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Sammanfattning (högst 250 ord) 

Svenska pressgjuterier producerar cirka 65 000 ton aluminiumgjutgods årligen. 

Ungefär hälften av tillverkningen är riktad mot fordonsindustrin. Råvaran, 

gjutlegeringar i tackform, tillverkas på omsmältverk där en blandning av uttjänta 

aluminiumprodukter smälts ner och legeras till olika gjutlegeringar som 

efterfrågas av gjuteriindustrin. En nedgradering av aluminiumet sker då skrot med 

lågt innehåll av legeringsämnen blandas med höglegerat skrot.  

Pressgjutmetoden ger upphov till stora volymer returskrot som enligt gällande 

lagstiftning betraktas som avfall. Den senaste revideringen av avfallsdirektivet 

utmynnade bland annat i ett av huvudmålen som siktar mot att gå från avfall till 

resurs genom det så kallade avfallspaketet. Genom minskade avfallsmängder, 

ökad återanvändning och återvinning samt en förbättrad avfallshantering ska en 

övergång från linjär till cirkulär ekonomi nås. Pressgjuteribranschens bidrag till 
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denna övergång skulle kunna möjliggöras genom att låta branschen skapa egna 

värdekedjor där returskrot med känt innehåll får köpas och säljas mellan 

pressgjuteriverksamheter. Denna hantering är inte tillåten idag då pressgjuteriers 

verksamhetstillstånd i regel är begränsade till en råvaruhantering som endast 

tillåter köpt gjutlegering och omsmältning av eget returskrot.  

Dagens ökande elbilstillverkning kommer sannolikt att minska behovet av 

höglegerat gjutaluminium då komponenter som motorblock och kylare inte 

behövs i elfordon. Genom att utöka tillstånden för pressgjuterier kring 

råvaruanvändning skulle värdekedjor skapas där återgångsskrot med känt 

legeringsinnehåll används som en råvara istället för att som idag betraktas som ett 

avfall. 

Ämnesord (5–8 st) 

Pressgjutning, sekundär aluminium, återvinning, smältning, avfall, lagar 
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Inledning 
År 2015 enades världens stater kring Parisavtalet, där stora åtaganden om 

minskade utsläpp av växthusgaser antogs (Naturvårdsverket 2021e). Samma år 

antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som innehåller de 17 Globala målen som 

ska leda till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling 

(Naturvårdsverket 2020a). Sveriges regering har sedan dess uttalat att Sverige ska 

bli världens första klimatneutrala välfärdsland med netto noll utsläpp av 

växthusgaser senast 2045 (Naturvårdsverket 2020d). Genom EU:s avfallspaket 

som antogs i maj 2018 strävar EU att färdas från en linjär mot en cirkulär 

ekonomi som ska uppnås genom högre krav på återvinning och separat insamling 

av avfall via ökade krav i lagstiftningen (Naturvårdsverket 2020b). För att öka 

både kvantitet och kvalitet hos sekundära råvaror krävs en förbättrad 

avfallshantering. Sammansatta material behöver kunna separeras och sorteras ut 

var för sig i syfte att skapa rena avfallsströmmar som inte innehåller giftiga eller 

farliga ämnen för människor och miljö (ibid.). En ökad sortering leder även till en 

ökad mängd sekundär råvara vilket minskar uttaget av nyproducerad råvara 

(ibid.). Den pågående uppgraderingen av fordonsflottan till eldrivna fordon 

innebär att behovet av höglegerade gjutlegeringar kommer att minska på grund av 

ett minskat behov av motorblock, kylare mm som inte krävs i eldrivna fordon 

(European Aluminium 2020, s.16). Behovet av låglegerat material innebär en 

ökad användning av primäraluminium då det återvunna aluminiumet måste spädas 

ut för att nå de legeringshalter som industrin efterfrågar. Framställning av 

primäraluminium är mycket energikrävande. För att minska behovet av 

nytillverkat primäraluminium i utspädningssyfte krävs därför att separata 

avfallsströmmar skapas där det är möjligt i syfte att urskilja låglegerat material 

från höglegerat och låta de utsorterade fraktionerna smältas för sig (ibid.). 

