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Sammanfattning 
Rapporten behandlar materialåtervinning av plast via kemiska metoder. Lagstiftning inom EU rörande 

avfallshantering och återvinning av plastmaterial och hur återvunnet material kan användas (Avfallsdirektivet, 

Förpackningsdirektivet, REACH, RED II med flera) beskrivs översiktligt. Lagstiftningen prioriterar 

materialåtervinning före energiåtervinning och sätter också kvantitativa mål för materialåtervinningen, nu senast 

med sikte på 2030.  

I Europa tillverkas årligen ca 60 miljoner ton plastmaterial och förbrukas ca 50 miljoner ton, dominerat av 

polyolefiner (PE,PP) följt av PVC, PUR, PET och PS mat en rad andra polymermaterial. 40 % av plasten används till 

förpackningar, 20 % inom byggsektorn och 10 % för fordon följt av en rad andra användningar. 

Samtidigt separeras 27 ton plastavfall in varje år. Resten upp till 50 miljoner ton ingår i hushållsavfall, blir skräp 

eller binds upp i mer långlivade konstruktioner (byggnader, fordon). Av det utseparerade plastavfallet går knappt 

hälften, 11 miljoner ton, till energiåtervinning (dvs. avfallsförbränning) medan resterande plast fördelas i nära nog 

lika delar på materialåtervinning, 8 miljoner ton, och deponi, 7 miljoner ton. Men av den återvunna mängden går 

enbart ca 2 miljoner ton tillbaka in i plastmaterialens värdekedja via mekanisk återvinning, som är den helt 

dominerande tekniken. Resten blir rejekt och går tillbaka i energiåtervinningen eller deponeringen. Men de satta 

politiska målen för 2030 skulle kräva att 15-18 miljoner ton återvinns som plast 2030. Dessa mål kompletteras av 

frivilligt uppsatta mål för enskilda företags och branschorganisationers. 

Ett skäl till den låga återvinningsgraden är kostnaden för nya plastmaterial, relativt behandlingskostnaden för 

återvinning, alternativt energiåtervinning och deponi. Ett annat skäl är att mekanisk återvinning i många fall leder 

till en försämrad kvalitet på det återvunna materialet, vilket begränsar de produkter där återvunnet material kan 

användas eller den andel som kan blandas i ny plast. Detta har ökat intresset för kemisk återvinning, där material 

återvinns i ren form eller som monomerer eller andra kemiska beståndsdelar, och som har färre begränsningar för 

återinblandning. 

Många aktörer (BASF, LyondellBasell, Neste, Nouryon, Sabic etc.) har annonserat satsningar inom kemisk 

återvinning av plast. Utifrån öppen information ges en övergripande omvärldsanalys av de pågående industriella 

initiativen för kemisk materialåtervinning av plastavfall som kan vara industriellt applicerbara på kort eller 

medellång sikt. Kemisk återvinning kan ske genom upplösning av ett plastmaterial i ett lösningsmedel, genom 

solvolys där plasten kemiskt sönderdelas till monomerer i en vätskefas och återvinns ur denna, genom termolys 

eller pyrolys som i olika temperaturintervall och tryck sönderdelar plastmaterial till en blandning av oljor och vaxer 

som kan användas som bränsle eller för att omvandlas till andra produkter, samt genom förgasning där 

huvudprodukten är en syntesgas som kan användas för att syntetisera produkter som metanol och kolväten som 

sedan kan återföras i plastvärdekedjan. I praktiken så kräver alla processer utom förgasning rena eller relativt rena 

utsorterade plastfraktioner som erhålls genom i princip samma förbehandling som för mekanisk återvinning. 

Förgasning däremot kan hantera blandade avfall men även rejektfraktioner från exempelvis mekanisk återvinning. 

Generellt gäller att de flesta tekniker, även de mer toleranta, begränsar mängden PVC i behandlat material till ett 

fåtal procent och ofta också har begränsningar för PET-material. 

Med några få undantagsfall för återvinning av rent produktionsspill finns ingen fullt ut industriellt beprövad teknik 

för kemisk återvinning av plastavfall, men en rad industriella utvecklingsprojekt med starka aktörer pågår. För 

upplösning och solvolys finns några prototyper i skalan några tusental till tiotusental årston och ytterligare kan 

tillkomma om ett par år. För termolys finns en anläggning på 20 000 årston under byggnad och det finns ett antal 

pyrolysanläggningar i samma eller något lägre kapacitetsintervall, som dock främst inriktats mot att producera 

oljor för användning som bränsle. Det finns en förgasningsanläggning för plastavfall i drift i Japan och anläggningar 

för sorterat avfall i driftsättning och byggnad i Nordamerika och i planering i Europa, med kapaciteter på från ett 

antal tiotusental ton til några hundratusental ton.  

Avslutningsvis diskuteras olika aspekter av kemiska återvinningstekniker för plastavfall utifrån krav på ingående 

material, utbytet för olika återvinningsvägar, anläggningskapaciteter och -kostnader för olika tekniker.  
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Förkortningar 
ABS Polymer bestående av akrylnitril-, butadien- och styrenmonomerer 

APP Advanced Plasma Power 

ASR Auto shredder residue, bilfrag. 

BHEP Bis(hydroxyethyl)tereftalat, återvinningsprodukt från PET och monomer för 

CPD Catalytic pressureless depolymerization, se Alphakat/Recenso 

CTC Catalytische Tribochemische Conversion, Catalytic tribologic conversion,  

katalytisk tribologisk omvandling, se Alphakat/Recenso 

DMT Dimetyltereftalat 

DOE Department of Energy, USA 

DoD Department of Defense, USA 

EPS Expanderad polystyrene 

EUP Ebara Ube Process, se Ebara 

EVCM ECVM 

EWC European waste catalogue, Europeiska Avfallskatalogen 2000/532/EG 

FT Fischer Tropsch-processen 

H2020 EU:s 8:e ramprogram för forskning, Horizon 2020  

HDPE Högdensitets-polyeten 

HCl Väteklorid, ”saltsyra” 

HTL Hydrotermisk förvätskning 

IEA Integrated Environmental Assessment 

IED Industrial emissions directive, Industriemissionsdirektivet 2010/75/EU 

KDV Katalytische Drucklose Verflüssigung, se Alphakat/Recenso 

LDPE Lågdensitets-polyeten 

MEG Monoetylenglykol 

MKB Miljökonsekvensbeskrivning 

MMA Meta-metylakrylat 

MTO Methanol to olefins 

MTP Methanol to propene 

NASA National space administration 

NEDO Nippon Economic Development Organisation (Japan) 

PA Polyamid 

PA6 Polyamid baserad på sexkolsmonomer, vanligen kaprolactam, ”nylon” e.d. 

PC Polykarbonat 

PE Polyeten 

PET Polyetentereftalat 

PMMA Polymetametylakrylat (plexiglas) 

PO Polyolefiner, generellt 

PP Polypropen 

PS Polystyren 

PTA pereftalsyra, se PET 

PU, PUR Polyuretan 

PVC Polyvinylklorid 

RDF Refuse-derived fuel, bränslefraktion från utsorterat avfall 

REACH Regulation of registration, evaluation and approval of chemicals, Förordning (EG) nr 1907/2006 om 

registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 

RED Renewable energy directive, Förnybarhetsdirektivet 2009/28/EG 

RED II Renewable energy directive II, Förnybarhetsdirektivet (EU) 2018/2001 

RFS2 Renewable Fuel Standard 2, biotransportbränslecertifikatsystem i USA 

RME Rapsoljemetyleester 

ROO, ROC Renewable obligation order, Renewable obligation certificates, Storbrittanien 

SPK Synthetic paraffinic kerosene, se ASTM D7566 

SVZ Sekundärrohstoff Verwertungs Zentrum, Schwarze Pumpe 

TPA Tereftalsyra 

TRI Thermochem Recovery Inc. 

TRL Technology Readiness Level 
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USDA US Department of Agriculture 

UVCB Substances of Unknown or Variable composition (REACH) 

VCC Veba Combi-Crack process 

VGO Vacuum gas oil 

WFD Wasteframework directive, Avfallsdirektivet 2008/98/EG 

XPS Extruderad polystyren 
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Huvudinnehåll och slutsatser 

Rapporten ger utifrån öppen information en övergripande omvärldsanalys av de pågående 

industriella initiativen för kemisk materialåtervinning av plastavfall som har en teknikmognad som 

gör att dessa utvecklingar har kan vara industriellt applicerbara på kort eller medellång sikt, dvs. idag 

eller inom de närmsta åren vara i pilotskala. I detta avsnitt anges inte referenser, men dessa kan 

hittas i motsvarande avsnitt i huvudrapporten 

Kemisk återvinning av plastmaterial 

Med kemisk återvinning avses i huvudsakmetoder som syftar till att genom kemisk eller termokemisk 

behandling av plastavfall återvinna monomerer för plaster eller producera en annan kemisk produkt 

som kan utnyttjas vid plastframställning. I rapporten beaktas även metoder där den för närvarande 

huvudsakliga slutprodukten är avsedd för energiåtervinning som ett flytande bränsle som direkt eller 

indirekt ersättning av oljeprodukter. Men på senare tid har det uppstått ett intresse för att helt eller 

delvis använda denna typ av produkter för att ta fram råvara för polymerframställning. 

Den idag vanligaste metoden för att återvinna plastavfall, och då endast termoplaster som kan 

smältas om, är via mekanisk återvinning. Mekanisk återvinning beskrivs översiktligt nedan. Mekanisk 

återvinning leder dock ofta till att kvaliteten på det återvunna materialet sjunker, och därmed 

inblandningsnivån i liknande plastprodukter blir låg och att återvunnet material inte kan användas till 

de ursprungliga produkterna, dvs en nedklassning i kvalitet och därmed också av värdet av 

återvunnet material. . En av de principiella fördelarna med kemisk materialåtervinning är att det sker 

en depolymerisering till monomerer eller en mellanprodukt som kan användas för att tillverka 

monomerer, dvs. kvaliteten kan bibehållas eller till med ge en uppklassning. 

Kemisk återvinning kan åstadkommas genom upplösning i ett lösningsmedel, genom en kemisk 

reaktion med en tillförd reaktant, solvolys, och via termiska processer i olika temperaturområden 

som termolys, pyrolys och förgasning. Dessa processer beskrivs mer ingående nedan och i 

huvudrapporten. 

Lagstiftning av relevans för kemisk återvinning av plastmaterial 

Avfallsdirektivet 

Avfall, inklusive plastavfall, och dess hantering regleras på en övergripande nivå via EU:s lagstiftning 

och förordningar, och som sedan inordnas i nationella lagstiftningar och tillämpningsföreskrifter. 

Hela området är komplext och med många beröringspunkter med annan lagstiftning, och ligger till 

dominerande del bortom denna rapports omfattning. Nedan görs dock en orienterande 

sammanfattning av huvuddelarna och hur dessa i en eller annan mening påverkar kemisk 

plaståtervinning. 

Huvudlagstiftningen baseras på det s.k. avfallsdirektivet (2008/98/EG konsoliderat med ändringar 

bl.a.) (EU) 2018/85. Denna lagstiftning slår fast att en avfallshierarki ska gälla som 

prioriteringsordning för lagstiftning och politik som rör förebyggande och hantering av avfall: 

a) Förebyggande.  

b) Förberedelse för återanvändning.  

c) Materialåtervinning.  

d) Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning.  
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e) Bortskaffande. 

I direktivets bilaga II exempel över återvinningsförfaranden. De mest relevanta för rapportens 

ämnesområde är: 

• R 1 Användning främst som bränsle eller annan energikälla. För energiåtervinning finns ett 

godhetstal definierat via en formel för produktion av el och värme med hög energieffektivitet 

som ska uppfyllas för att kunna räknas som energiåtervinning. 

• R 3 Materialåtervinning av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel. Detta 

omfattar kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser samt förgasning och 

pyrolys med utnyttjande av komponenterna som kemikalier. I detta fall finns ingen 

effektivitet eller utbyte definierat. 

Det mål som sattes i det ursprungliga avfallsdirektivet 2008, att förberedelse för återvinning av 

papper, metall, plast och glas från kommunalt avfall e.d. skulle senast 2020 nå minst 50 vikt% i 

medlemsstaterna och 70 vikt% av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall. Det mål som sattes i det 

ursprungliga avfallsdirektivet 2008 kompletterades i ändringen av avfallsdirektivet 20181 med ett mål 

för återvinning av kommunalt avfall på 55 %, 2025, 60 % 2030 och 65 % 2035. 

 

En viktig punkt i direktivet är end-of-waste, dvs. när ett avfall upphör att vara ett avfall efter att ha 

genomgått någon form av behandling. Detta sker om det uppfyller följande villkor:  

a) Ämnet eller föremålet ska användas för specifika ändamål. 

c) Ämnet eller föremålet ska uppfylla de tekniska kraven för de specifika ändamålen och befintlig 

lagstiftning och normer för produkter. 

d) Användning av ämnet eller föremålet kommer inte att leda till allmänt negativa följder för miljön 

eller människors hälsa. 

 

I ett fåtal fall har EU-kommissionen definierat s.k. ”end-of-waste”-kriterier via förordningar, dock 

ingen som rör plastavfall. Ett förslag togs fram av JRC 2014 som gällde mekanisk återvinning, men 

man valde då att inte föreslå end-of-waste-kriterier för kemisk återvinning därför vid denna tidpunkt 

var volymerna några få procent av allt återvunnet plastmaterial. En rekommendation var att ta upp 

frågan igen efter ca 4–5 år, dvs i dagsläget. I Sverige är det i huvudsak den som driver en 

återvinningsverksamhet som ska bedöma om ett avfall efter en återvinningsprocess har upphört att 

vara ett avfall utifrån ovanstående generella kriterier.  

