvinningsgraden i Sverige ökade med 
5,3 procentenheter, från 23,7 % till 29 %, under 2012 (Tetra Pak 2013 b).    
 
3.2 Återvinningsprocessen i Indonesien 
Som tidigare beskrivits hamnar det mesta av avfallet som samlas in i Indonesien på ett 
avfallsupplag eller i någon av de lokala sorteringsanläggningarna där det sker en utsortering 
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av ekonomiskt värdefulla material. Det problem som Tetra Pak har vid utsorteringen är att 
deras uttjänta förpackningar inte anses ha ett tillräckligt högt värde för att samlas in. 
Förpackningarna samlas bara in i brist på andra mer värdefulla material som exempelvis 
PET- och PP-plast, wellpapp samt olika metallförpackningar (Nugraha, muntl.). För ett kilo 
used Tetra Pak cartons (UTPC) betalar en materialköpare 600 IDR, ca 38 öre. För PET-plast 
ligger priset på 4000 IDR per kilo eller mer. Detta innebär att endast en liten del av UTPC 
som slängs kommer in till materialuppköparna. Ett annat problem är att transporttiden från 
hushållen till avfallsupplaget är ca en vecka. Under den tiden hinner kvaliteten på UTPC 
förpackningarna försämras på grund av luftfuktigheten, värmen samt att de transporteras 
med organiskt material där det sker en konstant nedbrytning (Nugraha, muntl.). Den del av 
förpackningarna som däremot samlas in skickas till någon av de tre fabrikerna Jayantara 
Sakti, Leo Graha eller Balai Besar Pulp dan Kertas. Jayantara Sakti ligger på östra delen av ön 
Java, Leo Graha på den västra delen i huvudstaden Jakarta och Balai Besar Pulp dan Kertas 
är lokaliserad i staden Bandung som ligger sydost om Jakarta.  
 
Återvinningsprocessen i de tre fabrikerna är snarlika varandra med några få undantag. 
Förpackningarna hamnar först i en hydrapulper, vilket är en vattenfylld tank med ett 
rotarande blad i botten. Bladet strimlar förpackningarna för att de lättare skall kunna lösas 
upp med vattnet. Efter ca 40 min lossnar papperfibrerna från förpackningen, blandas med 
vattnet och bildar en massa som sedan sjunker till botten. I botten av hydrapulpern är det en 
ihålig skiva; screen plate, där det är tänkt att endast pappersmassan skall gå igenom. Från 
hydrapulpern slussas sedan pappersmassan vidare för ytterligare behandling. Rejektet som 
inte går igenom screen platen stannar kvar i hydrapulpern (Tiwari, muntl.). 
 
När det mesta av pappersfibrerna har avlägsnats från förpackningarna slussas rejektet ut ur 
hydrapulpern in en drumscreen. En drumscreen är en ihålig roterande trumma där 
ytterligare pappersfibrer kan separeras från 
rejektet. Drumscreenen fungerar på liknande 
sett som den drumpulper som används av 
Fiskeby Board men i en mycket mindre skala. 
Drumscreenen är ett komplementerande steg 
till hydrapulpern där de mesta av 
pappersfibrerna utvunnits. Utformningen på 
drumscreenen är dock viktigt för att den skall 
fungerar optimalt. Diametern, längden och 
lutningen på trumman måste vara anpassad till 
volymen rejekt som hanteras. Kammarna i 
trumman bör också vara tillräckligt höga samt 
vara lutade i motsatt riktning till rejektets 
färdväg, detta för att rejektet inte skall rinna rakt igenom trumman. Att kammarna lutar i 
motsatt riktning i hänsyns till rejekts färdväg är också viktigt för att rejektet skall följa med 
längs trummans roterande väggar för att sedan falla ner när det når toppen, detta för att få en 
omrörning av rejektet. Anledningen till att pappersfabrikerna i Indonesien använder sig av 
en process med hydrapulper istället för en drumpulper är för att en hydrapulper är mer 
anpassad till lägre volymer, en drumpulper är också mer kostsam att införskaffa (Tiwari, 
muntl.).  
 
De produkter som tillverkas från de olika fabrikerna är skosulor i Jayantara Sakti, Z-kraft 
papper i Leo Graha och Balai Besar Pulp dan Kertas tillverkar pappersmassa som säljs för 
vidare hantering (Tetra Pak 2014). Rejektet, bestående av polyetylenplast och aluminium 
som fabrikerna i Indonesien generar, skickas till fabriken Sapta Lestari Perdana i Jakarta där 
de tillverkar takplattor (Figur 4) och diverse heminredning (Figur 5 och Figur 6). Att tillverka 
takplattor bidrar till en positiv inverkan på miljön eftersom tillverkningen av takplattor från 

Figur 4. Takplattor tillverkade av polyetylen- och 
aluminiumrejekt. (Foto: Pelle Backlund) 
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jungfruliga material därav minskar. Alternativet är också intressant ur ett socialt och 
ekonomiskt perspektiv, eftersom det finns ett behov av takplattor, framförallt i de delar av 
länder där urbanisering pågår (Varžinskas, Staniškis och Knašyte 2012). Takplattorna har 
också på grund av sin materialsammansättning påvisat sig ha värmereflekterande 
egenskaper, vilket är värdefullt i ett land som Indonesien där värmen är ett allmänt problem 
(Akiyama, muntl.).  
 
År 2013 började Tetra Pak i Indonesien att använda sig av begreppet UTPC istället för UBC 
vid beräkning av deras återvinningsgrad. Detta är orsaken till att återvinningsgraden sjönk 
från 10,4 % år 2012, till 8,4 % år 2013. Den övergripande trenden är dock positiv eftersom 
återvinningsgraden för UBC år 2007 låg på 0,2 % (Tetra Pak 2014 d; Nugraha, muntl.) 
 