Den svenska gjuteriindustrin producerade 315 000 ton gjutgods 2018 vilket 

motsvarar cirka två procent av den totala produktionen i Europa 

(Gjuteriföreningen 2021). Fordonsindustrin svarar för ungefär hälften av den 



 7 (26) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

svenska gjutgodsförbrukningen (ibid.). Kravet på lättare konstruktioner inom 

fordonsindustrin har ökat användningen av aluminium och drivit på utvecklingen 

av högre hållfasthet i materialet (ibid.). Svenska gjuterier producerade 63 700 ton 

aluminiumgjutgods 2017 (ibid.). Tillverkning av aluminiumgjutgods sker idag till 

över 80 procent genom pressgjutning (ibid.). Tillverkningsprocessen ger upphov 

till stora volymer återgångsskrot vid borttagning av ingöt. (Metallkompetens 

2021). 

I verksamhetstillstånd för ett flertal pressgjuterier begränsas råvaruanvändningen 

till rent material (gjutlegering i tackform) samt eget returskrot. Att köpa in skrot 

med känt legeringsinnehåll är alltså inte tillåtet. En del i detta problem grundar sig 

i hur förekommande begrepp definieras, särskilt kring frågan om en restprodukt är 

ett avfall eller inte. 

Syfte  

Syftet med detta arbete är att göra en fördjupning i relevant lagstiftning och 

branschlitteratur, utreda och förklara förekommande begrepp samt diskutera 

hinder och möjligheter för en effektiv resursanvändning inom svensk 

pressgjutindustri. Frågeställningen som denna rapport skall utreda är  

● huruvida pressgjuterier genom en förändrad syn på och användning av 

restprodukter kan bidra till en övergång från linjär till cirkulär ekonomi 

● hur befintliga avfallsflöden bör förändras i syfte att öka återvinningen av 

aluminium 

● huruvida gällande lagstiftning motverkar en effektiv resurshantering 

Avgränsningar 

Studien omfattar aluminiumflöden i form av inköpt råvara och återgångsskrot 

inom svensk pressgjutindustri.  
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Material och metoder 

Rapporten är en teoretisk studie baserad på litteraturstudier, studier av gällande 

lagstiftning, studier av fyra pressgjuteriers verksamhetstillstånd, 

branschorganisationers hemsidor, sökningar på internet samt intervjuer med olika 

personer med branschkunskap inom pressgjuteriområdet. 
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Bakgrund 

De svenska miljömålen 

De svenska miljömålen beskriver vilka utmaningar Sverige möter och hur 

samhället kan bidra till att uppnå Riksdagens generationsmål som avser att till 

nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 

utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser 

(Naturvårdsverket 2021b).  

De miljömål som är relaterade till avfall omfattar God bebyggd miljö och Giftfri 

miljö. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av 

samhällets miljöpåverkan och en ökad återvinning och återanvändning krävs för 

att nå en cirkulär ekonomi (Naturvårdsverket 2021d). För att nå en giftfri miljö 

krävs begränsningsåtgärder då det för många kemikalier fortfarande råder stor 

okunskap kring deras effekt, användning och exponering. Varor och material 

måste därför vara giftfria från början i syfte att nå en cirkulär ekonomi med minsta 

möjliga påverkan på människa och miljö (Naturvårdsverket 2021c).  

Avfallsdirektivet 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG, det så kallade 

Avfallsdirektivet, trädde i kraft den 19 november 2008. Den senaste revideringen 

gjordes i maj 2018 genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 

av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall. Syftet och 

tillämpningsområdet utökades då till att lyda så här: 

I detta direktiv fastställs åtgärder som syftar till att skydda 

miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska 

genereringen av avfall, de negativa följderna av generering och 

hantering av avfall samt minska resursanvändningens allmänna 

påverkan och få till stånd en effektivisering av denna 

användning, vilka är av avgörande betydelse för övergången till 
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en cirkulär ekonomi och för att garantera unionens 

konkurrenskraft på lång sikt. 