 

Förpackningsdirektivet  

Direktivet om förpackningar och förpackningsavfall, 94/62/EG, kom 1994, men som även det 

uppdaterades 2018. Man hade då en rad vad som upplevdes var en rad ambitiösa målsättningar: 

a) minst 50 vikt% och högst 65 vikt% av förpackningsavfallet ska återvinnas eller brännas i 

förbränningsanläggningar med energiåtervinning 2001.  

b) minst 60 v vikt% av förpackningsavfallet ska återvinnas eller brännas i förbränningsanläggningar 

med energiåtervinning 2008.  

c) minst 25 vikt%och högst 45 vikt%av samtliga förpackningsmaterial som ingår i förpackningsavfallet 

ska materialutnyttjas med minst 15 vikt%för varje (typ av) förpackningsmaterial 2001.  

d) minst 55 vikt%och högst 80 vikt%av förpackningsavfallet ska materialutnyttjas 2008. 
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Vidare sattes mål för enskilda typer av förpackningsmaterial. 22.5 vikt% av plasten i 

förpackningsavfallet ska materialutnyttjas tillbaka till plast 2008.  

 

I samband med uppdateringen av direktivet 2018 sattes nya mål fram till 2035, och i detta fall så 

skärptes även kravet då istället för ”materialutnyttjas” enbart ”materialåtervinning” räknas: 

f) vid slutet av 2025 ska minst 65 vikt%av allt förpackningsavfall materialåtervinnas.  

g) vid slutet av 2025 ska följande minimimål för materialåtervinning vara uppfyllda när det gäller 

följande specifika material som ingår i förpackningsavfall:  

i) 50 vikt% av plast.  

… 

h) vid slutet av 2030 ska minst 70 vikt%av allt förpackningsavfall materialåtervinnas.  

i) vid slutet av 2030 ska följande minimimål (i vikt%) för materialåtervinning vara uppfyllda när det 

gäller följande specifika material som ingår i förpackningsavfall:  

i) 55 % av plast. 

… 

 

Kemikalielagstiftningen 

Ett material som undergått kemisk återvinning och upphört att vara ett avfall ses då som en produkt 

och faller under produktlagstiftning. Detta innebär i de flesta fall att produkten ses som ett ämne 

(eller blandning), och ifall produktionen överstiger 1 ton/år faller det under REACH-förordningen, och 

kan kräva registrering för att kunna importeras eller omsättas på den inre marknaden. Det finns dock 

undantag i REACH för återvunna material för ”ämnen som sådana eller ingående i blandningar eller i 

varor: 

• vilka har registrerats och vilka återvinns i gemenskapen, om 

i) det ämne som är resultatet av återvinningsprocessen är detsamma som det ämne 

som har registrerats i enlighet med avdelning II, och 

ii) den information som enligt artikel 31 eller 32 krävs om det ämne som har 

registrerats i enlighet med avdelning II är tillgänglig för det företag som genomför 

återvinningen. I annat fall krävs at den substans som erhålls som ett led i 

återvinningen registreras, med allt vad som hör detta till.” 

Direktivet om industriutsläpp 

Ett annat direktiv av betydelse för en anläggning för kemisk återvinning av plast är direktivet om 

industriutsläpp, 2010/75/EU, även de en uppdatering och sammanfogning av en rad tidigare direktiv. 

Förutom att avfallshantering med en kapacitet över 10 ton/dygn (och då också inkluderande 

hantering och återvinning av plastavfall) är tillståndspliktig, så kan en kemisk återvinning indirekt falla 

under detta direktiv. I direktivet definieras avfalls förbränning som en oxiderande eller annan termisk 

behandling av avfall, också inkluderande pyrolys, förgasning och plasmabehandling om ämnena från 

behandlingen sedan förbränns. Tröskeln för att omfattas av regelverket är tillförsel av 3 ton/timme 

för icke-farligt avfall och 10 ton per dygn för farligt avfall (för mindre anläggningar som inte bår upp 

till tröskeln gäller nationella tillståndsregler). Detta innebär att en termisk behandling av plastavfall 

som resulterar i en eller flera produkter inte är att betrakta som en avfalls- eller 

samförbränningsanläggning. Men, det bildas oftast både material som ingår i produkterna och gaser 

samt flyktiga ämnen som förbränns för att generera energi i anläggningen eller facklas, och denna del 
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av verksamheten kan utgöra en avfalls- eller samförbränningssanläggning med allt vad som detta i så 

fall för med sig av emissionsåtgärder, uppföljning av emissioner och rapporteringsskyldigheter. 

 

När det gäller gaser definieras dock ett end-of-waste-kriterium, att gasen renats så den inte vid 

förbränning inte ger upphov till mer emissioner än förbränning av naturgas. 

RED II 

Ovan har nämnts att materialåtervinning prioriteras över energiåtervinning, men att många av de 

ämnen som återvinns är i en sådan form att de också kan användas till bränslen likväl som att 

återföras i ett kemiskt kretslopp. Det nyligen stadfästa modifierade Förnybarhetsdirektivet, det s.k. 

RED II-direktivet, har definierat ”återvunna kolbaserade bränslen” som ”flytande och gasformiga 

bränslen som produceras från flöden av flytande eller fast avfall av icke-förnybart ursprung som inte 

lämpar sig för materialåtervinning eller från gaser från avfallshantering och avgaser av icke-förnybart 

ursprung som framställs som en oundviklig och oavsiktlig följd av produktionsprocessen i 

industrianläggningar”. Medlemsstaterna kan då enskilt välja ifall återvunna kolbaserade bränslen ska 

räknas med i det mål för förnyelsebar energi i transporter som finns för perioden 2021–2030. 

Kommissionen ska via en genomförandeförordning senast 2021 ange hur växthusgasreduktionen för 

sådana bränslen ska räknas och vilken nivå av växthusgasreduktion som ska krävas för att kunna 

räknas som ett återvunnet kolbaserat bränsle och tillgodoräknas i de nationella målen.  

 

Ifall någon medlemsstat väljer att låta dessa ingå i målet kan sådana bränslen få fördelar genom 

styrmedel och stödåtgärder för förnyelsebara bränslen och få ett förhöjt ekonomiskt värde genom 

kvot- eller certifikatsystem för förnyelsebara drivmedel, och därmed få ett värde som är högre än 

värdet som återvunna kemikalier. Implementeringen av RED II i medlemsstaterna ska ske före 2021 

och i dagsläget kan inte sägas ifall denna möjlighet ska utnyttjas. Sannolikt kommer en del länder 

med t.ex. stor stålindustri att utnyttja denna möjlighet. Att återvinna fossilt kol som andra ämnen 

som ersätter jungfruligt fossilt kol demonstreras i bl.a. Belgien och Tyskland.  

 

Det är därmed sannolikt att vissa länder tar med återvunna fossila bränslen, även om det är mindre 

sannolikt att detta sker i Sverige. Plastavfall-till-drivmedelsbränslen kan därför få en ekonomisk 

stimulans av detta, vilket kan vara till förfång för ambitionerna kring kemisk återvinning av 

plastmaterial. Men, det kan också skapa incitament att i ökad utsträckning via pyrolys av plastavfall 

producera dieselbränsle så att också tillgången på bioprodukten nafta ökas. 

 

EU:s Action Plan for a circular economy 

I EU:s Action Plan for a circular economy från 2015 identifieras plast som ett prioriterat område, och 

ursprunget till en rad ändringar i lagstiftningen som skett efter 2015 kan härledas till denna plan. En 

konkret åtgärd som resulterat hittills är ett förslag att förbjuda vissa engångsartiklar av plast.  

 

Strategin för plast i en cirkulär ekonomi kom 2018 som ett resultat av ovanstående plan. Det 

konstateras att den globala plastproduktionen har tjugodubblats sedan 1960, varav ca 60 % används i 

förpackningar. Produktionen spås fördubblas igen under de kommande 20 åren. Mindre än 25 % av 

det insamlade plastavfallet återvinns och ca 50 % deponeras. Stora mängder plast hamnar i också 

havet. I denna strategi beskrivs en vision för den framtida plaståtervinningen. Visionen är att 

förändringar av produktion och konstruktion gör det möjligt att återvinna mer plast för alla viktiga 
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tillämpningar. Senast 2030 återvinns över hälften av allt plastavfall som uppstår i EU. En mycket stor 

andel av plastavfallet ska samlas in separat. Återvinning av plastförpackningsavfall når nivåer som är 

jämförbara med andra förpackningsmaterial. Återvinningskapaciteten för plast i EU utvidgas och 

moderniseras så att 2030 har sorterings- och återvinningskapaciteten fyrdubblats sedan 2015. 

Återvunnen plast har blivit ett allt mer värdefullt råmaterial och kemiindustrin samarbetar nära med 

plaståtervinningsföretagen. För att nå denna vision bör de centrala aktörerna samarbeta för att: 

− genom konstruktioner och innovationer göra plast och plastprodukter lättare att återvinna, 

− utöka och förbättra separat insamling av plastavfall, för att kvalitetssäkra detta material, 

− utöka och modernisera EU:s sorterings- och återvinningskapacitet, 

− skapa lönsamma marknader för återvunnen och förnybar plast. 

Men, med hänsyn till att EU:s plaststrategi nyligen formulerats så ligger det väl i korten att ytterligare 

mer eller mindre konkreta initiativ kan förväntas från kommissionen. En konkret åtgärd som 

resulterat hittills är ett förslag att förbjuda vissa engångsartiklar av plast. 

Plastmarknaden och återvinning av plastavfall 

Tillverkning och förbrukning 

2017 tillverkades globalt 348 millioner ton plastmaterial, varav 65 millioner ton i Europa, vilket gör 

Europa till den näst största producenten (19 %) efter Kina (30 %) och tätt följt av USA (18 %). 

Inom Europa omvandlades drygt 51 millioner ton till olika produkter och komponenter, fördelat på 

olika plastmaterial enligt Figur 1.  

 

Figur 1  Fördelningen av plastmaterial i omvandlarledet i Europa 

Man skiljer på termoplaster som är smältbara och kan formas på olika sätt i smält form och 

härdplaster som formas innan de ”härdas” kemiskt, ofta med stöd av armeringsmaterial t.ex. 

glasfiber. Plastmaterial är inte is sig helt rena material, det finns ofta spår av andra ämnen som är en 

del av tillverkningsprocessen, uppstår vid tillverkning eller till följd av åldring eller tillsättsför at ge 
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materialet önskade egenskaper (exempelvis mjukgörare) eller utseende (exempelvis färgpigment), 

etc., och som är mer eller mindre rörliga. Detta påverkar i vissa fall återvinningen av dessa material. 

Runt 40 % av all plast används för förpackningar, 20 % används inom byggsektorn, 10 % inom 

bilindustrin, 6 % inom elektronikindustrin, 4 % i hushålls-, sport och fritidsartiklar, 3 % inom jordbruk 

och resten, 17 % inom en övriga områden. 

Plastavfall och återvinning 

När det kommer till plastavfall och återvinning så samlades enbart ca häften av den plast som 

förbrukades i Europa in, 27 millioner ton 2017, Figur 12. Av denna mängd så går ca 7 millioner ton på 

deponi, en mängd som nästan halverats sedan 2006 (men det kan väl misstänkas att en stor del av 

den plast som inte samlas in går på deponi eller i bästa fall som energiåtervinning). Istället har 

material och energiåtervinning ökat, men energiåtervinning är den största återvinningsmetoden och 

håller ungefär samma tillväxttakt som materialåtervinning. Dessutom sker mer än en tredjedel av 

denna materialåtervinning utanför EU. Men som framgår av Figur 2 nedan så innebär inte de 8 

miljoner ton som går till materialåtervinning att motsvarande mängd plastmaterial går in i 

kretsloppet, utan en betydande del av detta blir rejektmaterial som sedermera företrädesvis går till 

energiåtervinning. 

 
Figur 2 Insamling av plast i Europa och fördelning på deponering och olika återvinningsmetoder 

Av de plastmaterial som inte samlades in som plastavfall återfinns resten i huvudsak i andra, 

osorterade avfallsströmmar (hushållsavfall, industri- och verksamhetsavfall) och då ofta som 

blandade material (plast+papper, etc.) dels som icke-insamlat material (skräp) eller som material 

med längre livstid (byggmaterial, fordon och liknande). Det finns därmed vissa ackumuleringseffekter 

av exempelvis ökat eller ändrat materialval i byggande eller genom att plaster i den befintliga 

bilparken görs mer återvinningsbara medan utskrotningen främst är fordon med 15–20 års livslängd 

och representerar tekniken vid föregående sekelskifte. Figur 2 visar på en initial potential av minst 18 

millioner ton plast per år som råvara för materialåtervinning initialt, samt ytterligare kanske 25 
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millioner ton ifall den del av plasten som inte samlas in separat kan göras tillgänglig på längre sikt, 

och där kemiska återvinningsmetoder i olika former kan vara en del av återvinningstekniken. 

Fördelningen mellan EU:s medlemsstater visar på en stor variation mellan olika europeiska länder. 

Länder med deponiförbud eller -restriktioner skiljer sig inte väsentligt från länder där detta saknas 

utifrån andelen återvinning, utan mer i hur stor andel som går till energiåtervinning. 