3.3 Rejekthantering 
Enligt Fiskeby Board saknas det idag ekonomiskt lönsamma metoder för att återvinna 
aluminium och plast ur det rejekt som bildas, vilket leder till att det i Sverige används som 
råvara till förbränning (Niva, muntl.). Att de får ut energi som de kan använda i andra delar 
av processen är visserligen bra, med det krävs fortfarande en kontinuerlig tillverkning av nytt 
primärt aluminium och plast. I Indonesien fokuseras det mer på vilka slutprodukter som går 
att tillverka från rejektet eftersom att de ser en potentiell marknad för dessa.  
 

3.3.1 Alternativ till förbränning av rejekt 
De finns dock alternativ till förbränning, samt 
tillverkning av takplattor och heminredning. Ett 
av alternativen är att komprimera 
polyaluminiumet till granulat som sedan kan 
användas som sekundär råvara vid tillverkning 
av olika plastprodukter som exempelvis 
plastpallar (Tiwari, muntl.). Att komplementera 
vanlig plast med polyaluminium har visat sig ge 
slutprodukten bättre egenskaper i form av ökad 
hållbarhet. För att använda 
polyaluminiumgranulat måste de dock vara 
nästan helt fri från pappersfibrer (Tiwari, 
muntl.). 
 
Ett annat alternativ är att separera aluminium 
och plast för att sedan återvinna respektive 
material. Forskning (Boustead 2000) visar på att 
tillverkning av primärt aluminium kräver 95 % mer energi jämfört med återvinning, bland 
annat därför att råvaran till aluminium, bauxit, finns i jordskorpan. Vid nytillverkning 
används också en rad farliga hjälpmedel och kemikalier som inte behöver användas vid 
återvinning (Hoornweg och Bhada-Tata 2012; Boustead 2000). Ekonomiskt sett skulle det 
kunna vara lönsamt att öka återvinningen av aluminium. Inom ekonomin är det allmänt 
antaget att produkter som lätt kan ersättas av andra liknande produkter är pris-elastiska, 
priset varierar beroende på förekomsten av andra liknande produkter. De produkter som är 
svåra att ersätta är pris-inelastiska (Frees 2008). Kostnaden för nyproducerat aluminium är 
relativt varierande, pris-elastiskt, detta eftersom att nytillverkningen är anpassad till hur 
mycket sekundärt, återvunnet, aluminium som samlas in (Frees 2008). Återvunnet 
aluminium kan alltså ersätta primärt tillverkat aluminium och eftersom att processen att 
återvinna är mindre energikrävande samt mindre skadligt, innebär detta i sin tur att 
efterfrågan på sekundärt aluminium är stor.  
 

Figur 5. Bord tillverkat 
av polyetylen- och 
aluminiumrejekt.    
(Foto: Pelle Backlund) 

Figur 6. Blomkruka 
tillverkad av polyetylen- 
aluminiumrejekt.  
(Foto: Pelle Backlund) 
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En högre grad av plaståtervinning skulle också ge en minskad belastning på miljön. Omkring 
4 % av världens olje- och gasproduktion går idag åt för att tillverka olika typer av plaster till 
exempelvis bildelar, förpackningar etc. (Hopewell, Dvorak och Kosior 2009). En stor del av 
den plast som tillverkas hamnar till slut på deponier runt om i världen vilket innebär att det 
krävs en kontinuerlig nyproduktion. Det finns företag, exempelvis Swerec i Sverige, som 
livnär sig på att återvinna olika typer av plaster (Swerec AB 2014). Marknaden för deras 
återvunna plast är dock mer begränsad än för återvunnet aluminium. Vid 
återvinningsprocessen av plast är det tillräckligt varmt för att oskadliggöra mikroorganismer 
men temperaturen är för låg för att tillintetgöra alla organiska föroreningar. Därför används 
återvunnet plast generellt sett inte i förpackningar som har direktkontakt med livsmedel 
(Marsh och Bugusu 2007). Det är likväl inte rationellt att en stor del av plasten i samhället 
hamnar på deponier. Tidigare undersökningar visar att när länder urbaniseras och 
befolkningen blir rikare ökar konsumtionen av plast och aluminium. Återvinningen av dessa 
material måste därför förbättras eftersom att nytillverkningen medför alltför stora 
påfrestningar på miljön (Hoornweg och Bhada-Tata 2012). 
  
Verkliga försök att separera plast och aluminium har utförts i Kina (Zhang, Yan och Li 2009). 
Med hjälp av enkla redskap samt endast metansyra som kemikalie går det enligt den 
undersökningen att få en 100 % separering av aluminium från de omkringliggande 
plastlagren, separeringen skall enligt undersökningen ta ca 25 minuter (Zhang, Yan och Li 
2009). Denna metod skulle kunna vara ekonomiskt lönsam eftersom att metansyra är en 
relativt billig kemikalie, 25 kr/l (VWR International 2014). Om metoden skulle visa sig vara 
ekonomiskt lönsam är Fiskeby Board intresserade eftersom att deras förbränning av plast- 
och aluminiumrejektet är mycket påfrestande för deras förbränningspanna (Niva, muntl.). 
Samma metod kan också vara en lösning på några av de miljöutmaningar som Tetra Pak har, 
eftersom att dessa två komponenter utgör ca 80 % av deras förpackningars miljöpåverkan, 
trots att de bara utgör ca 25 % av vikten (Tetra Pak 2013 a). Även om Fiskeby Board 
energiåtervinner sitt rejekt visar undersökningar på att en metod där man separerar plast och 
aluminium för att sedan återvinna dessa, ger en mindre belastning på miljön jämfört med 
energiåtervinning (Xie et al. 2012).  
 