((EU) 2018/851) 

Utökningen bestod i att direktivet numera tydligt uttalar en övergång till 

en cirkulär ekonomi samt att detta görs för att garantera unionens 

konkurrenskraft framöver (Naturvårdsverket 2020c). 

Förutom ändring av syfte och tillämpningsområde gjordes ytterligare 67 

revideringar ((EU) 2018/851). Ett av huvudmålen med revideringen var att gå från 

avfall till resurs genom det så kallade avfallspaketet. Målet är minskade 

avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en 

förbättrad avfallshantering (Naturvårdsverket 2020c). Samtliga ändringar ska 

genomföras senast år 2025 (ibid.). I Sverige införlivas ändringarna bland annat 

genom miljöbalken, avfallsförordningen och genom Naturvårdsverkets 

föreskrifter (ibid.). 

EU:s arbete mot en mer cirkulär ekonomi baseras på en snabbt ökande 

förbrukning av jordens resurser till följd av en ökad befolkning i kombination med 

en stark ekonomisk utveckling (Naturvårdsverket 2020c). Bara i Sverige 

genereras fem ton avfall per person och år (ibid.). I en cirkulär ekonomi behålls 

resurserna i samhällets kretslopp istället för att bli avfall (ibid.).  

Ett avfall kan upphöra att vara ett avfall genom att gå igenom en 

återvinningsprocess (Naturvårdsverket 2017). Efter återvinningsprocessen 

omfattas den tillverkade produkten av produkt- och kemikalielagstiftningen 

(ibid.). Den som återvinner avfall betraktas därmed som producent (tillverkare) 

enligt kemikalielagstiftningen (ibid.). 

I Sverige införlivas ändringarna genom miljöbalken (SFS 1998:808). 
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Definitioner av olika begrepp 

Avfall 

I Miljöbalken (SFS 1998:808) definieras avfall så här: 

Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör 

sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.  

(SFS 1998:808, kap 15 1§) 

Biprodukt 

I Miljöbalken krävs uppfyllande av fyra kriterier för att en restprodukt ska kunna 

vara en biprodukt: 

● det ska vara säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta att 

användas 

● ämnet eller föremålet ska kunna användas direkt utan någon annan 

bearbetning än normal industriell praxis 

● ämnet eller föremålet ska produceras som en integrerad del i en 

produktionsprocess 

● den fortsatta användningen ska vara laglig, dvs. ämnet eller föremålet ska 

uppfylla alla relevanta produkt-, miljö- och hälsoskyddskrav för den 

specifika användningen och inte leda till allmänt negativa följder för 

miljön eller människors hälsa 

(Naturvårdsverket 2021a, Miljöbalken SFS 1998:808) 

Omsmält sekundäraluminium / Förkonsumentfasen 

Processkrot, även kallat återgångs-/returskrot, som omsmälts inom den egna 

verksamheten anses som omsmält sekundäraluminium (Metalliska material 2020). 

Enligt SS-EN ISO 14021:2016 Miljömärkning och miljödeklarationer är 

definitionen: 
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Förkonsumentfasen: Material som avleds från avfallsströmmen 

under en tillverkningsprocess. Undantaget är återanvändning 

av material som ombearbetning, återvinning eller skrot som 

genererats i en process och kan återvinnas inom samma process 

som genererade det. 

(SS-EN ISO 14021:2016) 

Återvunnet sekundäraluminium / Efterkonsumentfasen 

Smältning av uttjänta aluminiumprodukter anses som återvunnet 

sekundäraluminium (Metalliska material 2020). 