Materialåtervinning av plastmaterial 

När det gäller återvinning av plastmaterial är detta ett stort och komplext problem. Material som 

samlas in kan komma från flera källor, vara ett mono-material eller blandmaterial av mer eller 

mindre känd eller okänd sammansättning, och i det senare fallet också kanske även variabel 

sammansättning över tid, samt dessutom innehålla föroreningar av olika slag, Figur 3. Eftersom 

härdplaster inte kan smältas igen är dessa inte så aktuella för återvinning, men kan i vissa fall malas 

till pulver och användas som fyllnadsmaterial i andra tillämpningar, eller genom att lösas upp frigöra 

fiberinnehåll för återvinning. 

 
Figur 3  Principiell uppkomst och egenskaper hos insamlat plastavfall 

Dessa faktorer påverkar kraven på återvinningsprocess och dess kostnader, liksom möjligheten att 

återanvända materialet. Man talar här om sluten återanvändning (closed loop recirculation), Figur 4, 

dvs. återvunnet material används för att framställa samma produkt igen, ensamt eller uppblandat 

med nytillverkat material, eller öppen återanvändning (open loop recirculation) där återvunnet 

material används till en annan produkt, exempelvis material från PET-flaskor som används för fleece-

material eller producerar ett annat material som inte nyttjas för polymera ändamål. 
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Figur 4 Plastmaterials återvinning 

Mekanisk återvinning av plast 

Den vanligaste återvinningsprocessen sker på mekanisk väg. Själva återvinningsprocessen innehåller 

flera steg. Ofta pressas och balas insamlat materialet i samband med insamlingssteget. Återvinningen 

sker sedan genom att materialet rivs eller mals till mindre storlekar (flingor, ”flakes”) och tvättas för 

att avlägsna föroreningar. Plastmaterialen sorteras sedan efter egenskaper som färg, densitet mm. 

men också efter kemisk sammansättning mm. Det återvunna materialet kan sedan processas för att 

öka skrymdensiteten till ett granulat via partiell smältning eller via smältning och extrudering till 

pellets, ofta kombinerat med filtrering för att ta bort osmältbara föroreningar. Beroende på hur väl 

man lyckas separera plastsorterna i sorteringsprocessen erhålls mer eller mindre rena material. Rena 

plaster kan granuleras och gå blandas in i tillverkningsprocessen och helt eller delvis ersätta nytt 

material. Värmebehandling under återvinningsprocessen eller förekomsten av mindre mängder av 

andra plaster eller färgämnen kan dock resultera i att egenskaperna förhindrar inblandning, eller 

bara kan ske med en mycket låg andel för urspungstillverkningen, särskilt om det rör sig om 

livsmedelsförpackningar eller medicinska material. Sådant material kan då återvinnas för produkter 

med lägre kvalitetskrav. 

Nuläget i plaståtervinningen 

I Figur 5 och Figur 6 visas hur förhållandet mellan mängden använd plast, plastavfallsmängden och 

efterfrågan på materialåtervunnen plast i Europa 2016 i sin helhet respektive för enskilda material. 

Efter sortering och materialåtervinning återgick bara drygt 2 miljoner ton till ny plast, relativt 50 

miljoner ton plast som förbrukades av plastindustrin i Europa, dvs. bara ca 4 % räknat på denna 

mängd, eller 7 % räknat på hela mängden insamlad plast. Dessutom så exporterades ca en tredjedel 

av den utsorterade plasten före återvinning till framförallt Asien, något som inte längre kommer att 

ha samma förutsättningar att fortsätta efter restriktioner i först Kina och nu senast i Malaysia.  

För att nå förpackningsdirektivets mål 50 % av all plast i förpackningar 2015 eller plaststrategins mål 

att 50 % av all insamlad plast materialåtervinns 2030 skulle det krävas en väsentlig ökning av 

materialåtervinningen, en mångrdubbling jämfört med de 2 miljoner ton som återanvändes 2014. 

Ska dessutom andelen insamlat material ökas ytterligare kan detta leda till en ytterligare fördubbling 

av återvinningsströmmarna, samtidigt som då en efterfrågan för ytterligare återvunnet material 

måste skapas. 
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Figur 5  Efterfrågan, insamlat plastavfall och efterfrågan på återvunnet material i Europa 2016 

 

 

Figur 6  Efterfrågan, insamlat plastavfall och efterfrågan på återvunnet material för vanliga plasttyper i Europa 201623 

För att nå sådana mål krävs en lång rad åtgärder i hela kedjan, insamling, utsortering, kvaliteten på 

återvunnet material, och formuleringar som tillåter hög andel återvunnen plast så att efterfrågan 

ökas för befintliga produkter, liksom utveckling av nya formuleringar och produkter. Dessutom måste 

detta kunna ske till en acceptabel kostnad. Nya plastmaterial kostar i de flesta fall i intervallet 1–3 

€/kg. Återvunna material betingar ett pris på marknaden på 10–75 % av nytt material, och vanligen i 

området 0.3–0.5 €/kg. Samtidigt finns en genomsnittlig kostnad för att behandla plastmaterial för 

återvinning på ca 0.5 €/kg Betalningsviljan stiger ifall kvaliteten är nära eller i paritet med nytt 

material är användarna villiga att betala nära nog fullt pris, och att på grund av politiska krav på 

återanvändning så kan värdet av återvunnen plast förväntas öka i framtiden. Eftersom plastmaterial i 

många fall har ett energiinnehåll i närheten av olja motsvarar 0.5 €/kg runt 40 €/MWh, ett i många 

avseenden konkurrenskraftigt energipris i förhållande till andra bränslen. 

Industrin har också svarat på kraven från lagstiftare, kunder och allmänheten genom att enskilda 

företag gör mer långtgående åtaganden än vad som hittils formulerats i olika regelverk. Detta, 
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tillsammans med den minskade möjligheten att exportera plastavfall till Kina, driver teknikutveckling 

på detta område. 

EU-kommissionen har försökt få plaståtervinningsindustrin och plastomvandlarna som blir avnämare 

för återvunnen plast, sammanlagt ca 70 företag, att göra ”frivilliga åtaganden” för 2025. Man 

konstaterar då att återvinnarna ser sig i stånd att kunna producera ca 10 millioner ton återvunnen 

plastråvara från dagens ca 2 millioner ton. Dock så har avnämarna bara åtagit sig att förbruka 6 

millioner ton årligen, dvs. ett höna-ägg-problem för branschen. Det noteras också att ”Chemical 

recycling is frequently mentioned by pledgers as an upcoming game changer to deal with mixed and 

contaminated plastic waste, but very few pledgers have integrated chemically recycled plastics in 

their pledged volumes by 2025 as the technology is only emerging.” 

Finns det en roll för kemiskt återvunnen plast?  

Nuvarande plastförbrukning är ca 50 millioner ton årligen. Av dessa är 20–25 % av material 

(härdplaster mm.) som med dagens teknik inte kan materialåtervinnas. Även om huvuddelen av 

resterande plastavfall kan sorteras och återvinnas så är typiska värden för utbytet i förbehandlingen 

85 % och sortering och upparbetning ca 75 %, dvs total kommer endast drygt 60 % av insamlad plast 

att resultera i återvunnet material. Resterande material går i huvudsak till energiåtervinning, 

alternativt deponi. 

Ca 30 millioner ton plastavfall samlas in, dvs en insamlingsgrad av 60 %, som förväntas öka till 70 %. 

Ett mål att över 50 % av insamlat plastavfall ska materialåtervinnas primärt eller sekundärt medför 

att mängden återvunnen och recirkulerad plast kommer att uppgå till ca 15 millioner ton med dagens 

insamlingsnivå eller 18 millioner ton ifall insamlingsgraden ökas, relativt de 2 millioner ton som 

återvinns idag. Om en fortsatt återvinningsgrad av ca 75 % är fortsatt relevant leder detta till att 

förbehandlingsanläggningarna måste tillföras 20 millioner ton, eller vid den högre nivån 24 millioner 

ton årligen. Med en återvinningsgrad av ca 85 % måste 24 respektive 28 millioner ton plastavfall 

tillföras i förbehandlingssteget, dvs. utrymmet för främst energiåtervinning och deponier sjunker. 

Samtidigt är det inte klart hur mycket mekaniskt material som kan gå in i nyproduktionen, 15 

millioner ton eller 30 % genomsnittlig inblandning av sekundärt returmaterial är ett stort steg från 

dagens genomsnittliga 4 % utnyttjande av returmaterial. Kemisk återvinning skulle både kunna öka 

materialåterföringen och begränsa behovet av inblandning av returgranulat. Inom dessa 15–18 

millioner återvunnen plast kan upplösnings- eller solvolysprocesser, eller termiska processer som 

termolys och pyrolys bidra utöver rent mekanisk återvinning. 

Kemisk materialåtervinning går via en omvandling eller nedbrytning av polymermaterialet och leder 

till produkter motsvarande nya material. Man skulle därför kunna behandla material som inte lämpar 

sig för mekanisk återvinning, och återanvända dessa som nya material i alla tillämpningar. 

Härdplaster utgör ca 10 millioner ton och rejektfraktioner från förbehandlingssteget och 

återvinningssteget utgör ytterligare 3–4 millioner ton respektive 5–6 millioner ton. Dessa fraktioner 

skulle företrädesvis kunna behandlad genom termisk behandling främst genom förgasning och ha en 

potential av kanske 13–16, säg 15 millioner ton totalt.  

Så det finns en stor potential för kemisk återvinning, dels för att det kanske inte går att nå 

återvinningsmålen genom en så kraftigt ökad inblandning av mekaniskt behandlad returplast i 

plastströmmen och att upplösnings- och solvolysförfaranden kan öka inblandningen, dels genom att 
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behandla den större mängd rejektströmmar som skapas vid en mer intensiv återvinnings verksamhet 

för plastavfall, och som idag i huvudsak går till energiåtervinning.  

Utvecklingar inom kemisk återvinning 

Ett antal tekniker för kemisk återvinning är under utveckling baserat på fysikaliska (upplösning), 

kemiska (solvolys) och termiska (termolys, pyrolys och förgasning.). Dessa beskrivs i huvudrapporten 

och exempel på pågående utvecklingar finns sammanställda i tabellform.  

Upplösningstekniker 

Upplösningstekniker utnyttjar ett lösningsmedel för att få en polymer eller en polymerkomponent att 

gå i lösning, rena den genom vanligtvis filtrering och återvinna polymeren genom fällning eller 

avdrivning av lösningsmedlet. I en flerkomponentplast kan den icke-lösliga komponenten återvinnas 

som en fast rest som upparbetas separat eller förbränns. Tekniken kan hantera både relativt 

renapolymerfraktioner men även mer förorenat material. Utvecklingar som hittats som baseras på 

denna teknik är sammanställda i Tabell 1. Projekt och utvecklingar i tabellen beskrivs närmare i 

huvudrapporten. 

Tabell 1 Upplösningstekniker 

Upplösningstekniker 

Teknik Utvecklare Material Status Partners 

Newcycling APK PE+PA 8 000 årston DE 2019 Borealis, Henkel, Mondi, 
Mol 

Creasolv Fraunhofer/Createch PE mm. 24 000 årston ID 2018 Unilever 

Creasolv Fraunhofer/Createch EPS, XPS 3 000 årston 2019 NL Eni, Shell, Total m.fl. 

 Polystyvert PS 600 årston 2018 CA Total 

 Styrenics Circular Solutions 
(SCS) 

PS Teknikutveckling Eni, Ineos, Total, 
Styrolution 

Vinyloop Solvay PVC 11 500 årston IT † 2018 

17 000 årston JP † 

Ineos m.fl. 

 

Solvolystekniker 

Solvolys innebär att en polymer får att gå i lösning genom att den sönderdelas genom en kemisk 

reaktion, och är endast applicerbar på polymera material som bildas genom kondensationsreaktioner 

t.ex. PET, PA och PU. De vanligaste reaktanterna är metanol, etylenglykol och aminer. Efter den 

kemiska sönderdelningen kan lösningen filtreras och monomerer återvinnas genom fällning eller 

destillation. Olika former av tekniken har funnits med sedan 1960-talet för att återvinna PET och PU 

och också utnyttjats industriellt. Det förefaller som tekniken fått en renässans och en rad företag 

engagerar sig i teknikutveckling, framförallt för PET-material. Detta beror på att PET-förpackningar 

för livsmedel, t.ex. flaskor, särskilt där effektiva system för separat insamling inte finns via panter 

etc., genom tekniken kan återvinnas utan nedklassning, dvs. återanvändas för livsmedelsändamål. 

Aktiva utvecklingar baserat på denna teknik är sammanställda i Tabell 2. Projekt och utvecklingar i 

tabellen beskrivs närmare i huvudrapporten. 

Upplösnings och solvolystekniken liksom termolytiska processer kan också utnyttjas med ett 

huvudsyfte att återvinna fyllnadsmaterial som glas- och kolfiber i plastmaterialet, och där vanligtvis 

den polymera delen förbränns. Återvinning av fyllnadsmaterial har inte följts upp i denna rapport. 
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Tabell 2 Solvolystekniker 

Solvolystekniker 

En lång rad företag (Dupont, Eastman, GE (nu Sabic), Shell, Teijin m.fl. utvecklade och drev anläggningar för PET-
återvinning på 1990-talet. SABIC använder tekniken fortfarande för produktionsspill. 
Också PA, främst nylon, återvanns via solvolys av företag som BASF, Honeywell, DSM m.fl., men troligen drivs 
dessa anläggningar inte längre.  
Solvolys av PU utvecklades av Ford på 1960-talet i pilotskala. 
Teijin utvecklade en polykarbonatåtervinningsprocess i demoskala runt sekelskiftet 

Teknik Utvecklare Material Status Partners 

Econyl Aquafil PA6 Ca 40 000 årston 2011, SL 
Okänd kapacitet 2017, USA 

 

 Carbios PET 1 000 liter 2019, FR L’Oreal, Nestlé, Pepsico, 
Suntory 

LuxCR Dupont Teijin Films PET film mm. Produktlansering 2019  

 Eastman PET-avfall Anläggning om 2–3 år  

Infigreen Emery 
Oleochemicals 

PU-skum Detroit, 80 årston 2011 
Cincinnati, 2015? 