Andra forskare (Mroziński 2009) ser dock problem med att återvinna aluminium och plast 
från aseptiska förpackningar. I Sverige slänger vi de kasserade aseptiska och icke aseptiska 
förpackningarna i samma återvinningscontainer, den för pappersförpackningar. I andra 
länder där återvinningen är mindre utvecklad eller obefintlig slängs allt avfall i samma 
container. Det problem som Mroziński då belyser är att det skulle krävas en sortering av 
pappersförpackningarna innan återvinningsprocessen av aluminium och plast från de 
aseptiska förpackningarna kan påbörjas, vilket skulle innebära ett enormt arbete (Mroziński 
2009). Detta problem motsätter sig dock Fiskeby Board samt Arun Tiwari, Cluster Technical 
Recycling Specialist på Tetra Pak, eftersom att både de aseptiska och icke aseptiska 
förpackningar kan återvinnas med samma metod.  
 
3.4 Åtgärder för att effektivisera återvinningen av dryckeskartonger i 
Indonesien  
Den globala trenden för återvinningen av Tetra Paks förpackningar är positiv, i Indonesien 
sker dock den procentuella ökningen av återvinningsgraden alldeles för långsamt med 
hänsyn till den ökade konsumtionen. Trots de svåra utmaningar som Tetra Pak står inför 
finns det åtgärder som går att vidta. 
 
3.4.1 Insamling 
Stora mängder avfall genereras i Indonesien varje dag och forskning visar på att en stor del 
hamnar på okända platser runt om i landet, vilket innebär att det med all sannolikhet ingår 
en del UTPC i den mängden avfall. Samtidigt har återvinningsfabrikerna i Indonesien 
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problem med att de inte får in tillräckligt med UTPC. Detta skulle kunna lösas genom att 
Tetra Pak samt andra producenter av dryckeskartonger försöker arbeta tillsammans med 
organisationer, som exempelvis WWF, för att få en ökad insamling. Detta genom exempelvis 
skolprojekt, liknande det som Tetra Pak utförde i Sverige, vilket har givit framgångsrika 
resultat. 
 
De förpackningar som dock kommer in till fabrikerna innehåller allt för mycket föroreningar, 
vilket innebär att reningsprocessen blir omfattande, likaså blir utgifterna för elektricitet och 
vatten. Det finns tillfällen då den inhandlade mängd förpackningar är av så dålig kvalitet att 
endast 60 % av dem kan återvinnas. Orsaker till detta är att arbetarna på avfallsupplagen och 
sorteringsanläggningarna fyller säckarna med jord och andra material för att öka vikten, 
detta eftersom att ersättningen utbetalas efter vikten. En lösning på detta bekymmer är att 
försöka upprätta ett samarbete med producenter av liknande förpackningar, samt 
stormarknader. Detta för att införa ett liknande pantsystem som Sverige har för 
aluminiumburkar samt PET-flaskor. Om systemet som införs liknar det i Sverige, innebär det 
att konsumenterna tar tillbaka Tetra Paks förpackningar till affären där de sedan skickas till 
fabrikerna. Förpackningarna behöver därav inte hamna på avfallsupplagen eller i 
sorteringsanläggningarna. Att kvaliteten försämras under transporten till avfallsupplagen 
skulle med detta system kunna lösas. Det finns också en möjlighet att värdet på kasserade 
UTPC, i och med den förbättrade kvaliteten, kan öka. Detta leder till att insamlingen av UTPC 
med all sannolikhet skulle stiga. 
 

3.4.2 Återvinningsprocessen 
På grund av de aseptiska förpackningarnas komplexa sammansättning av olika material är 
det i dagsläget svårt att få en fullständig återvinning som också är ekonomiskt lönsam (Niva, 
muntl.). Aluminium med tillhörande polyetylenlager, polyaluminium, ses som en förorening 
av de större pappersfabrikerna i Indonesien eftersom att de inte har den utrustning som 
krävs för att separera polyaluminium från pappersfibrerna. Fabrikerna vill därför bara samla 
in pappersförpackningar som enbart består av pappersfibrer, exempelvis skokartonger och 
papperspåsar etc. Av den anledningen påbörjade Tetra Pak ett samarbete med fabrikerna Leo 
Graha, Jayantara Sakti och Balai Besar Pulp dan Kertas eftersom de var de enda som kunde 
tänka sig att återvinna deras förpackningar (Nugraha, muntl.). Återvinningsprocessen i dessa 
fabriker fungerar tillsynes inte optimalt och ett av huvudproblemen är att en stor del 
pappersfiber följer med rejektet och skickas till polyaluminiumfabriken Sapta Lestari 
Perdana. Detta är en förlust för både parterna eftersom pappersfabrikerna går miste om 
pappersfibrer som skulle kunna ha använts i deras tillverkning. Polyaluminiumfabriken i sin 
tur drabbas negativt på grund av att deras produkter inte håller tillräckligt hög kvalitet. 
Pappersfibrerna sväller under fuktiga förhållanden vilket leder till att 
polyaluminiumprodukterna spricker. För att kunna utvinna mer pappersfibrer, vilket skulle 
lösa problemet, krävs det en del åtgärder samt investeringar. Att tillämpa någon del av den 
teknik som används i Sverige är dock inte möjlig eftersom Fiskeby Board använder en helt 
annan återvinningsprocess, det vill säga drumpulper istället för hydrapulper.  
 
För att kunna utvinna så mycket pappersfibrer som möjligt bör en hydrapulper kompletteras 
med en efterföljande drumscreen som är optimerad i förhållande till volymen rejekt. Leo 
Grahas drumscreen är idag helt felkonstruerad för att kunna utvinna pappersfibrer eftersom 
kammarna är för låga samt ovinklade, lutningen på trumman är för liten samt att hålen i 
trumman är för små. Alla dessa brister innebär att de bör investera i en helt ny drumscreen 
som är anpassad samt korrekt inställd för deras rejktvolym istället för att reparera den nu 
befintliga. Jayantara Saktis drumscreen är heller inte korrekt inställd. Kammarna i trumman 
är inte tillräckligt höga och de är inte vinklade vilket leder till att en del av rejektet slussas 
rakt igenom trumman. Den del av rejektet som dock stannar kvar behandlas inte effektivt 
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eftersom att det inte sker någon omrörning. De kan behålla deras drumscreen, men högre 
kammar som är vinklade mot rejektets färdriktning bör införskaffas.  
 