Enligt SS-EN ISO 14021:2016 Miljömärkning och miljödeklarationer är 

definitionen: 

Efterkonsumentfasen: Material som genereras av hushåll eller 

av handels-, industri- eller institutionsanläggningar i deras roll 

som slutanvändare av en produkt som inte längre kan användas 

för det avsedda ändamålet. Hit räknas även returnering av 

material från distributionskedjan. 

När avfall upphör att vara avfall 

Rådets förordning (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för 

fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG anger i den inledande textens 

punkt 3 att: 

Kriterierna för att fastställa när skrot av järn, stål och 

aluminium upphör att vara avfall bör säkerställa att skrot av 

järn, stål och aluminium som är ett resultat av återvinning 

uppfyller den metallproducerande industrins tekniska krav, 



 13 (26) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

följer gällande lagstiftning och produktstandarder och inte ger 

allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa. 

(EU 333/2011) 

Kriterier som måste uppfyllas är bland annat klassificering enligt norm 

(kundspecifikation, industrispecifikation eller legeringsstandard). Klassificering 

ska utföras av behörig personal. Skrotet måste ha ett metallutbyte på ≧ 90% och 

förekomst av främmande material ≦ 5 viktprocent (främmande material 

specificeras i direktivet och tas ej upp här), fritt från synlig olja, smörjmedel eller 

fett, ej vara radioaktivt, ej uppvisa några farliga egenskaper (utvecklas i 

direktivet), ej innehålla trycksatta containrar som kan orsaka explosion i 

smältugnar. 

Fil- och svarvspån som innehåller vätskor (skärolja, emulsioner) samt fat och 

containrar som innehåller eller har innehållit olja eller färg får inte användas som 

råmaterial vid återvinning – det är klassat som avfall och måste tas om hand av 

godkänd avfallsbehandlare. 

Krav från europeisk marknad 

För att få märka sin produkt med EU:s märkning EcoLabel (som i Sverige kallas 

Svanenmärkning) måste en hög andel återvunnet material finnas i de material som 

används i produkten - särskilt i produkter av metall (Miljömärkning Sverige AB 

2021). För till exempel utemöbler krävs att (förutsatt att andelen aluminium är 

minst 10% i produkten) minst 75 vikt-% aluminium ska vara återvunnet 

(inkluderat både för- och efterkonsumentfasen) varav minst 30 vikt-% från 

efterkonsumenfasen (ibid.).  

Svensk aluminiumåtervinning 

Den gängse uppfattningen är att aluminium är ett väl cirkulerande material. Enligt 

en studie utförd av Material Economics (2018) i samarbete med 
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Återvinningsindustrierna och Re:Source har man dock kommit fram till att 30% 

av det aluminium som årligen faller ur användning i Sverige aldrig återvinns. 

Framförallt beror detta på bristande insamling, processförluster som uppstår vid 

återvinning och att aluminium förbränns med annat avfall (ibid.). Ett annat 

problem är så kallad nedgradering som sker när olika kvalitéer av 

sekundäraluminium blandas och bildar en höglegerad gjutlegering. Därmed 

förloras 30-40% av värdet relativt jungfruligt aluminium (ibid.). Värdeförlusten 

begränsas idag genom att höglegerat aluminium kan avsättas i gjutna produkter, 

framförallt inom fordonsindustrin (ibid.). Aluminiumåtervinning är därmed 

beroende av att sekundäraluminium kan användas till gjutaluminium i 

transportsektorn som står för 55% av användningen av återvunnet aluminium 

(ibid.). Hittills har denna nedgradering inte varit ett problem då den 

metallblandning som tillverkats fungerat utmärkt för tillverkning av motorblock, 

kylare med flera produkter som tål större inblandning av legeringsämnen (ibid.). 

Farhågan är dock att med framtida elbilsproduktion kommer behovet av 

gjutlegeringar att minska då elbilar inte kräver dessa komponenter (ibid.). 