 

 Foam2Foam PU skum Utveckling  

 Garbo PET 3 ton/hr under byggnad, IT  

DeMeto Gr3n/Demeto PET 1000 årston 2019? Coca Cola, H&M, Neogroup, 
Nestle, Petcore Europe, 
Remondi, Suez 

 H&S 
Anlagentechnik 

PU 
PET+PA 

2 400 årston 2013, PL Dendro, Dow 

VolCat IBM PET Labskala 2019  

 Ioniqa PET 10 000 årston, Geleen, 2019 
NL 

Indorama., Unilever, Coca 
Cola 

 Loop Industries PET Produktions-JV 2020 Indorama, Thyssen-Krupp 
Coca Cola, Danone, L’Oreal 
Nestle, Pepsico 

 PET Refine Techn. PET 20 000 ton Kawasaki 2004  

 

Termolys 

I denna rapport används termen ”termolys” om tekniker som baseras på en sönderdelning av 

polymermaterial genom inverkan av temperatur upp till ca drygt 400 °C, för att skilja dessa mer 

heterogena metoder från pyrolystekniker som företrädesvis sker vid temperaturer 400–500 °C, och 

där metoderna är principiellt likartade även om olika apparatur och upparbetning av produkter sker 

på olika sätt i de enskilda utvecklingarna.  

Termolysprocesserna är dels degradativ extrusion, som en allmän teknik men också specifikt för 

plexiglas (PMMA), hydrotermisk förvätskning (HTL) som sker under betingelser som är nära eller 

överkritiska för vatten, dvs. över 22 MPa och 374 °C, vilket ger en oljefas. En anläggning är under 

byggnad i England och ett samarbete finns med Neste som tänkt avnämare för oljeprodukten. 

Det finns också en serie utvecklingar som emanerar från det tyska företaget Alphakat och som kallas 

katalytisk trycklös depolymerisation (förkortat KDV eller CPD på tyska respektive engelska) eller 

katalytisk tribokemisk konvertering (Catalytic tribochemical conversion, CTC). Tekniken omvandlar 

enligt upphovsmännen alla former av bränslen, biomassa, brunkol, avfall och plastavfall till diesel och 

liknande bränslen genom en katalytisk behandling i en het processolja vid ca 300 °C och genom 

avdrivning av diesel- och andra lätta fraktioner. Trots att tekniken funnits ett tjugotal år och ett 

flertal anläggningar byggts för olika råvaror finns ingen helt ut dokumenterad och fungerande 
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anläggning i drift ännu och det har ofta förevarit tvister runt projekten. Trots detta så har dessa 

tekniker en osedvanlig attraktionskraft och nya entreprenörer och projekt aktualiseras hela tiden, nu 

senast av Swestep. BASF har utnyttjat någon sats av råvara från denna process som provmaterial för 

ångkrackning. 

Det österrikiska oljebolaget OMV utvecklar också en teknik som är tänkt att utnyttjas i anslutning till 

ett raffinaderi där blandat plastavfall tillsätts till en het tyngre olja vid ca 300 °C och produkterna 

sedan kan upparbetas i raffinaderiet eller utnyttjas i en ångkracker. 

I de tekniker som ger en oljelikande fraktion kan även en fast kolrest uppstå i vilken olika icke 

omsatta ämnen och föroreningar kan koncentreras, och utgöra ett sekundärt avfall, eller en 

biprodukt, beroende på egenskaper och sammansättning. Dessutom bildas gaser med hög halt lägre 

kolväten i samband med depolymeriseringen. Dessa utnyttjas vanligen som bränsle internt i 

processen. Pågående utvecklingar baserat på denna teknik är sammanställda i Tabell 3. Projekt och 

utvecklingar i tabellen beskrivs närmare i huvudrapporten. 

Tabell 3 Termolytiska projekt och utvecklingar 

Termolys 

VEBA i Tyskland utvecklade och drev VEBA VCC-processen, en hydrerande process för kol mm. med plastavfall i 
skalan 80 000 årston 1999–2003. 

Teknik Utvecklare Teknik Material Status Partners 

Cat-HTR Licella, Renew 
ELP 

HTL Blandat 
plastavfall 

20 000 årston UK 2019 Neste 

 CFP Termolys Blandat 
plastavfall 

12 000 årston JP 2016 
12 000 årston MY 2016 

 

KDV, CPD Alphakat, 
Recenso 

KDV Blandat 
plastavfall 

Pilot 8 000 m3/år, 2013, DE BASF 

 Griño Egen variant 
av Alphakat 

? 8 000 m3/år, Tarragona ES  

MMAtwo JSW Degradativ 
extrusion  

PMMA 27 000 årston 2023 Arkema, Heathland 
m.fl. 

ReOil OMV termolys Blandat 
plastavfall 

100 kg/hr 2019, AT Borealis 

Resolve RWTH Aachen Degradativ 
extrusion 

PS Utveckling Ineos 

KDV, CPD Swestep Alphakat Blandat 
plastavfall 

Jönköping, 2019 
Örebro 2019 

Green Fund 
Finance 

 

Pyrolystekniker 

I denna rapport används termen ”pyrolys” om tekniker som baseras på en sönderdelning av 

polymermaterial genom inverkan av temperatur över ca 400 °C, och utan tillförsel av syre eller ånga. 

Teknikens syfte har under senare tid varit att framställa produkter som kan ersätta oljefraktioner 

som bränsle och då företrädesvis dieselolja. Pyrolysprocesser försiggår vanligtvis vid lågt tryck strax 

under eller över atmosfärstryck. Indirekt värmda roterugnar, omrörda kärl, fluidbäddar m.fl. typer av 

apparatur utnyttjas för processen. För att förstärka nedbrytningen av polymera oligomerer utnyttjar 

en del processer också en katalysator av mineral- eller zeolittyp och minskar därmed mängden tunga 

fraktioner av oljan. Produktoljan upparbetas sedan vanligen genom destillation till produkter, ibland 

också genom vätgasbehandling. 
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I samband med sönderdelningen bildas gaser med hög halt lägre kolväten. Dessa utnyttjas vanligen 

som bränsle internt i processen. En fast kolrest uppstår vanligtvis i vilken olika icke omsatta ämnen 

och föroreningar kan koncentreras, och utgöra ett sekundärt avfall, eller en biprodukt, beroende på 

egenskaper och sammansättning. Pyrolysteknik används också för gummiavfall och där dels en olja 

utvinns och kimrök i däcken kan återvinnas. Pyrolys av gummiavfall har inte beaktats i detta arbete. 

De fraktioner som är mest lämpade för pyrolysprocesser är utsorterade polyolefiner och polystyren 

då deras kemiska sammansättning liknar oljor, vilket ger ett högt oljeutbyte. PET och andra 

syreinnehållande plaster begränsas då syreinnehållet viktsmässigt sänker oljeutbytet och kan ge 

andra syrebärande produkter, till exempel syror som kan ge korrosion. Av samma skäl begränsas 

mängden PVC i ingående material, där klor är en viktmässigt dominerande del som ger saltsyra under 

pyrolysen och också kan ge korrosionsproblem eller klor i produktoljan. 

Pyrolystekniker är den antalsmässigt största gruppen av industriella utvecklingar av de tekniker som 

studerats och det finns exempel på anläggningar som drivits under en längre period. Även ifall den 

största drivkraften för dessa utvecklingar har varit att ta emot plastavfall mot ersättning och 

producera en eller flera oljeprodukter för avsalu har på senare tid intresset för att återanvända 

oljefraktioner för att framställa monomerer ökat. Exempel på detta är att Agilyx bildat ett särskilt 

dotterbolag, Regenyx, för att återvinna PS i USA. Både BASF och SABIC har samarbeten med Plastic 

Energy rörande produkter från befintliga anläggningar i Spanien respektive en planerad ny 

anläggning i Nederländerna. 

Tabell 4 Pyrolystekniker och -utvecklingar för plastavfall 

Pyrolys 

BASF och BP m.fl. utvecklade pyrolysprocesser för plastavfall till pilotskala under 1990-talet. 

Utvecklare Material Status Partners 

Agilyx Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

2 batch i drift, USA 
Tigard, OR, USA 3 000 årston 2013 
Portland, OR, USA 3 000 årston 2015 

 
Waste 
Management 

Agilyx/Regenyx PS Tigard, OR, USA 3000 årston 2017 
15 000 årston planeras 

AmSty, Ineos 
Styrolution, SCS 
(ENI, Ineos, Total) 

Blest Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Japan 1 600 årston 2012 
Japan 16 000 årston 2013 
Palau 1 600 årston 2012 
Canada 1 600 årston 2012 
Island 8 000 årston 2015 
Palau 1 600 årston 2016 

 

Utvecklare Material Status Partners 

Cassandra Oil Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 
 
Däck 

Västerås provanläggning 2012 
Jerez, ES 15 000 årston 2014, 
expansionsplan till ca 60 000 årston 
Danmark 12 000 årston? 

 
Sacyr/Valoriza 
 
? 

Enespa Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Sofia, BU, 1 200 årston prototyp 
Schwarze Pumpe, DE 5 000 årston? 
expansionsplan 20 000 årston 

 

GRE  Yonkers, NY. 8 000 årston, i drift  

Hintes Oil  Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Almeria, ES, 6 000–8 000 m3 olja/år, 
i drift sedan 2015 
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Tabell 4 forts Pyrolystekniker och -utvecklingar för plastavfall 

Utvecklare Material Status Partners 

IGE Solutions Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Amsterdam NL, 35 000 årston 2020  

JBI Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Niagara Falls, NY, 6 000 årston 2010 
 6 000 årston 2011 

  15 000 årston 2013 

 

Klean Industries Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Sapporo, JP 15 000 årston 2000–2010 
Vancouver, BC, 5 000 årston 2013? 
Tyskland 30 000 årston? 

Štúrovo, SL planerat 2017 

 
(Dow) 
(BASF, Bayer?) 

HC Logistik 

KIT Polyolefiner Samarbete annonserat 2018 LyondellBasell 

Nexus Fuels Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Atlanta, GA 15 000 årston i drift Dow 

PARC  Jiangsu, CN, 3 *10 000 årston  

Plastic Energy 
(Cynar) 

Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Portlaoise, IE 3 000 årston 2010–16 
Avonmouth, UK, 6 000årston 2014–16 
Almeria, ES, 6000 årston 2015 
Sevilla ES, 6000 årston 2014 
Geelen, NL, 15 000 årston 2021? 

 
Suez 
BASF 
 
SABIC 

Plastoil Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Prototyp  

Polycrack/ 
Neowaste 

 UK? 
Birmingham, AL, 8 000 årston 2019? 

 

Pyrocrat Systems/ 
Polyfuels 

 20-tal anläggningar 3–48 ton, IN 
En på okänd plats i Europa? 

 

Quantafuel Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Navajoa, MX, 7 000 årston 2017 
Skive DK, 20 000 årston 2019, 
expansionsplan 60 000 årston 
ARA-området 100 000 årston? 

 
Geminor, Vitol 
 
Vitol 

Recycling 
Technologies 

Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Swindon, UK, 7 000 årston 2016 
Binn Farm, UK, 7 000 årston 2019? 
Swindon, UK, 7 000 årston? 

Interchem, 
Verax  
(Borealis, Coca 
Cola, Danone, 
Unilever m.fl.) 

Remondis  Pyrolys, pilotanläggning Tyskt 
kemiföretag 

Renewology 
(f.d. PK Klean 

Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Salt Lake City, UT, pilot 2010–2014 
Salt Lake City, UT 2014? 
Chester, NS, CA 2 800 årston 2019 

 
 
Syntane 

RES Polyflow Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Perry, OH, 40 000 årston i drift? 
Asheley, IN, 90 000 årston planerad 

 
Brightstar 
Energy 

Unilever  Pilotförsök på fyra platser i Indien 
2012–2014. Satsat på solvolys 

 

VADXX Plastindustriavfall Akron, OH, 23 000 årston 2016  

Veolia  Utvecklingsprojekt  

VTT Blandat plastavfall Utvecklingsprojekt  
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Förgasning 

När det gäller förgasningstekniker kombinerat med syntesprocesser för kemisk återvinning som 

exempelvis metanol så är det vanligaste bränslet ett sorterat avfall, RDF, och endast i ett fåtal fall är 

avsikten att enbart processa ett utsorterat plastavfall. Dels är förgasningstekniken mer storskalig till 

sin natur än vad pyrolys- och termolys-processer är vilket kan kräva större mängder plastavfall 

tillgängligt vid lokaliseringen, dels kan förgasningstekniker hantera en blandning av plast, papper, trä 

mm utan att produkten påverkas på det sätt som sker vid pyrolys, dels så kan ett utsorterat 

plastavfall var återvinningsbart med mekaniska medel eller mindre ekonomiskt attraktivt som 

bränsle. 