Ytterligare en åtgärd som Jayantara Sakti bör vidta är att sluta skicka rejektet till Sapta 
Lestari Perdana i Jakarta. Transporttiden från deras fabrik i östra Java till den västra delen 
är ca 4 dygn, vilket innebär att de går i princip plus minus noll på försäljningen. De bör 
istället komprimera polyaluminiumet till granulat och sälja detta till någon av de lokala 
plaståtervinningsfabrikerna. Dessa fabriker kan därefter använda polyaluminiumgranulatet 
som sekundär råvara i deras tillverkning av plastprodukter.  
 
Balai Besar Pulp dan Kertas återvinning av UTPC förpackningar är väldigt småskalig, de har 
dock ett fungerande system som med en del åtgärder kan utvecklas och utökas i framtiden. 
En åtgärd som bör vidtas omgående är att sänka hastigheten på rotorbladet i hydrapulpern 
till 165-175 rpm. I dagsläget är hastigheten ca 300 rpm, vilket innebär att förpackningarna 
fördelas till för små fraktioner som kan åka igenom de hål som finns i screenplaten. Detta 
innebär att små fraktioner av rejekt följer med pappersmassan till nästkommande 
bearbetningssteg vilket inte är önskvärt.   
 
För att ytterligare kunna effektivisera återvinningen bör fabrikerna införskaffa en 
bufferttank. En bufferttank är en tank där det inte sker någon bearbetning, utan den fungerar 
enbart som mellanlagring. Istället för att hydrapulpern skall vara igång under utslussningen 
av rejektet till drumscreenen åker allt rejekt vidare till bufferttanken. När rejektet befinner 
sig i bufferttanken kan hydrapulpern stängas av vilket leder till att mindre elektricitet 
används. Hydrapulpern skulle också kunna fyllas upp igen med vatten och förpackningar för 
att påbörja nästa återvinningsprocess. Att investera i en buffertank är dock endast 
nödvändigt vid återvinning av stora volymer, vilket i detta fall endast är aktuellt för Jayantara 
Sakti och Leo Graha. 
 
3.4.3 Separering av plast och aluminium 
Resultatet från laborationen av Tetra Paks aseptiska förpackningar visar att det aluminium 
som framställts till mesta del består av aluminium, 89,78 %, bly 5,2 % och zirkonium 2,61 
(Tabell 1).  

  
Polyetylenplasten som analyserades på Swerec i Värnamo, ansågs enligt dem vara av så pass 
bra kvalitet att en återvinning bör vara lönsam. På grund av provets storlek reserverade de sig 
för att berätta mer specifikt vad man skulle kunna tänkas göra av den återvunna plasten. För 
att Swerec skall kunna göra en mer noggrann undersökning krävs det att närmare 1 ton 
polyetylenplast undersöks. Detta för att de skall kunna utföra en ”teståtervinning” som de 

Material Procent (%) +/-

Aluminium 89,7 8 0,1 8

Bly 5,2 0,03

Zirkonium 2,61 0,01

Järn 0,95 0,03

Zink 0,7 9 0,01

Magnesium 0,24 0,1 2

Tenn 0,1 85 0,01

Titanium 0,1 0,03

Tabell 1: Materialsammansättningen i det aluminiumlager 
som framställdes under laborationen med Tetra Paks 
aseptiska förpackningar. 
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sedan skickar till intresserade företag. På så sätt kan de avgöra hur stor potentiell 
säljmarknad de har, vilket också kan säga mer om vilket ekonomiskt värde plasten har. I Kina 
har Tetra Pak dock börjat stöta på problem med metoden att separera plast och aluminium. 
De vet inte hur de skall hantera den metansyra som används vid separeringen och har därför 
släppt ut den i närliggande vattendrag, vilket har fått stora 
konsvenser för den omgivande miljön och framförallt de 
organismer som lever i vattnet. 
 

3.5 Produkter som går att tillverka från Tetra Paks 
återvunna förpackningar 
Tetra Pak i Indonesien har tagit på sig ett stort ansvar för vad 
som händer med deras kasserade förpackningar. De arbetar idag 
aktivt med fabrikerna för att lösa deras utmaningar, de ger också 
bidrag till dem för att de skall få verksamheten att gå runt 
ekonomiskt. För att fabrikerna skall kunna öka sina intäkter, 
vilket skulle innebära att Tetra Pak kan minska bidragen, krävs 
att de tillverkar ekonomiskt lönsamma produkter. 

 

3.5.1 Returfiber 
Att tillverka kartongförpackningar av returfiber är en metod som 
Fiskeby Board i Norrköping har valt att använda sig av, vilket 
också har visat sig vara lönsamt. Deras kartongförpackningar 
tillverkas i olika storlekar samt kvalitet för att vara anpassade till 
kundens behov. De kan också tillverka kartonger som är tillåtna att 
komma i direktkontakt med livsmedel (Figur 7) vilket innebär att 
deras potentiella marknad blir större. Tillverkning av 
kartongförpackningar är ett alternativ till de produkter; skosulor, 
Z-kraftpapper och pappersmassa, som i dagsläget tillverkas av 
fabrikerna i Indonesien. Ett annat alternativ är att tillverka 
papperskassar (Figur 8) som kan användas vid exempelvis 
inhandling av matvaror på stormarknader. Försök är gjorda av 
Tetra Pak, men kvaliteten på dessa har visat sig vara för dålig för 
att kunna bära tyngre laster. För att öka styrkan på papperskassen 
krävs det att pappersfibrerna är tillräckligt långa. Detta går att lösa 
genom att endast UTPC förpackningar av bra kvalitet används, 
alternativt att vid tillverkningen använda sig av en blandning av 
returfiber och nya pappersfibrer.  
 