Efterfrågan på höglegerat gjutaluminium kommer därmed att minska.  
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Resultat 

Svensk pressgjutindustri 

Vid pressgjutning pressas smält metall under högt tryck och med hög hastighet in 

i en permanent gjutform (Metallkompetens 2021). Efter utplockning av den gjutna 

detaljen sker en efterbearbetning där ingöt och skägg tas bort, se figur 1. 

 

Figur 1. Till vänster visas ett göt efter utplockning från pressverktyget. Överst till höger visas en rensad 

detalj. Foto: Lundberg, C1 

Både ingöt och skägg kan omsmältas inom den egna produktionen. Materialet 

benämns internt ”returskrot” eller ”återgångsskrot”. Den kemiska 

sammansättningen i götet förändras minimalt efter stelning och materialet kan 

 

1 Tillstånd enligt telefonsamtal 2021-05-27. 
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därför klassificeras i enlighet med den legering som användes vid gjuttillfället 

(Metalliska material 2020). 

 

Genomgång av fyra olika pressgjuteriers 
verksamhetstillstånd 

LPW (Lundbergs Pressgjuteri i Vrigstad) 

LPW smälter om majoriteten av sitt eget återgångsskrot. Det befintliga 

verksamhetstillståndet daterat 1999-07-01 formuleras så här vad gäller 

användning av råvaror: 

Som råvaror får endast användas ren metall eller rent 

returskrot från egen produktion. Oljigt eller lackerat skrot får 

inte användas. 

(Länsstyrelsen Jönköpings Län, 1999) 

Tolkningen av ”ren metall” anses i allmänhet betyda inköpt gjutlegering i 

tackform. Alltså inte sekundäraluminium i form av skrot. Vid intervju med Cajsa 

Lundberg2, VD på LPW, framkommer att man gärna sett att man fått tillstånd att 

även smälta rent och torrt skrot av lämplig kvalitet, med känd kemiska 

sammansättning och smälta om detta i den egna omsmältugnen. Sedan lång tid 

tillbaka har LPW egen analysutrustning för kontroll av det kemiska innehållet i 

det material som används i produktionen. Därmed har man möjlighet att 

kontrollera egen produktion av gjutlegeringar till sina kunder. Med dagens 

begränsande tillstånd får LPW en konkurrensnackdel då inköp och omsmältning 

av rent och torrt skrot i dagsläget inte är tillåtet.  

 

2 Cajsa Lundberg, VD Lundbergs Pressgjuteri i Vrigstad, intervju den 19 april 2021. 
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VÅ Pressgjuteri AB, Bredaryd 

Beslut 2000-04-19 Länsstyrelsen i Jönköpings Län: 

Som råvaror får endast användas ren metall eller rent 

returskrot från egen produktion. Oljigt eller lackerat skrot får 

inte smältas. 

(Länsstyrelsen Jönköpings Län, 2000) 

Även VÅ Pressgjuteri har begränsningar kring råvaruanvändning i sitt tillstånd för 

verksamheten. 

Åges Metallgjuteri AB, Unnaryd 

Beslut 2001-11-27 Länsstyrelsen i Hallands Län: 

Inköp av råvaror och kemikalier skall ske i en omfattning 

relaterad till aktuell produktion inom ramen för lovgivet 

tillstånd. Val av råvaror och insatskemikalier samt hantering, 

lagring och förbrukning föreslås ske i enlighet med de rutiner 

som redovisats i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. 

(Länsstyrelsen i Halland 2001) 

Företagets text kring råvaruanvändning i ansökan: 

Råvaran i form av tackor smälts tillsammans med återgång i 

fem centralsmältugnar varav fyra gasoleldade och en elektrisk.  

I Åges fall har Länsstyrelsen i Halland inte valt att specificera vad som får smältas 

utan refererar till företagets egna rutiner. Här har företaget själv förbundit sig till 

att använda en viss råvarumix. 
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Gjuteribolaget i Värnamo 

Beslut 2018-10-24 Länsstyrelsen i Östergötland: 

3. Sekundärt råmaterial, som ska användas i den egna 

produktionen, får inte vara klassat som avfall. 