Förgasningstekniker arbetar vid hög temperaturer, 700 °C eller ännu högre, och tillsätter syre eller 

vattenånga som oxidationsmedel. Tillsätts syre som luft eller som inblandning i ånga kallas 

förgasningen direkt då en partiell oxidation av bränslet ger nödvändig processenergi. Vid 

ångförgasning så tillförs värme från förbränning av kolrester eller producerad gas antingen indirekt 

via värmeväxlare eller genom en värmebärare, vanligtvis ett sandmaterial, som cirkulerar mellan 

förgasaren och förbränningsdelen utan att gaser från dessa zoner blandas i nämnvärd utsträckning. 

Vid förgasartemperaturen och genom reaktioner med syre och vattenånga bildas företrädesvis enkla 

gaser som kolmonoxid och dioxid, vätgas och metan samt oftast även en del blandade högre 

kolväten, ”tjära”, som via exempelvis termisk nedbrytning i ytterligare ett steg med partiell oxidation 

bildar lättare gaser. Det finns också möjligheter att via skrubbning separera tjära och återföra den till 

förgasaren för nedbrytning, och även för renare bränslen än avfall, katalytiska metoder. 

Den vanligaste tillämpningen av förgasning av avfall är att använda gasen som en bränngas i ugnar 

eller kraftvärmeanläggningar, dvs. energiåtervinning. I de flesta fall används gasen orenad och all 

renings sker i rökgasen efter förbränning, en sorts två-stegs avfallsförbränning Det finns ett större 

antal sådana anläggningar i drift i företrädesvis Japan och England, men även i Kina. Endast ett fåtal 

avfallsförgasningsanläggningar använder syrgas eller indirekta processer och har behov av en 

gasrening före förbränning med dessa högt ställda krav på renhet. 

Ska förgasning utnyttjas för kemisk återvinning av plastmaterial kan direkt förgasning endast 

använda syrgas då annars-luftkväve späder ut gasen. Gasen genomgår därefter rening, förutom för 

att ta bort tjäror även för att avlägsna svavel, klor med flera ämnen till mycket låg nivå, och dessutom 

avlägsna CO2 ur gasen så att den håller syntesgaskvalitet, dvs. en för ändamålet definierad blandning 

av kolmonoxid och vätgas med katalysatorgifter på ppm-nivå eller lägre. 

I det följande beaktas då bara processer som syftar till att producera en syntesgas, eller i de fall syftet 

inte är detta, använder en processteknik som skulle tillåta att syntesgas produceras. 

Ur syntesgas kan en rad produkter framställas, ammoniak, DME, etanol, metan, metanol, Fischer-

Tropsch-bränslen, syntetisk bensin och vätgas. De flesta projekt syftar till att återvinna avfall som 

bränsle och då framförallt som metan eller som drivmedel och flygbränsle. I likhet med oljor från 

pyrolysprocesser kan då en naftafraktion utvinnas för ångkrackning. En annan möjlighet är att 

producera metanol, som kan användas för exempelvis formaldehyd-hartser eller via nyligen 

utvecklade processer som MTO och MTP (methanol-to-olefins respektive-propene) kan olefiner 

erhållas med högt utbyte. Genom nyutvecklad teknik baserad på syntesgasfermentering kan också 

etanol produceras. Tidigare var etanol via dehydrering varit en huvudkälla till eten. 
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Tabell 5 Förgasningstekniker 

Förgasning 

GE, Akzo m.fl. utvecklade förgasningstekniker specifikt för plastavfall under 1990-talet, men utvecklingen 
avstannade. 
I Japan drive Showa Denko sedan 2004, med en expansion 2015, ammoniaktillverkning baserad på vätgas från 
plastavfall utifrån Ebara-Ube-processen (EUP) med en kapacitet av 2* 60 000 årston. 

Pågående eller i närtid aktuella projekt  

Teknik Utvecklare Teknik Material Status Partners 

      

 APP FB, Plasma, 
metanisering 

RDF 4 MW metan under 
byggnad, men stopp 2018 

Outotec, CADENT 

Enerkem Enerkem FB,  
MeOH/EtOH 

RDF 100 000 årston CA 2015 Waste 
Mangement 

TRI Fulcrum Sierra 
Biofuels 

Indirekt FB 
FT 

RDF 180 000 årston, USA 2019 
48 000 m3 bio-jet 

Cathay Pacific, 
United Airlines, 
AirBP, Waste 
Management, TRI 

bioliq KIT Suspension bioolja 5 MW termiskt 2015 Lurgi/Air Liquide 

Enerkem Suez FB,  
Metanol 

RDF 360 000 årston ES 
planerad 220 000 ton 
metanol 

Enerkem, Suez 

Enerkem W2C FB,  
Metanol 

RDF 375 000 årston NL, 
planerad 
265 000 ton metanol 

Air Liquide, 
Enerkem, 
Nouryon, Port of 
Rotterdam, Shell 

Nyligen avslutade eller mindre aktuella eller utvecklade tekniker 

Teknik Utvecklare Teknik Material Status Partners 

 Ambigo Indirekt FB, 
metanisering 

Avfall 4 MW metan planerad, NL ECN, Engie, 
Gasunie, Synova,  

 Ecoloop Kalkugn PVC-avfall 50 000 årston DE 2015-
Bränngas 

 

 Ineos Bio Rost 
Syntesgas-
fermentering 

Avfall 90 000 årston USA 2013-
†16 

 

 PowerHouse 
Energy 
Group 

Roterugn, 
PSA till H2 

Plast- och 
gummi-
avfall 

Pilot 1–3 ton/dygn 
8 000 årston, el, UK plan 

 
W2T 

FastOx Sierra Biofuels Schaktugn RDF Pilot 2011–2013 
7000 årston, el USA 2017? 

 

 SEKISUI/ 
Lanzatech 

Ej känt 
Syntesgas-
fermentering 

Avfall 20 m3/år 2013–2017 Söks i Japan 

AlterNRG/ 
Westinghouse 

Teesside 
Air Products 

Schaktugn, 
Plasma 

RDF 2*350 000 årston till el 
Aldrig startad 

 

 

Industriella aktörer 

Nedanstående tabell är en sammanställning över industriella aktörers engagemang i olika tekniker, 

projekt och utvecklingar. Parenteser anger att kopplingen är oklar eller historisk. 
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Tabell 6 Industriella aktörer med intresse för kemisk plaståtervinning 

Företag Upplösning Solvolys Termolys Pyrolys Förgasning 

AirBP     Fulcrum 

Air Liquide     Enerkem 

Air Liquide/Lurgi     (KIT) 

(Air Products)     (AlterNRG 
Westinghouse) 

Akzo/Nouryon     Enerkem 

Amec Foster 
Wheeler 

    APP 

AmSty    Agilyx (PS)  

Aquafil  Econyl (PA6)    

Arkema   MMAtwo   

BASF   Recenso Plastic Energy 
(Klean industries) 

 

Bayer    (Klean industries)  

Borealis APK  ReOil (Recycling Technologies)  

Cadent     APP 

Cathay Pacific     Fulcrum 

Coca Cola,  Gr3n/Demeto 
(PET) 
Ioniqa (PET) 
Loop (PET) 

 (Recycling Technologies)  

Danone  Loop (PET)  (Recycling Technologies)  

Dendro  H&S 
Anlagentechnik 
(PU, PET+PA) 

   

Dow  H&S 
Anlagentechnik 
(PU, PET+PA) 

 Nexus Fuels 
(Klean industries) 

 

Dupont      

Dupont Teijin  LuxCR (PET)    

Eastman  (PET)    

Emery 
Oleochemicals 

 Infigreen (PU)    

ENI Creasolve (PS) 
SCS (PS) 

  Agilyx (PS)  

H&M,  Gr3n/Demeto 
(PET) 
Loop (PET) 

   

Henkel APK     

Gemirol    Quantafuels  

IBM  Volcat    

Indorama  Ioniqa (PET) 
Loop (PET) 

   

Ineos Vinylloop 
SCS (PS) 

 Resolve Agilyx 
(Recycling Technologies) 

(Ineos Bio) 

Interchem    Recycling Technologies  

L’Oreal  Carbios (PET) 
Ioniqa (PET) 

   

LyondellBasell    KIT  

Mol APK     

Mondi APK     
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Tabell 6 forts Industriella aktörer med intresse för kemisk plaståtervinning 

Företag Upplösning Solvolys Termolys Pyrolys Förgasning 
Neogroup,  Gr3n/Demeto 

(PET) 
   

Neste  Licella, Renew ELP    

      

Nestlé  Carbios (PET) 
Gr3n/Demeto 
(PET) 
Loop (PET) 

   

Nouryon /Akzo     Enerkem 

OMV   ReOil   

Pepsico  Carbios (PET) 
Loop (PET) 
Loop (PET) 

   

Petcore  Gr3n/Demeto 
(PET) 

   

Pet Refine Co  (PET)    

Remondis  Gr3n/Demeto 
(PET) 

 Egen utveckling  

SABIC    Plastic Energy  

Shell Creasolve (PS)     

Solvay Vinyloop     

Styrolution SCS (PS)     

Suez  Gr3n/Demeto 
(PET) 

  Enerkem 

      

Suntory  Carbios (PET)    

Thyssen Krupp  Loop (PET)    

United Airlines     Fulcrum 

Total Creasolve (PS) 
Polystyvert (PS) 
SCS (PS) 

  Agilyx (PS)  

Unilever Creasolv (PE) Ioniqa (PET)  (Recycling Technologies)  

Valoriza    Cassandra OIl  

Veolia    Egen utveckling  

Verax    Recycling Technologies  

Vitol    Quantafuels  

Waste 
Management 

    Enerkem 
Fulcrum 

 

Diskussion 

Konceptuella processer 

I denna rapport har ett antal metoder för kemisk återvinning av plast beskrivits. Upplösnings- och 

solvolysförfaranden leder till att ursprungspolymeren eller -monomererna kan återvinnas för nya 

produkter. Termolytiska och pyrolytiska förfaranden, som de är optimerade, ger en olja som sedan 

kan upparbetas och utnyttjas för att framställa olefiner mm. Förgasning sönderdelar brännbart 

material till enkla byggstenar som sedan kan byggas upp till mer komplicerade molekyler och som 

genom ytterligare processer leder fram till exempelvis olefiner. 

Men, det finns ett koncept som inte verkar bearbetas av någon utvecklare, högtemperaturpyrolys, 

där ett högt utbyte av olefiner kan nås primärt direkt i processen, och där en vaxfraktion kan 

recirkuleras. Det som har hindrat detta koncept är kostnaden för den kryogena tekniken för 
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produktupparbetning blir för dyr i en liten anläggning. Men ifall detta koncept samlokaliseras med en 

befintlig ångkrackningsanläggning skulle denna kostnad kunna undvikas. 

Denna typ av process kan med fördel lämpa sig för exempelvis en fluidbädd eller roterugn, men 

också kunna utföras i en dubbelbäddsförgasare, exempelvis av den typ som användes i GoBiGas. 

Ingående materials kvalitet och restprodukter från kemisk återvinning 

För upplösnings- och solvolytiska processer kan i princip dessa teoretiskt hantera plastavfall med en 

stor andel av andra plaster och material än de som ska återvinnas, acceptfraktionen, och skulle 

därmed kunna hantera blandade material. I praktiken är dock situationen inte alltid så gynnsam då 

detta påverkar både utbytet och driftskostnaderna för insatsmaterial mm., utan mestadels utnyttjas 

produktionsspill eller utsorterat plastmaterial med hög andel av den plast som ska återvinnas. 

Förbehandlingen fram till upplösnings- och solvoslysprocesser är i allt väsentligt samma som för 

mekanisk återvunnen plast fram till omsmältningen följt av den ”våta” processen och omsmältning 

av acceptfraktionen till granulat. Detta innebär en merkostnad för att behandla plastavfallet jämfört 

med en konventionell mekanisk behandling. Denna merkostnad måste då kunna motiveras utifrån att 

det återvunna materialet har bättre egenskaper än mekaniskt återvunnen polymer och medger en 

högre inblandning eller direkt ersättning av nya monomerer eller användning för mer krävande 

produkter, som livsmedel eller för medicinska applikationer. 

I fallet PET kan detta också vara en fråga om hur insamlingen går till. Det svenska pantsystemet ger 

ett bättre startmaterial än utsortering av en fraktion återvunna PET-flaskor ur insamlat osorterat 

hushållsavfall, vilket är vanligt i många länder. Detta kan till end el förklara att företag som Coca Cola 

och Pepsico med flera tittar på solvolys. 

När det gäller pyrolys såskulle denna teknik i princip hantera alla nivåer av kvalitet på ingående 

fraktioner. Men ett startmaterial med mycket obrännbart ger en större mängd fast restprodukt, 

plaster som PVC och PET ger lågt utbyte av oljor då en viktmässigt stor andel av materialet är klor 

respektive syre, och som samtidigt ger problem med korrosion, rening från HCl och en potentiellt 

förhöjd klorhalt i produkten, eller för PET där mer kolrest bildas ur aromaterna, samtidigt som 

syreinnehållet kan ge upphov till exempelvis fenoler och organiska syror. Av samma skäl är nog inte 

bio-plaster attraktiva som råvara i en pyrolysprocess för plast. Föroreningar av trä eller paper som 

har ett högt syreinnehåll ger vid pyrolys kraftigt sura vätskeprodukter och en instabil primärolja där 

en betydande del blir en destillationsrest vid upphettningProducerad olja skulle ligga långt ifrån 

vanliga fossila oljeprodukter och kräva en egen REACH-registrering.  