3.5.2 Polyetylen- och aluminiumrejekt 
Att tillverka takplattor från polyaluminium anses i Indonesien vara en bra lösning på hur 
man ska hantera rejektet. Det förekommer dock problem i tillverkningen. På grund av att det 
finns en relativt stor del pappersfibrer kvar i polyaluminiumet leder det till att 
pappersfibrerna expanderar vid hög luftfuktighet. Detta leder i sin tur till att takplattorna 
spricker, taket blir inte vattentätt (Wiguna b, muntl.). Problemen är desamma i andra länder 
som påbörjat likande tillverkning (Tiwari, muntl.). Tillverkningstekniken är fortfarande 
under utveckling och polyaluminiumfabriken tillsammans med Tetra Pak tror på idén 
eftersom att de ser en stor potentiell marknad i Indonesien. På grund av de problem som 
påvisats med takplattorna har tillverkningen i Indonesien istället fokuserats på 
heminredningsprodukter. Produktionen är dock småskalig och sker för det mesta på begäran. 
Konkurrensen bland heminredningsprodukter är däremot stor, vilket innebär en utmaning 
för företaget då priset på deras produkter inte är särskilt lågt om man jämför med 
konkurrerande produkter som är tillverkade av andra material.  
 
 

Figur 7. Fiskeby Boards 
Multiboard är tillverkad av 100 % 
returfiber men är samtidigt 
godkänd för kontakt med 
livsmedel. (Kungsörnen 2014) 

Figur 8. Papperskasse tillverkad 
av pappersfiber från Tetra Paks 
förpackningar.  
(Foto: Pelle Backlund) 
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4. Diskussion 
 
4.1 Insamling 
En av de större utmaningar som Tetra Pak står inför är att de har väldigt svårt att få tillbaka 
sina uttjänta förpackningar för återvinning. De försöker få de personer som arbetar på 
avfallsupplagen och sorteringsstationerna att samla in deras förpackningar men på grund av 
det låga värdet prioriterar de andra material (Nugraha, muntl.). Problemen med att sand, 
jord och andra material blandas med förpackningarna för att öka vikten har kommit till det 
skedet att en del av fabrikerna bara betalar för den andelen förpackningar som går att 
återvinna (Poedjiono, muntl.). Följderna som uppstår är att materialuppköparna inte får lika 
mycket betalt vilket i sin tur leder till att personerna på avfallsupplagen inte får lika mycket 
betalt vilket förvärrar problemen ytterligare. För att lösa detta bekymmer försöker Tetra Pak 
att övertyga materialuppköparna att pappersfibrerna i deras förpackningar är av mycket god 
kvalitet, de borde kunna betala mer för dem, men de har svårt att få något genomslag 
(Nugraha, muntl.).  
 
För att öka insamlingen bör Tetra Pak arbeta mot skolor och förskolor med projekt liknande 
det som utfördes tillsammans med WWF i Sverige. Skolprojektet var med all sannolikhet inte 
den enda orsaken till den ökade återvinningsgraden, ca 5 %, det året men det var utan tvivel 
en bidragande orsak (Tetra Pak 2013 b). Farhågorna som finns gällande att arbete med barn, 
i länder som Indonesien där levnadsförhållandena är väldigt svåra för en del, är att projekten 
får för stort genomslag. Den ekonomiska situationen för en del familjer tvingar barn att 
arbeta. Projektet får därför inte innehålla några belöningar som kan anses ha ett värde vilket 
leder till att barn är ute och samlar in Tetra Paks förpackningar, vilket i sin tur innebär att de 
blir förknippade med barnarbete.  
 
Ett annat alternativ är att införa ett pantsystem. Processen för att införa ett sådant är 
visserligen lång samt omfattande men systemet har väldigt hög potential. De ekonomiska 
kostnaderna för införandet blir heller inte orealistiskt stora eftersom att själva pantavgiften 
är ett nollsummespel (Pettersson 2012). På grund av den stora arbetskraftspotential som 
finns i landet skulle det arbete som pantmaskinerna utför i Sverige kunna ersättas med 
manuell hantering om investeringskostnaderna för maskinerna anses vara för hög. För att 
systemet skall vara genomförbart krävs det att ett samarbete upprättas mellan Tetra Paks 
konkurrenter som tillverkar liknande produkter, företagen som tillverkar innehållet i 
förpackningarna samt olika stormarknader. Detta för att det inte skall finnas förpackningar 
som inte har pant, vilket leder till att priset på dem är lägre, som i sin tur innebär att de 
prioriteras av konsumenterna. Att få företag och privatpersoner i Indonesien att arbeta med 
återvinning och andra miljöarbeten är svårt på grund av den bristande lagstiftning som finns 
i landet. Det arbete som Tetra Pak idag utför är på deras eget initiativ och för att få hela 
branschen engagerad krävs det att en striktare lagstiftning träder i kraft vilket 
förhoppningsvis sker inom en snar framtid (Akiyama, muntl.). 
 
4.2 Återvinningsprocessen 
För att pappersfabrikerna som återvinner Tetra Paks förpackningar i Indonesien skall få sin 
verksamhet att gå runt ekonomiskt krävs det en optimering av återvinningsprocessen. De 
måste med andra ord få ut mer pappersfiber från varje förpackning eftersom att inkomsten 
korrelerar med mängden pappersfiber som utvinns (Tiwari, muntl.). För att en optimering 
skall vara möjlig krävs det en del investeringar. De investeringarna som föreslås skall dock 
ställas mot de ökade intäkter som investeringen väntas ge. Vid de pappersfabriker som gjort 
liknande investeringar i andra länder har man kunnat se en positiv effekt. Den ökade 
mängden pappersfiber som utvunnits har lett till att ytterligare pappersprodukter har kunnat 
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tillverkas vilket medfört ökade intäkter. Intäkterna har också ökat på grund av att värdet på 
polyaluminumrejektet har gått upp (Tiwari, muntl.).  
 