Återgångsmaterial från egen produktion och sekundärt 

råmaterial ska vara torrt och rent.  

Rutiner ska finnas för att kontrollera att det sekundära 

råmaterialet inte klassas som avfall och för kontroll att 

kvaliteten på det sekundära råmaterialet. Utförd kontroll ska 

dokumenteras. 

(Länsstyrelsen i Östergötland 2018) 

Gjuteribolaget (som främst gjuter i zink) har ett relativt nytt tillstånd för sin 

verksamhet (erhållet 2018). Tillståndet faller inom Industriutsläppförordningen då 

verksamheten producerar mer än 5000 årston. I samband med inköp av en modern 

omsmältningsugn minskade behovet av extern omsmältning av eget 

återgångsmaterial som tidigare var nödvändigt då man inte hade kapacitet för 

detta. Enligt VD Jonas Abrahamsson3 har man dock ännu inte utnyttjat sitt 

tillstånd att köpa in sekundärt råmaterial.  

Röster från branschintressenter 

Advokat med fokus på avfallsfrågor 

Enligt Rudolf Laurin, advokat på Wistrand Advokatbyrå, fanns det före Sveriges 

inträdande i EU en mer pragmatisk syn på användning av restprodukter i Sverige 

(Wänerholm 2019). Genom strikt implementering av EU-lagstiftning har företag 

 

3 Jonas Abrahamsson, VD Gjuteriteknik i Värnamo, telefonsamtal den 18 april 2021. 
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som behandlar avfall med någon typ av termisk process för att skapa ny råvara 

betraktats som att de måste uppfylla kraven i förordningen om avfallsförbränning 

(ibid.). Det är därför viktigt att det finns regler för när ett avfall upphör att vara ett 

avfall i likhet med rådets förordning (EU) 331/2011, så att den cirkulära 

ekonomin främjas och jungfruliga råvaror kan ersättas med sekundära (ibid.). 

Genom att fokusera på undantagen, till exempel farliga ämnen eller egenskaper i 

materialet och låta material som har ett ekonomiskt värde klassas som en produkt 

per automatik hade legat helt i linje med synen på en cirkulär ekonomi (ibid.). 

Gjuteriföreningen 

Vid samtal med Peter Nayström4, kontaktperson för branschfrågor hos 

Gjuteriföreningen, framkommer att det endast är Länsstyrelsen i Östergötland som 

belagt pressgjuterier med krav på vilken råvara som får användas. Problemet som 

skapas består i att om ett pressgjuteri levererar detaljer till en kund och dessa 

detaljer sedan behöver kasseras (oavsett anledning) så innebär detta att kunden 

inte får/kan låta pressgjuteriet köpa tillbaka detaljerna eftersom detaljerna enligt 

dagens regelverk är klassade som avfall. 

  

 

4 Peter Nayström, Branschfrågor Gjuteriföreningen, telefonsamtal 7 maj 2021. 



 20 (26) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Diskussion 
EU:s Avfallsdirektiv (2018/98/EG) är tydligt vad gäller definitionen av avfall. 

Avfall är något man vill eller måste göra sig av med. Genom rådets förordning 

(EU) 331/2011 ”om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot 

upphör att vara avfall” kommer skrot som klassificerats enligt förordningen att 

hanteras som en sekundär råvara med känt innehåll. 

Hittills har pressgjuteribranschen förlitat sig på legerad råvara i tackform. Med 

dagens tekniska utveckling där effektiva omsmältningsugnar blivit tillgängliga 

även för små och medelstora gjuteriverksamheter, kan gjuterierna själva 

ombesörja den omsmältning, analys samt vid behov legering av 

sekundäraluminium för att producera egna gjutlegeringar i syfte att pressgjuta nya 

produkter.  