Eftersträvas ett högt utbyte av produkter med egenskaper som matchar liknande fossila produkter 

(t.e.x diesel) med ett minimum av processande och uppgradering är det en god startpunkt att börja 

med material som redan ligger nära de önskade produkterna, dvs polyolefiner och polystyren. Här 

skiljer sig polystyren (och också PMMA) från polyolefiner genom att det via termisk behandling är 

möjligt att återvinna styren (eller MMA) med högt utbyte, något som också görs industriellt i några 

projekt.  

Då oljeprodukter är huvudmarknaden för pyrolysförfaranden så begränsa andelen PVC i den 

utsorterade fraktionen till ett fåtal %, dvs. kanske en realistiskt låg nivå som kan erhållas med bra 

sorteringsteknik, medan PET kan accepteras i något högre nivå, 10–15 %. Detta gör att 

pyrolysprocesser i princip använder samma utsorterade PO- och PS-fraktion som mekanisk 
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återvinning använder och då också kräver en förbehandling av råvaran på motsvarande nivå. Men, så 

länge materialåtervinningsmarknaden inte har möjlighet och kapacitet att absorbera allt utsorterat 

plastavfall och utsorterade fraktioner fortfarande går till energiåtervinning så är det ingen brist på 

råvaror av denna typ. 

Förgasning skiljer sig åt från de övriga metoderna då förgasning, i likhet med förbränning, i princip 

kan hantera plastavfall i blandningar och både med och utan inblandning av trä, papper mm., och 

även här med viss reservation för höga PVC-halter, och att för en enskild anläggning variationen över 

tid inte är för stor. Detta gör att redan en bränslefraktion från utsorterat avfall, typ RDF, kan 

användas och förbehandling och sortering fram till mekaniskt återvinningsbara plastfraktioner kan 

undvikas, så långt Avfallsdirektivet tillåter sådana lösningar. Förgasningsanläggningar är också vid 

sidan av energiåtervinning den enda metod som kan hantera de rejektfraktioner som uppkommer i 

samband med förbehandling och utsortering av renare plastfraktioner för mekanisk eller kemisk 

återvinning. Förgasning är därför både en sorts konkurrent till annan materialåtervinning, mekanisk 

eller kemisk, genom att insamlat avfall kan gå förgasningsvägen i stället för andra vägar, men 

samtidigt också ett viktigt komplement genom att de oundvikliga rejektfraktionerna från 

förbehandling och utsortering, som kan uppgå till flera miljoner ton i Europa i framtiden, via 

förgasning kan materialåtervinnas och inte bara som bränsle, alternativt som el och värme, via 

förbränning. 

I upplösnings- och solvolysförfaranden erhålls ett rejekt i form av icke upplöst eller reagerat material, 

som dessutom kan innehålla olika i processen förekommande lösningsmedel och reaktanter i någon 

utsträckning, och som i sig blir ett sekundärt avfall.  

I pyrolysfallet kan det bli kvar en destillationsrest olja som kan utgöra en rest/biprodukt ifall den inte 

kan recirkuleras genom pyrolysprocessen. De flesta pyrolysprocesser skapar också en kolrik fast 

återstod som uppgår till flera procent av ingående materials vikt, typiskt i denna rapport 2–10 % för 

de relativt rena plastavfall som utnyttjas. Ifall mycket askrika material används kommer den fasta 

resten att stiga ytterligare bortom de 2–10 % som vanligen anges, samtidigt som produktutbytet 

sjunker. I en del pyrolysprocesser som drevs på 1990-talet på obehandlat avfall eller med låg 

separeringsgrad kunde denna del anges till hela 30 %. Detta kopplar då mot också mot renhet och 

kvaliteten på det ingående materialet är av betydelse både för processens utbytte och för 

restprodukterna. I den fasta resten så anrikas alla icke-flyktiga föreningar och en del kolväten kan 

absorberas/adsorberas på materialet, så det är mycket tänkbart att detta material kan betraktas som 

ett farligt avfall. De förslag som anges för hur sådana material ska utnyttjas (kimrök för gummidäck, 

kolersättning i kraftverk, aktivt kol, mm.) är inte alltid så övertygande. 

 

I förgasningprocssser kan tjäror kan utgöra en källa till avfall/ biprodukt men i de flesta fall hanteras 

tjäror direkt genom en termisk efterbehandling eller genom recirkulation till förgasaren som har 

bättre förutsättningar att omsätta sådana material till gaser än vad en pyrolysprocess har. En del av 

tjärorna består av lättare aromater (BTX) och skulle kunna separeras och återvinnas som sådana. 

Fasta återstoder är botten och flygaska som uppkommer från aska i tillfört material, från eventuellt 

bäddmaterial och en kolrest i processen. I vissa processer sker en efterbehandling och huvuddelen av 

askan kommer ut som en vitrifierad slagg. I andra typer av processer kommer, i likhet med 

sopförbränning, bottenaskan att vara ett material med låg kolhalt och låg halt av flyktiga oorganiska 

ämnen och metaller som ofta kan betraktas som ”inert”. Flygaskan, som efter förgasningsprocesser 
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vanligtvis innehåller betydande mängder kol och i vilken dessutom flyktiga metaller anrikas och 

kolväten adsorberas, brukar vanligen ses som farligt avfall. Mängden askor totalt relaterar till 

askinnehållet i det material som behandlas, vilket för återvunna plastfraktioner med hög renhet kan 

vara lågt, men för andra fraktioner som ASR kan uppgå till flera tiotal procent. I förgasningsprocesser 

finns vanligen om sorbenter för spårämnen och också i någon form av svavelprodukt, eftersom 

gaserna måste renas från svavel före syntesprocesser. Detta innebär dock att restgaser är rena 

 

Fukt i ingående material, eventuellt tillförd ånga och ånga bildad i processen via pyrolys och 

förgasning ger ett vattenkondensat med ammoniak, HCl, med flera vattenlösliga föreningar som 

måste behandlas.  

 

Gaser, som vanligtvis används för intern energitillförsel kan också kräva rening för att nå 

emissionskraven. 

 

Förekomsten och nyttjandet eller kvittblivning av fasta och eventuellt flytande avfall/restprodukter 

bör klarläggas då detta kan belasta verksamheten med betydande kostnader. Att brister och 

olägenheter som uppstår genom hantering av avfall/biprodukter kan leda till krav på kostsamma 

åtgärder eller att tillstånd omprövas bör då också tas med i riskbilden. 

 

Som framgår ovan så är det svårt att hantera större andelar PVC i återvinningsprocesser för andra 

plaster, men även i många andra sammanhang på grund av den höga andelen klor. Förutom rent 

mekanisk återvinning så begränsar den höga klorhalten möjligheten att kemiskt återvinna utsorterad 

PVC, ifall inte återanvändning av klor beaktas. Eftersom PVC är en vanlig plast med ca 10 % av 

marknaden utgör detta ett problem i sig. 

Teknikstatus 

När det gäller teknikstatus för upplösnings- och solvolysprocesser finns eller har funnits i industriell 

skala men då främst för relativt rena material av typ produktionsspill eller annat mer homogent 

plastavfall. För mer komplext återvunnet plastavfall finns prototypanläggningar i industriell skala 

sedan något år eller tillkommer om ett par år. 

Utveckling av processer för pyrolys av plast har pågått i decennier men främst med inriktning mot att 

producera oljefraktioner och främst diesel och det finns också ett ganska stort antal sådana 

anläggningar. Trots detta har varje teknikleverantör i de flesta fall enbart byggt en anläggning i 

industriell skala, och som mest i några fall två till tre anläggningar.  

När det gäller teknikstatus förgasningstekniken för plastfraktioner och utsorterat avfall är bilden 

också lite splittrad. Det finne ett exempel på teknik i Japan, där ett fåtal anläggningar byggts, den 

senaste 2015, och där mångårig drifterfarenhet finns. I övrigt finns ett fåtal anläggningar för 

utsorterat avfall i driftsättning/tidig drift eller under byggnad, och ytterligare projekt planeras. Det 

finns också exempel på spektakulära fiaskon inom området. 

Så till skillnad från mekanisk återvinning finns med några undantagsfall för produktionsspill ingen 

fullt ut industriellt beprövad teknik för kemisk återvinning av plastavfall, men ett flertal industriella 

utvecklingsprojekt med starka aktörer pågår. 
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Kolutbyte och samspel med bioekonomin 

Energiåtervinning, R1 i Avfallsdirektivet, är förknippat med ett godhetstal för ”energieffektivitet” via 

en formel. Som förenklat relaterar hur energiutbytet från energi i det förbrända avfallet till 

produkterna el och värme i avfallsförbränning förhåller sig till om motsvarande energimängd el och 

värme hade producerats med en genomsnittlig kolpanna. Om ”energieffektiviteten” är högre än 0.65 

så är avfallsförbränningen energiåtervinning, är den lägre så är det fråga om den lägsta nivån i 

avfallshierarkin, bortskaffning, och mer specifikt D10, förbränning på land. 

När det gäller R3, materialåtervinning av organiska ämnen, där både pyrolys och förgasning ingår ifall 

den återvunna komponenten återanvänds som kemikalie, dvs. inte som bränsle, finns inget 

kvantitativt kriterium som ska uppfyllas. Även ifall ett fåtal data har hittats på utbytet i upplösnings- 

och solvolysprocesser kan man nog på goda grunder anta att denna är relativt hög. 

För pyrolysprocesser så har hittills det vanliga varit att man i första hand siktat på bränslemarknaden 

och då främst diesel, och inte på återanvändning inom polymersektorn. Kemisk återvinning genom 

att utnyttja pyrolysprocesser (men även vissa termolytiska processer) där man försöker maximera 

naftafraktionen i produktoljan har blivit mer aktuellt under senare tid. Denna nafta, och även vissa 

andra fraktioner, går sedan som en delström av råvaran till en ångkrackningsprocess för att 

producera eten och propen som sedan kan utnyttjas för att producera nya polyolefiner.  

Men, ångkrackningsanläggningar är stora (storleksordningen upp till någon miljon ton nafta per linje) 

och tillgången eller planerna för sådan återvunnen nafta är i detta fall blygsamma, 

(storleksordningen 10 000 ton) så det handlar hittils, trots optimistiska pressreleaser mm från BASF 

och SABIC om deras aktiviteter och samarbete med Plastic Energy, om under 1 % inblandning i ett 

fåtal anläggningar i Europa (Ludwigshafen, Geleen) som i sin tur står för kanske 10 % av 

olefinproduktionen i Europa.  

Totalutbytet till produktolja rör sig om 60–80 % på viktsbasis, varav kanske 20 % är nafta, en siffra 

som kan höjas, antaget till kanske 50 %, genom krackning men då sänks även totalutbytet då mer 

gaser och koks bildas som en följd av denna. Ångkrackningsprocessen har ett utbyte av ca 50 % till 

olefiner från nafta. Detta innebär att nettoresultatet av en återvinningsprocess baserat på pyrolys 

(med här antagna siffror) och ångkrackning ger ett kolutbyte (om kolhalten anses lika i alla material) 

på 10 % och kanske som mest upp till 25 % pyrolysoljan krackas på det sätt som antagits här. 

Dessutom har det antagits att olefinutbytet från pyrolysolja vid ångkrackning är lika stort som vid 

krackning av fossil nafta, vilket är ett långtifrån självklart antagande, och också har ifrågasatts. 

Utifrån samma synsätt så kan en skattning för förgasningstekniken göras. Verkningsgraden från ett 

blandat avfall, med runt 50 % kolhalt och ett värmevärde på 5 MWh/ton till metanol, är runt 60 % på 

energibasis vilket ger ca 0.54 kg metanol/kg avfall, och ett kolutbyte av 41 %. Från metanol finns 

processer som kallas methanol-to-propylene (MTP) från Lurgi som med en metanolförbrukning på 

3.5 ton/ton propen då når ett kolutbyte av 62 % eller methanol-to-olefins (MTO) från UOP med ett 

kolutbyte på mellan 75 och uppemot 90 %. Dessa processer finns i drift och under byggnad i Kina i 

skalan 300 00- 900 000 årston olefiner. Detta ger netto ett kolutbyte mellan 30 och 36 % till olefiner.  

Antas att etanol kan omvandlas via syntesgasfermentering till etanol med en energiverkningsgrad av 

50 % ger det 0.34 kg etanol motsvarande ett kolutbyte på ca 35 %. Dehydrering av etanol till eten är 

en effektiv process som är industriellt beprövad innan andra källor till eten kom i bruk och finns 
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fortfarande i drift i Brasilien. Kolutbytet i denna process är ca 85 %, även ifall själva reaktionssteget 

har ett utbyte av eten på över 90 % på grund av kravet på upparbetning till polymerkvalitet. 

Kolutbytet i den totala processen blir då ca 30 %. 

Med samma process kan kanske nafta produceras med uppskattningsvis 50 % energiutbyte i en 

Fischer-Tropsch-process, vilket ger ett kolutbyte på ca 36 % till denna mellanprodukt, och efter 

ångkrackning återfinns då ca 18 % av kolet som olefiner, dvs. i samma storleksordning av kolutbyte 

som antagandena för en pyrolysprocess resulterade i. 

Om man sedan beaktar att detta är från ett blandat avfall medan pyrolys företrädesvis gör på en 

utsorterad fraktion där kanske dessutom upp till en tredjedel av det blandade avfallet inte kan 

utnyttjas i en pyrolysprocess, förstärks skillnaden i kolutbyte mellan termolytiska och pyrolytiska 

processer. 