Att investera i en drumscreener är en åtgärd där resultat skulle påvisas relativt omgående 
efter att maskinen blivit installerad vilket är en positiv aspekt då fabrikerna gärna vill se 
snabba resultat (Poedjiono, muntl., Wiguna a, muntl.). Åtgärden skulle också medföra 
förbättringar i hela återvinningskedjan. Om pappersfabriken kan utvinna mer pappersfiber 
från Tetra Paks förpackningar skulle de kunna betala ett högre pris för dem vilket i sin tur 
skulle leda till att förpackningarna inte skulle bortprioriteras på avfallsupplagen och i 
sorteringsanläggningarna. Pappersfabrikerna skulle också få ökade intäkter eftersom att de 
skulle kunna tillverka mer samt att de skulle kunna höja priset på deras 
polyaluminiumrejekt. Polyaluminiumfabriken kan i sin tur tillverka produkter med högre 
kvalitet vilket betyder att de kan återuppta tillverkningen av takplattor där marknaden är 
lovande. De kan också ta mer betalt för deras möbler och heminredning då hållbarheten för 
dem förbättras (Wiguna b, muntl.).  
 
Att investera i en buffertank är en möjlig åtgärd för att sänka energiförbrukningen som idag 
är en stor del av utgifterna. En installation av en bufferttank skulle inte innebära några ökade 
kunskapskrav för de personer som arbetar på fabriken eftersom att maskinen endast är en 
tank för mellanlagring av rejekt. Om pappersfabriken dock skall välja mellan att antingen 
installera en drumscreen eller en bufferttank, är drumscreenen det rätta valet eftersom att 
den höjer intäkterna i så pass stor utsträckning (Tiwari, muntl.).  
 
4.2.1 Separering av plast och aluminium 
Resultatet från laborationen visar att det aluminium som framställts från laborationen 
innehåller en del andra metaller som exempelvis bly och zirkonium. Enligt Stena Recycling 
AB är detta vanligt förekommande eftersom att det ger aluminiumet önskvärda egenskaper. 
Enligt dem klassificeras dock det framställda aluminiumet som rent aluminium (Gustafsson, 
muntl.). Det som dock Stena Aluminium, ett företag som specialiserat sig på 
aluminiumåtervinning, upplyser är att eftersom metallen innehåller en del bly så kommer 
priset från vanliga aluminiumuppupphandlare att bli relativt lågt. För att få ett högre pris bör 
materialet säljas till företag som tillverkar sina produkter med liknande 
materialsammansättning (Andersson, muntl.). Med andra ord bör den mest ekonomiska 
lösningen vara om Tetra Pak använde aluminiumet i sin egen tillverkningsprocess istället för 
att sälja det till utomstående part. Problemet med hur man skall hantera den använda 
myrsyran måste dock lösas. Det är dock svårt att tro att detta skall vara någon stort problem 
eftersom att den myrsyra som används, 4 mol/liter, är en relativt svag syra, den bör därför 
vara relativt enkel att neutralisera med en svag bas. Vidare undersökning bör dock vidtas för 
att säkerställa att processen inte medför mer skada för miljön än vad den gör nytta.  
 
Den återvunna plasten bör däremot inte användas i Tetra Paks tillverkningsprocess eftersom 
att temperaturen vid den återvinningsprocessen inte är tillräckligt hög för att eliminera alla 
organiska föroreningar (Marsh och Bugusu 2007). Plasten kan dock användas vid 
tillverkning av en rad andra produkter. För att kunna veta mer exakt om vad som går att 
tillverka krävs det vidare undersökning samt att en större mängd analyseras. 
 
Metoden att separera plast och aluminium är också intressant ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
De personer som arbetar med att tillverka aluminium utsätts för höga risker då de använder 
farliga hjälpmedel i tillverkningsprocessen (Boustead 2000). Deras hälsa skulle därför 
förbättras av att arbeta i en fabrik som återvinner aluminium. Den omgivande miljön skulle 
också gynnas om återvinningen ökade eftersom att råvaran till aluminium finns i 
jordskorpan vilket innebär att nytillverkningen medför stora ingrepp i naturen, aluminium är 
också en ändlig resurs (Hoornweg och Bhada-Tata 2012). 
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Trots de positiva aspekter som återvinning av plast och aluminium medför anser Tetra Pak i 
Indonesien att det krävs för stora investeringar samt vidare undersökning för att den 
metoden skall vara intressant i dagsläget. De har testat en liknande metod för ett antal år 
sedan och de drog då slutsatsen att den inte var ekonomiskt försvarbar. De anser också att de 
har kommit för långt fram med utvecklingen av att framställa takplattor från 
polyaluminiumrejektet där de ser en stor potential (Akiyama, muntl.). Men av resultatet att 
döma bör det finnas det en potentiell marknad för den återvunna plasten och aluminiumet 
från Tetra Paks förpackningar. På grund av att priserna för de båda materialen väntas öka i 
framtiden, samt att metoden som används anses vara relativt enkel att utföra, är det inte 
osannolikt att en separering av plast och aluminium skulle kunna vara ekonomiskt 
fördelaktig. Tetra Pak bör därför beakta en separeringsmetod i framtiden.  
 