Enligt Naturvårdsverket (2021a) är det viktigt att bestämma om något som 

framställts i en tillverkningsprocess är en produkt eller restprodukt. Vid 

tillverkning av pressgjutet gods är det omöjligt att producera detaljer utan att en 

restprodukt i form av returskrot uppstår. Detta returskrot bör därför anses vara en 

produkt, då omständigheterna är sådana att returskrot inte kan undgå att tillverkas. 

Något som förbryllar mig är varför man inte betraktar återgångs-/returskrot som 

en biprodukt. Kriterierna för biprodukt uppfylls nämligen då: 

● föremålet har uppstått i en produktionsprocess där huvudsyftet inte är att 

producera föremålet 

● föremålet kan användas direkt efter normal industriell praxis 

● föremålet kommer att fortsätta användas på ett sätt som är hälso- och 

miljömässigt godtagbart och strider inte mot lag eller annan författning. 

För biprodukter gäller inte avfallsdirektivet.  

Ur ett återvinningsperspektiv borde återvinning av metall med känt innehåll 

främjas inom gjuteribranschen. De befintliga tillstånd som idag hindrar 
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pressgjuterier från att använda sekundäraluminium med känt innehåll motverkar 

arbetet med att skapa ett cirkulärt återvinningssystem. Dessutom smälts materialet 

två gånger och förbrukar därmed dubbelt så mycket resurser då det först ska 

smältas på ett omsmältverk för att produceras till gjutlegering i form av tacka och 

därefter smältas ännu en gång på gjuteriet i syfte att bli nya detaljer. Se figur 2. 

Figur 2. Översiktsbild över dagens aluminiumskrotflöde samt förslag på nytt flöde i syfte att främja en 

cirkulär ekonomi. Illustration: Nina Karlsson. 

Material Economics rapport (2018) visar att den nu pågående övergången till 

eldrivna bilar kommer att minska fordonsindustrins behov av höglegerat 

gjutaluminium eftersom komponenter som motorblock, kylare etc inte behövs i 

elbilar. Om man inte ändrar återvinningsmetoden för aluminium, där allt insamlat 

skrot blandas, krävs att en utspädning görs genom tillsats av primäraluminium, i 

syfte att sänka halterna av inlegerade ämnen.  

Att skapa loopar där en viss sorts aluminiumlegeringar produceras, används och 

återanvänds till samma syfte, så som pantburkar gör idag, borde även kunna 

fungera inom gjuteriindustrin. Då skulle låglegerat skrot hållas kvar i sin loop och 

inte förslösas genom att sammanblandas med ospecificerat aluminiumskrot och 

resultera i höglegerat gjutgods för vilket efterfrågan sannolikt kommer att minska.  
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Svensk pressgjutindustri har stor potential att skapa värdekedjor där 

återgångsskrot med känt legeringsinnehåll kan cirkulera och behålla sitt värde till 

gagn för både miljön och ekonomin.  
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Slutsatser 
För att nå en cirkulär ekonomi krävs ett nytt tankesätt. Etablerade 

framställningsmetoder och materialflöden kommer att förändras då världen ställer 

om till ett nytt energisystem då befintlig fordonsflotta till stora delar ska ersättas 

med eldrivna fordon. Att sortera ut råvaror ur avfall är en viktig del i denna 

omställning, men ännu bättre är att skapa loopar där en viss sorts material 

produceras, används och återanvänds till samma syfte, såsom pantburkar gör idag. 

Inom gjuteriindustrin visar forskning att framtiden bjuder på utmaningar i form av 

förändrade materialflöden. Behovet av höglegerade gjutlegeringar av aluminium 

kommer sannolikt att minska till förmån för låglegerade gjutlegeringar. Genom att 

redan från fabrik klassa returskrotflödena samt utöka tillstånden för gjuterier vad 

gäller användning av restprodukter, skapas en marknad för returskrot med känt 

innehåll som bidrar till att minska energiförbrukningen då omsmältning hos 

gjutlegeringsproducent kan exkluderas när gjuteriet själv producerar sina 

gjutlegeringar. Detta leder till en effektivare resurshushållning vad gäller 

användning av råvara och energi.  
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