Även om andra produkter från ångkrackning kan vara av intresse, till exempel aromater, så kan det 

låga kolutbytet, 10–25 %, vara en svag punkt som ur resurs- och kostnadseffektivitet om man ska 

argumentera för detta som kemisk återanvändning. Alkoholvägen har då bättre förutsättningar. 

Denna typ av skillnad kommer också att återspegla sig i livscykelanalyser och kan på sikt påverka 

kraven på att vissa minimikriterier på exempelvis kol- eller energiutbyte ska uppfyllas för att kalla en 

processväg från plastavfall till ny polymer för materialåtervinning, eller som BAT-krav. 

In en framtid så kommer biogent kol och återvunnet kol att i en allt större utsträckning ersätta kol 

från nya fossila källor. När det gäller polymera material kan detta ske genom att ersätta nuvarande 

polymertyper med biobaserade polymera material, genom att i ökad utsträckning ersätta fossila 

monomerer med motsvarande biobaserad monomerer och genom att med både mekanisk och 

kemisk återvinning behålla biogent och fossilt kol i kretsloppet. Det pågår en utveckling av olika slags 

biopolymera material och volymen ligger i dagsläget på ca 2 miljoner ton globalt. I dessa fall så 

produceras biopolymererna segregerat från olika bioråvaror. 

Utöver utbytesdiskussionen så kan varken mekanisk och kemisk återvinning genom upplösning, 

solvolys, och pyrolys hantera eller har svårigheter med biogent kol i det inmatade materialet, som då 

ingår i rejektfraktionen eller ger en olja av annan kvalitet än från polyolefiner. 

Förgasningstekniker, men även möjligen termolys via HTL, till skillnad från andra processer, kan 

behandla sorterat avfall med en hög andel av biogent material, typiskt 50–70 % av kolet i sorterat 

avfall, och sedan omvandla det till syntesgas eller en oljeprodukt. Om dessa mellanprodukter 

utnyttjas för att producera metanol eller oljefraktioner som kan producera polymerråvara innebär 

detta att biogent kol från en avfallsfraktion istället för från en biomassaråvara kan tillföras det 

polymerera kretsloppet utan att det sker i en segregerad biopolymeranläggning. 

Bränsleanvändning relativt materialåteranvändning 

Det reviderade Förnybarhetsdirektivet har öppnat för att så kallade återvunna fossila bränslen ska 

kunna räknas in kravet på förnybar energi i transporter men sedan lämnat det till medlemsstaterna 

att var och en besluta ifall man ska inkludera detta i de nationella målen. I de medlemsländer där 

man väljer att göra detta kommer sådan bränslen att få ett värde utöver värdet av det fossila 

bränslet det ersätter, exempelvis diesel som nu kostar runt 450 €/ton eller ca 38 €/MWh. 
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Samtidigt så kostar eten 800–1 100 €/ton och priset på propen är något lägre. Med ett utbyte från en 

pyrolysoljefraktion på ca 50 % så skulle eten från pyrolysolja kosta ca 900 €/ton, ifall övriga kostnader 

och krediteringar för biprodukter tar ut varandra, dvs. mitt i eten-intervallet. 

Redan tidigare har termolytiska och pyrolytiska processer siktat på bränslemarknaden och då främst 

dieselbränslen, i brist på andra avsättningsmöjligheter. 

För att ge ett exempel på vad en premiering av ett bränsle kan vara värt så kostar FAME idag ca 800 

€/ton vilket motsvara ca 75 €/MWh. Ifall något eller några av de större länderna i EU accepterar 

återvunna fossila bränslen inom ramen för sina kvot eller reduktionssystem så kan en premiering av 

dessa bränslen snart göra det ekonomiskt ointressant att fullfölja återvinningsspåret, såvitt inte detta 

balanseras upp med en ytterligare reglering på återvinningssidan, som exempelvis det aktuella 

förslaget i Storbritannien om att från 2022 införa en straffskatt på all förpackningsplast som inte 

innehåller 30 % eller mer återanvänt material. 

Dock kan en ökad användning av pyrolys för att framställa drivmedel, och då främst diesel, får som 

följdeffekt att också biprodukten nafta produceras i större utsträckning. 

Kapacitet och investeringskostnader 

Från de beskrivningar av processer mm. som redovisas kan vissa slutsatser om kapacitetsintervall 

mm. dras. Anläggningar som är baserad på upplösning verkar kunna byggas i en skala av 10 000 

årston. De solvolysanläggningar som byggts i full skala före eller runt det senaste sekelskifte har haft 

en kapacitet av 20 000–40 000 årston, medan planerna för de processer som utvecklas i nuläget är 

mer blygsamma, ca 10 000 årston. Termolytiska anläggningar har en tyngdpunkt vid ca 10 000–

20 000 årston.  

Pyrolysanläggningar finns i ett stort kapacitetsintervall från 2 000–3 000 årston upp till 40 000 årston, 

men med de flesta anläggningar med kapaciteter i intervallet 10 000–30 000 årston, och då ibland 

också innehålla 2–4 parallella produktionslinjer. 

Förgasningsanläggningar ligger i ett betydligt större kapacitetsintervall 2*60 000 årston för Showa 

Denkos anläggning, 100 000 ton för Enerkem i Edmonton ytterligare uppskalningar av denna process 

till runt 350 000 årston på två moduler och Fulcrum, 185 000 årston sorterat avfall. 

Det kan finnas många förklaringar till denna skillnad. Tillgången till utsorterat plastavfall av tillräcklig 

kvalitet kan vara begränsande vid lokaliseringen, medan ett mer generellt sorterat avfall av RDF-typ 

finns att tillgå i större mängder. Processbegränsningar i apparatur som gör att man i ett 

utvecklingsskede, eller även senare, begränsar kapaciteten per linje, undvika större grad av 

förbränning av restgaser så man kommer inom IED:s villkor för avfallsförbränning. För en integrerad 

anläggning med en definierad kemikalieprodukt krävs en större kapacitet för att bära en mer 

komplex anläggning med förgasning med syrgasanläggning, gasrening och syntessteg. 

När det gäller investeringskostnader för olika anläggningar finns information inte i någon större 

utsträckning i underlagen för denna rapport. Men, baserat på dessa verkar pyrolysanläggningar och 

liknande ha en specifik investering på storleksordningen 800–1 500 €/årston och 

förgasningsanläggningar storleksordningen 700–1 000 €/årston. Men vid en jämförelse måste man 

då beakta att pyrolysanläggningar ger en produkt med flera fraktioner med ett stort antal ämnen i 
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varje fraktion medan förgasningsanläggningarna till denna kostnad når betydligt mer väldefinierade 

produkter.  

Slutsatser 

Plastavfall har blivit ett stort diskussionsämne under de senaste åren dels på grund av 

resursutnyttjande, plastens roll i avfallsmängden och växthusgasemissioner, dels på grund av att 

Kina sedan något år inte längre tar emot plastavfall som tidigare och nu senast att Malaysia också 

ska slå in på den vägen och, sist men inte minst, det uppseende som plastavfallet i havet har rönt i 

det allmänna medvetandet.  

 

Regelverket för avfall och kring återvinning av förpackningsmaterial sätter krav för framtiden som 

kräver att materialåtervinningen av plast ökas kraftigt jämfört med vad som nu är fallet. I dagsläget 

förbrukas runt 50 millioner ton plaster i EU årligen, varav ca hälften återfinns som plastavfall. 

återvinns endast ett fåtal % av plastavfallet som plastprodukter, även för vissa specifika 

plastprodukter, exempelvis PET-flaskor är återvinningen hög. Men, eftersom allt plastmaterial inte 

samlas in, och vid återanvändning uppstår rejektfraktioner som kan behandlas främst genom 

termiska processer, utgör kemisk återvinning ett komplement till mekanisk återvinning och det finns 

en potential på flera millioner ton som skulle kunna återanvändas via kemiska metoder.  

 

Trots att materialåtervinning eftersträvas i regelverken utnyttjas en stor del av plastavfallet för 

energiåtervinning i avfallsförbränningspannor och industriella ugnar, medan en betydande mängd 

fortfarande går på deponi. Trots att materialåtervinning har mål och står över energiåtervinning 

finns också regelverk kring förnybara transportbränslen, RED II, som kan medföra att 

bränsleanvändningen gynnas, dvs. en målkonflikt kan föreligga. 

 

Ett hinder för att materialåtervinna är kostnaden för återvinningen, men också att inblandningen 

begränsas av att mekaniskt återvunnen plast håller lägre kvalitet än ny plast. Kemisk återvinning av 

plast ses därmed som en möjlighet att öka återvinningen. All återvinning innebär att ett plastavfall 

efter behandlingen upphör att bli ett avfall men istället blir en produkt, och där 

produktlagstiftningen om kemikalier ska följas. Detta kan vara ett hinder ifall den produkt som 

uppstår är en komplex blandning och som inte finns registrerad redan.  

 

Det finns ett antal metoder för kemisk recirkulering av plastavfall, upplösning där produkten är 

samma polymer som huvudkomponenten i plastavfallet och som sedan kan blanda med ny plast, 

solvolys som kan användas plaster som PA, PET och PU, där en kemisk reaktion i vätskefas 

sönderdelar polymeren till monomerer som sedan kan upparbetas och återpolymeriseras, termolys 

och pyrolys där produkten blir en eller flera oljefraktioner som via ångkrackning parallellt med fossil 

nafta kan producera olefiner och förgasning där plastavfallet sönderdelas till enkla gaser som sedan 

kan återuppbyggas till kemikalier som metanol eller nafta, ur vilka plastråvaror sedan kan 

framställas. 

 

Intresset för plaståtervinning har ökat och det finns utvecklingar inom alla fyra teknikområdena som 

redan har nått eller kan nå kapaciteter på tusentals ton plastavfall per år. En rad utvecklingar har 

beskrivits i rapporten ovan och hur de i vissa fall kan koppla mot de dominerande industrierna i 

branschen som BASF, Borealis, Total, Versalis m.fl.  
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Men till skillnad från mekanisk återvinning finns med några undantagsfall för produktionsspill ingen 

fullt ut industriellt beprövad teknik för kemisk återvinning av plastavfall, men ett flertal industriella 

utvecklingsprojekt med starka aktörer pågår. 

 

Med undantag av förgasning kräver dessa tekniker dock ett ingående material som antingen utgörs 

av ett rent produktionsspill utan föroreningar eller har behandlats på samma sätt som för mekanisk 

återvinning, dvs. en uppkoncentrering av en eller några likartade plasttyper för att få bästa utbyte i 

processen och bättre definierade produkter som går att inordna i kända registrerade kemikalier, och 

vanligtvis innebär detta även restriktioner på mängden PVC, men för pyrolysprocesser även på PET. 

 

Förgasning, och möjligen vissa termolysprocesser, intar en särställning eftersom den kan hantera ett 

brännbart material, tex bränslefraktionen från hushållsavfall utan att plastfraktionen har anrikats 

mekaniskt och kan då återvinna plast ur osorterade avfall och inte bara ur utsorterade fraktioner, 

vilket ger en möjlighet att öka den totala mängden plast som återvinns. Dessutom kan dessa 

tekniker hantera den brännbara delen av rejektfraktioner från mekanisk återvinning och därmed 

vara ett alternativ till energiåtervinning för dessa fraktioner. Dessa tekniker som kan hantera 

utsorterade brännbara avfallsfraktioner kan acceptera större mängder av biogent avfall som papper, 

trä mm. i råvaran än någon av de andra teknikerna. Detta innebär en möjlighet att samtidigt som 

plast återvinns på kemisk väg kan biogent kol från avfall föras in i plastens livscykel och där 

uppgraderas från avfall till produkt samtidigt som fossil råvara ersätts med biogen råvara. Ett sådant 

samprocessande kan utgöra en stor fördel både för plaståteranvändning och för att öka den biogena 

andelen i plast. 

 

Överslagsmässiga beräkningar för kolutbyte från plastavfall, respektive avfall visar också på att det 

är stora skillnader i kolutbyte mellan olika tekniker. Det ligger i teknikerna natur att upplösning och 

solvolysförfaranden har höga utbytestal, gott och väl över 50 %. Pyrolys till en större eller mindre 

naftafraktion som ångkrackas till olefiner har ett lägre kolutbyte, 10–20 % än exempelvis förgasning 

till metanol och omvandling av dessa till olefiner som hamnar runt 30–35 %. Avfallsdirektivet har 

inget definierat krav på utbyte för materialåtervinning, medan ett sådant kriterium finns för 

energiåtervinning. En återvinningsprocess med alltför låg grad av återvinning riskerar alltid att bli 

ifrågasatt.  
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1. Inledning 

1.1.   Bakgrund 
Satsningen ”VinnVäxt Klimatledande Processindustri” finansieras av Vinnova och Västra 

Götalandsregionen och koordineras av RISE och Johanneberg Science Park genom Västsvenska Kemi- 

och Materialklustret. Klimatledande Processindustri baseras på Västsvenska Kemi- och 

Materialklustrets verksamhet och medlemmar. 

Inom VinnVäxt Klimatledande Processindustri görs en studie kallad ”Kartläggning plastströmmar” 

med ett fokus att öka materialåtervinningen och begränsas inte till flöden som inte materialåtervinns 

idag. Studien omfattar följande tre delar: 

• En grov kartläggning, främst ur nordiskt perspektiv, av vilka plastavfallsflöden som kan vara 
potentiell råvara för ett returraffinaderi samt för annan mekanisk och kemisk 
materialåtervinning. 

• Översiktligt utreda kvaliteten och tillgängligheten för ovanstående flöden. 