4.3 Produkter som går att tillverka från Tetra Paks återvunna 
förpackningar 
 
4.3.1 Returfiber 
Returkartong samt papperskassar är två potentiella produkter som går att tillverka från 
returfiber, det kan också finnas en potentiell marknad för de båda. Att tillverka returkartong 
är en väl etablerad metod i Sverige vilket innebär att den tekniken mycket väl går att använda 
i Indonesien. Företagen som tillverkar olika typer av livsmedel måste dock övertygas att 
använda dessa kartonger. De företag som använder kartong som förpackningsmaterial idag 
för deras livsmedel införskaffar dem av andra redan etablerade företag. För att de 
pappersfabriker som samarbetar med Tetra Pak skall kunna få in sin produkt på marknaden 
krävs att de konkurrerar ut någon av de andra aktörerna. För att göra detta måste de erbjuda 
ett lägre pris alternativt att de framhäver det positiva med att deras förpackningar är 
tillverkade av returfiber, vilket är mer vänligt mot naturen. Ett alternativ som är under 
utveckling i Indonesien är att returkartongen används som yttre förpackning, liknande 
banankartonger, vid frakt av mindre Tetra Pak förpackningar (Wiguna a, muntl.). Detta 
alternativ är intressant då de kan visa kunder och konsumenter att deras uttjänta 
förpackningar återvinns på ett godtagbart sett.   
 
Papperskassar tillverkade från returfiber kräver fortfarande en del undersökning. Detta för 
att säkerställa att de inte brister vid exempelvis inhandling av tunga föremål. Det är dock inte 
osannolikt att det går att tillverka tillräckligt starka papperskassar i Indonesien eftersom att 
det går i Sverige. Konkurrensen med plastpåsar är däremot väldigt tuff. Plastpåsarnas låga 
inköpspris har papperskassarna väldigt svårt att konkurrera med. Det indonesiska folket är 
också vana vid plastpåsar vilket skulle innebära att det krävs en mental förändring hos 
människorna i landet för att de skall handla med papperskassar (Nugraha, muntl.). Den 
mentala förändringen hänger med all sannolikhet ihop med hur mycket stormarknaderna 
kommer att sälja plastpåsarna respektive papperskassarna för. Det krävs att prisskillnaden 
mellan dem båda är liten alternativt att papperspåsarna är billigare för att få igång en 
försäljning. Andra marknadsområden där papperskassar från returfiber skulle kunna tänkas 
användas är inom detaljhandeln där det inte är samma krav på styrka, utan mer på utseende. 
Papperskassar är en bra alternativ produkt som också kan medföra en positiv 
marknadsföring på grund av den stora kvantitet som kan tillverkas.  
 
4.3.2 Polyetylen- och aluminiumrejekt 
På grund av de komplikationer som polyaluminiumfabriken i Indonesien har stött på, ligger 
tillverkningen av takplattor för tillfället nere. De är dock redo att återuppta tillverkning så 
snart problemen med innehållet av pappersfiber är löst. Under tiden fokuserar de på 
tillverkningen av möbler och heminredning där de ser en relativt stor potential. 
Tillverkningen av en möbel tar dock mycket längre tid och kräver mer polyaluminium än vad 
det krävs för att tillverka en takplatta, vilket betyder att de måste ta mer betalt för möblerna 
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(Wiguna b, muntl.). Detta innebär att de vänder sig mot en helt annan typ av samhällsklass. 
Takplattorna är tänkt som ett billigare alternativ än de som är tillverkade av tegel eller 
betong. Möblerna kommer dock att tillhöra samma prisklass som de kostsammare 
alternativen på marknaden. Tetra Pak ser därför inte lika stor potential i att tillverka möbler 
och heminredning, de vill därför försöka få igenom investeringen med drumscreenern för att 
så fort som möjligt kunna återuppta tillverkningen av takplattor som de anser bör vara 
grundprodukten (Murap, muntl.). Möbler och heminredning kan dock vara kompletterande 
produkter som kan ge en viss positiv marknadsföring.  
 
Att tillverka granulat av polyaluminiumet är en metod som är under stark frammarsch i 
Indien då metoden är tämligen enkel och marknaden är förhållandevis stor. Problemen med 
polyaluminiumgranulat är dock desamma som för takplattor, att de måste vara nästan helt fri 
från pappersfiber (Tiwari, muntl.). Om framförallt pappersfabriken Jayantara Sakti löser 
detta problem genom att optimera sin befintliga drumscreen är detta ett mycket intressant 
alternativ för dem. De skulle kunna sälja polyaluminiumgranulat till någon av de närliggande 
plastfabrikerna som kan använda granulatet som sekundär råvara. Jayantara Saktis intäkter 
kommer då med all sannolikhet att öka eftersom att transporterna till Jakarta skulle kunna 
upphöra (Tiwari, muntl.). Att transporterna upphör är inte bara positivt för företagets 
ekonomi, utan också för trafiken samt den omgivande miljön.  
 
Svårigheterna som finns vid tillverkning av produkter från återvunna material är att 
förtroendet för dem samt statusen är låg i Indonesien. Producenter föredrar råvaror från 
jungfruliga material, de vill heller inte betala för någonting som människor har kasserat 
(Nugraha, muntl.). Denna mentala inställning måste försöka förändras eftersom att 
konsumtionen ökar i landet vilket medför att ingreppen i naturen blir allt större. Att ändra 
inställningen hos producenterna runt om i Indonesien är dock inte ett ansvar som bör ligga 
på Tetra Pak utan på landets regering.  
 

4.4 Utveckling av egen återvinningsprocess 
Fabrikerna i Indonesien måste utföra en del investeringar för att deras återvinningsprocess 
skall kunna effektiviseras. Det som dock är gemensamt för fabrikerna är att de inte anser sig 
ha tillräckligt med kapital för att genomföra en investering av den storlek som behövs. De ber 
därför Tetra Pak om hjälp i form av bidrag. Bidrag har tidigare år delats ut men med hänsyn 
till storleken på de utdelade summorna har återvinningsprocessen effektiviserats relativt lite. 
Istället för att bara arbeta för en utomstående part bör de lägga en del av bidragen till att 
utveckla en egen återvinningsfabrik. Tetra Pak har idag kunskap, personal, kontakter samt 
kapital för att påbörja en egen återvinning. Genom att driva en egen återvinningsverksamhet 
skulle Tetra Pak själva kunna reglera priset som de betalar för de insamlade förpackningarna. 
De skulle också kunna få en optimerad återvinningsprocess eftersom att de idag har en 
heltidsanställd som assisterar pappersfabriker i hela Asien med att effektivisera sina 
processer. Denne har därför också god insikt om vilka metoder som är under utveckling i 
andra länder. Samarbetet mellan fabrikerna och Tetra Pak har pågått länge och företaget 
värdesätter detta högt eftersom att det inte finns några andra aktörer i Indonesien som vill ta 
emot deras förpackningar. Tetra Paks egen återvinning skall dock inte fungera som en 
konkurrent till de nuvarande fabrikerna utan snarare som ett komplement. Den enorma 
mängd avfall som genereras i Indonesien innebär att det finns gott om utrymme för andra 
aktörer att etablera sig utan att någon part skall drabbas negativt. Att andra aktörer etablerar 
sig är snarare ett måste för att kunna uppnå en drastisk ökning av återvinningsgraden. Om 
Tetra Pak lyckas med att få deras egen återvinningsprocess att bli ekonomiskt lönsam skulle 
detta kunna inspirera andra aktörer att försöka ta efter den teknik som Tetra Pak använder.  
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4.5 Metodanalys 
I arbetet har en stor del av informationen inhämtats från vetenskapliga artiklar. Dessa har 
bidragit med nödvändig information om vilka återvinningsmetoder som är under försök i 
andra länder. De har också givit god upplysning om de miljökonsekvenser som uppdagats vid 
tillverkning och återvinning av dryckeskartong runt om i världen. Intervjuerna med Tetra 
Paks egen personal samt anställda på Fiskeby Board, Swerec och Stena Recycling har i sin tur 
givit en god insikt om vilka utmaningar som dagens företag står inför vid återvinning av 
pappersförpackningar, dryckeskartonger, plast och aluminium.  
 
Informationen om hur återvinningsprocessen fungerar i Indonesien kan dock anses vara 
ensidig eftersom att några intervjuer inte utförts med materialuppköpare eller de personer 
som arbetar på avfallsupplagen och sorteringsstationerna. Detta har inte kunna utföras på 
grund av bristande möjligheter till kommunikation, då personerna talar ett annat språk. Det 
är därför endast Tetra Paks syn på återvinningsprocessen i Indonesien som går att utläsa i 
arbetet.   
 
Ett alternativt upplägg till det som används i denna rapport är att fokusera mer på de 
storskaliga pappersfabrikerna i Indonesien, varför kan de inte återvinna aseptiska 
förpackningar om Fiskeby Board i Norrköping klarar av det? Om återvinningsprocesserna i 
dessa fabriker kan utvecklas från att bara kunna återvinna returpapper till att också kunna 
återvinna dryckeskartonger skulle ett flertal av Tetra Paks miljöutmaningar lösas. En djupare 
undersökning bör också vidtas för att undersöka om och när lagstiftningen extended 
producer responsibility kommer att träda i kraft, samt vilka konsekvenser den kommer att 
medföra för producenterna i Indonesien.  
   
4.6 Slutsats 
Det går att effektivisera återvinningen i Indonesien med metoder som används i Sverige. För 
att få en ökad insamling kan ett pantliknande system införas. Detta skulle förhindra att Tetra 
Paks förpackningar hamnar på avfallsupplagen eller i sorteringsanläggningarna vilket 
försämrar kvaliteten. Att införa systemet kräver dock ett väletablerat samarbete mellan 
konkurrenter, stormarknader och livsmedelstillverkare. De positiva effekterna har däremot 
visat sig vara stora då nio av tio aluminiumburkar och PET-flaskor återvinns i Sverige. 
 
I återvinningsprocessen går det dock inte att implementera den teknik som används i Sverige 
fullt ut av den orsaken att det skulle krävas enorma investeringar. Volymen på uttjänta 
förpackningar som samlas in är heller inte tillräckligt stor i Indonesien för att använda sig av 
en drumpulper. Att investera i en drumscreen är därför det alternativ som skulle ge störst 
effekt. Den är också betydande i det hänseendet att polyaluminiumrejektet skall vara av 
tillräcklig god kvalitet för att möjliggöra vidare tillverkning.  
 
Som tillverkningsprodukt föreslås att pappersfabrikerna antingen börjar tillverka 
returkartong alternativt papperskassar då de både inte kräver någon ny revolutionerande 
teknik samt att de har potential att konsumeras i stora kvantiteter. För Sapta Lestari Perdana 
rekommenderas att tillverkningen av takplattor återupptas så fort som polyaluminiumrejeket 
är av tillräckligt hög kvalitet.  
 
Metoden att separera polyetylenplast från aluminium bör dock tas i beaktning i framtiden om 
problemen med hanteringen av den uttjänta myrsyran går att lösa. Metoden bör inte bara tas 
i beaktning av fabrikerna i Indonesien utan även av Fiskeby Board i Norrköping. Det finns en 
potentiell marknad för polyetylenplast och aluminium som återvunnits från Tetra Paks 
förpackningar, detta på grund av att deras kvalitet är hög samt att priserna på dem båda 
väntas öka i framtiden. Nytillverkning av primär plast och aluminium medför också stora 
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påfrestningar på miljön. Vidare undersökning krävs dock för att säkerställa att den uttjänta 
myrsyran tas om hand på ett ur miljösynpunkt godtagbart sett.   
 
Slutligen bör dock Tetra Pak undersöka om de inte skall påbörja en egen återvinning av sina 
förpackningar. Indonesien är i behov av fler fabriker som återvinner dryckeskartonger 
eftersom att konsumtionen av dessa ökar. Av den anledningen skall Tetra Paks återvinning 
vara en kompletterande verksamhet till de idag redan etablerade. Företaget har idag de 
resurser som krävs för att påbörja en egen återvinning, det är därför rationellt att företaget 
upprättar en egen verksamhet vilket kan rendera i ökade intäkter samt en minskad 
belastning på miljön.   
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