• Övergripande kartläggning av de viktigaste initiativen för materialåtervinning i Europa och 
globalt 

Studien kompletterar den uppdatering av plastavfallsströmmarna i Sverige som IVL nu genomför, den 

s.k. SMED-rapporten som är begränsad till de flöden som idag importeras till eller exporteras från 

Sverige, genom att även beakta andra utländska flöden, såväl ur ett nordiskt som globalt perspektiv. 

1.2.   Uppdraget 
Denna rapport utgör en del av det tredje delmomentet i punktlistan ovan. Syftet är att ge en 

övergripande omvärldsanalys av de pågående industriella initiativen för kemisk materialåtervinning 

av plast genom att via öppen information kartlägga aktiviteter för kemisk återvinning av plastavfall 

och sammanställa dessa. 

De metoder för kemisk återvinning som beaktats har en teknikmognad som gör att dessa 

utvecklingar har kan vara industriellt applicerbara på kort eller medellång sikt, dvs. idag eller inom de 

närmsta åren vara i pilotskala. Många aktörer (BASF, LyondellBasell, Neste Nouryon, Sabic etc.) har 

annonserat satsningar inom plastreturraffinaderi. Teknisk och kommersiell status på dessa initiativ så 

långt som är möjligt med hänsyn till uppdragets omfattning. 

1.3.   Kemisk återvinning av plastavfall 
Med kemisk återvinning avses i huvudsakmetoder som syftar till att genom kemisk eller termokemisk 

behandling av plastavfall återvinna monomerer för plaster eller producera en annan kemisk produkt 

som kan utnyttjas vid plastframställning. I rapporten beaktas även metoder där den för närvarande 

huvudsakliga slutprodukten är avsedd för energiåtervinning som ett flytande bränsle som direkt eller 

indirekt ersättning av oljeprodukter. Men på senare tid har det uppstått ett intresse för att helt eller 

delvis använda denna typ av produkter för att ta fram råvara för polymerframställning. 
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2. Lagstiftning och andra åtgärder på avfallsområdet 

2.1. Avfallsdirektivet mm. 
Avfall, inklusive plastavfall, och dess hantering regleras på en övergripande nivå via EU:s lagstiftning 

och förordningar, och som sedan inordnas i nationella lagstiftningar och tillämpningsföreskrifter. 

Hela området är komplext och med många beröringspunkter med annan lagstiftning, och ligger till 

dominerande del bortom denna rapports omfattning. Nedan görs dock en orienterande 

sammanfattning av huvuddelarna och hur dessa i en eller annan mening påverkar kemisk 

plaståtervinning. 

Huvudlagstiftningen baseras på det s.k. avfallsdirektivet (2008/98/EG1 konsoliderat med ändringar 

bl.a.) (EU) 2018/85. Detta direktiv ersatte tidigare direktiv på avfallsområdet). Denna lagstiftning slår 

fast att en avfallshierarki ska gälla som prioriteringsordning för lagstiftning och politik som rör 

förebyggande och hantering av avfall: 

a) Förebyggande.  

b) Förberedelse för återanvändning.  

c) Materialåtervinning.  

d) Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning.  

e) Bortskaffande. 

Några av definitionerna av relevans för återvinning av plastavfall är: 

• avfall: ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra 

sig av med 

• förberedelse för återanvändning: återvinningsförfaranden som går ut på kontroll, rengöring 

eller reparation, genom vilka produkter eller komponenter av produkter som har blivit avfall 

bereds för att användas igen utan någon annan förbehandling 

• materialåtervinning: varje form av återvinningsförfarande genom vilket avfallsmaterial 

upparbetas till produkter, material eller ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet 

eller för andra ändamål; det omfattar upparbetning av organiskt material men inte 

energiåtervinning och upparbetning till material som ska användas som bränsle eller 

fyllmaterial 

• resursåtervinning: alla former av återvinning förutom energiåtervinning och upparbetning till 

material som ska användas som bränsle eller annan energikälla. 

• återanvändning: varje förfarande som innebär att produkter eller komponenter som inte är 

avfall återanvänds i samma syfte för vilket de ursprungligen var avsedda 

• återvinning: varje förfarande vars främsta resultat är avfall som har ett nyttigt ändamål, 

genom att det antingen vid anläggningen eller i samhället i stort ersätter annat material som 

i annat fall skulle ha använts för ett visst syfte eller förbereds för detta syfte 

I direktivets bilaga II exempel över återvinningsförfaranden. De mest relevanta för rapportens 

ämnesområde är: 

• R 1 Användning främst som bränsle eller annan energikälla. För energiåtervinning finns ett 

godhetstal definierat via en formel för produktion av el och värme med hög energieffektivitet 

                                                           
1 Infört i Sverige i Miljöbalken SFS 1998:808 och som Avfallsförordningen SFS 2011:927, med ändringar i januari 
2019) 
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som ska uppfyllas för att kunna räknas som energiåtervinning. 

• R 3 Materialåtervinning av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel. Detta 

omfattar kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser samt förgasning och 

pyrolys med utnyttjande av komponenterna som kemikalier. I detta fall finns ingen minsta 

effektivitet eller utbyte definierat för att kvalificera materialåtervinning som R3. 

Direktivet hänvisar också till EWC, 2000/532/EG, Europeiska Avfallskatalogen som också ingår i 

Avfallsförordningen. Detta dokument klassificerar olika avfallstyper utifrån deras uppkomst och form, 

samt ger avfallskoder bl.a. 07 02 13 Plastavfall (från tillverkningsprocesser), 15 01 02 

Plastförpackningar, 15 01 06 Blandförpackningar, 20 01 03 Småplast, 20 01 04 Annan plast, 20 03 01 

Blandat hushållsavfall m.m. 

 

Det mål som sattes i det ursprungliga avfallsdirektivet 2008, att förberedelse för återvinning av 

papper, metall, plast och glas från kommunalt avfall e.d. skulle senast 2020 nå minst 50 vikt% i 

medlemsstaterna och 70 vikt% av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall. 

 

En viktig punkt i direktivet är end-of-waste, dvs. när ett avfall upphör att vara ett avfall efter att ha 

genomgått någon form av behandling. Kommissionen ska enligt direktivet övervaka framtagandet av 

nationella kriterier i medlemsstaterna för när avfall upphör att vara avfall i medlemsstaterna och på 

dessa grunder bedöma behovet av att utveckla unionsomfattande kriterier. Detta sker om det 

uppfyller följande villkor:  

a) Ämnet eller föremålet ska användas för specifika ändamål. 

(b) Det ska finnas en marknad för eller efterfrågan på sådana ämnen eller föremål. Denna punkt togs 

bort i senaste ändringen av avfallsdirektivet 2018) 

c) Ämnet eller föremålet ska uppfylla de tekniska kraven för de specifika ändamålen och befintlig 

lagstiftning och normer för produkter. 

d) Användning av ämnet eller föremålet kommer inte att leda till allmänt negativa följder för miljön 

eller människors hälsa. 

 

I ett fåtal fall har EU-kommissionen definierat s.k. ”end-of-waste”-kriterier via förordningar, dock 

ingen som rör plastavfall. Däremot gjordes ett förslag av JRC 2014 efter en studie2. Men, i detta 

förslag valde man efter diskussioner att inte föreslå end-of-waste-kriterier för kemisk återvinning. 

Detta gjordes därför att i de fall monomerer återvanns med rätt specifikation bedömdes det inte 

finnas några marknadshinder för återanvändning, att kraven på avfallsmaterialet för denna form av 

(tertiär) återvinning skulle vara väsensskilda från kraven för (primär) återanvändning eller mekanisk 

(sekundär) återvinning, och därmed med svårighet hanteras i en och samma förordning. Dessutom 

konstaterades att det finns ett betydande överlapp mellan materialåtervinning som kemikalier eller 

som bränslen eller annan (kvartenär) energiåtervinning, och kanske i en och samma anläggning, 

vilket i sig skulle ge lagstiftningssvårigheter. Det konstaterades också att 2014 var volymerna inom 

tertiär återvinning små relativt primär och sekundär återvinning. Men, det fanns även argument för 

att inte utesluta kemisk återvinning, och en rekommendation var att ta upp frågan igen efter ca 4–5 

år.  

 

                                                           
2 End-of-waste criteria for waste plastic for conversion. Technical Proposals. Alejandro Villanueva, Peter Ederl. 
JRC91637, EUR 26843 EN, JRC 2014. 
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I Sverige är det i huvudsak den som driver en återvinningsverksamhet som ska bedöma om ett avfall 

efter en återvinningsprocess har upphört att vara ett avfall utifrån ovanstående generella kriterier, 

och denna bedömning blir en del i helheten för tillsynsmyndigheten, som kan komma med 

förelägganden kring dessa eller andra frågor inom ramen för tillsynen. I andra länder kan detta 

hanteras på andra sätt3. 

2.2.  Förpackningsdirektivet mm. 
I linje med avfallslagstiftningen, och med utgångspunkt i tidigare direktiv på avfallsområdet kom 

direktivet om förpackningar och förpackningsavfall, 94/62/EG4, som även det uppdaterades 2018. 

Direktivets bakgrund var att avfallsmängderna under senare delen av 1900-talet sedan lång tid vuxit, 

och att förpackningsmaterial var en stor del av både avfallet och av ökningen av avfallsmängderna. 

För att motverka denna trend infördes detta direktiv med ett syfte att begränsa mängden 

förpackningsmaterial och att främja återvinning av förpackningsmaterial genom att sätta en rad 

ambitiösa målsättningar: 

a) juni 2001 skall minst 50 viktprocent och högst 65 viktprocent av förpackningsavfallet återvinnas 

eller brännas i förbränningsanläggningar med energiåtervinning.  

b) vid slutet av 2008 skall minst 60 viktprocent av förpackningsavfallet återvinnas eller brännas i 

förbränningsanläggningar med energiåtervinning.  

c) juni 2001 skall minst 25 viktprocent och högst 45 viktprocent av samtliga förpackningsmaterial som 

ingår i förpackningsavfallet materialutnyttjas med minst 15 viktprocent för varje (typ av) 

förpackningsmaterial.  

d) vid slutet av 2008 skall minst 55 viktprocent och högst 80 viktprocent av förpackningsavfallet 

materialutnyttjas. 

 

Vidare sattes mål för enskilda typer av förpackningsmaterial: 

e) Senast vid slutet av 2008 skall följande minimimål för materialutnyttjande av de olika material som 

ingår i förpackningsavfallet uppnås:  

… 

iv) 22.5 vikt% för plast, vilket omfattar endast material som materialutnyttjas tillbaka till plast.  

 

Ovanstående mål nåddes i stort inom EU, men vissa länder i södra och östra Europa fick några 

ytterligare år att nå målen. 

 

I en följdförordning5 till direktivet anges hur förpackningsmaterial ska märkas för att kunna 

identifieras och därmed underlätta återanvändning. Vanliga symboler och koder för plast enligt olika 

standarder visas i Figur 7. 

 

                                                           
3 Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Nar-avfall-upphor-att-
vara-avfall/ 
4 Förpackningsdirektivet har i Sverige implementerats genom lagen om producentansvar, kapitel 15 i 
miljöbalken, och genom förordning om producentansvar för förpackningar (SFS 2014:1073). 
Dryckesförpackningar som ingår i det nationella pantsystemet omfattas även av förordningen (SFS 2005:220) 
om retursystem för plastflaskor och metallburkar. 
5 Kommissionens beslut 97/129/EG om fastställandet av ett identifieringssystem för förpackningsmaterial i 
enlighet direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall. 
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Figur 7 Exempel på standarder för märkning av plastmaterial: 

VDA 260, DIN 6120, ISO 1043, SAE J1344 och ASTM D4006 

När det gäller speciella förpackningsmaterial finns dessutom förordningar som speciellt behandlar 

material i kontakt med livsmedel, Förordning EU 10/2011 Material och produkter av plast som är 

avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Plastic FCMs) och EU 282/2008 Om återvunna 

plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Recycled plastic FCMs) 

2.3.   Kemikalielagstiftningen 
Ett material som undergått kemisk återvinning och upphört att vara ett avfall ses då som en produkt 

och faller under produktlagstiftning. Detta innebär i de flesta fall att produkten ses som ett ämne 

(eller blandning), och ifall produktionen överstiger 1 ton/år faller det under REACH-förordningen7, 

och kan kräva registrering. Det finns dock undantag i REACH för återvunna material för ”ämnen som 

sådana eller ingående i blandningar eller i varor”: 

• vilka har registrerats i enlighet med avdelning II och vilka återvinns i gemenskapen, om 

iii) det ämne som är resultatet av återvinningsprocessen är detsamma som det ämne 

som har registrerats i enlighet med avdelning II, och 

iv) den information som enligt artikel 31 eller 32 krävs om det ämne som har 

registrerats i enlighet med avdelning II är tillgänglig för det företag som genomför 

återvinningen.  

Ifall dessa undantag inte kan utnyttjas krävs at den substans som erhålls som ett led i återvinningen 

registreras, med allt vad som hör detta till. 

                                                           
6 ebog.plast.dk/. Plastindustrien, Danmark 
7 Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
(REACH), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet mm. 
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Detta diskuteras i ett dokument från Europeiska Kemikaliebyrån8. Med hänsyn till att t.ex. 

pyrolysprocesser resulterar i komplexa blandningar definieras dessa lämpligen som UVCB’: 

“Substances of Unknown or Variable composition”, dvs. komplexa reaktionsprodukter som innehåller 

ett stort antal komponenter, där sammansättningen är inte känd och sammansättningen är variabel 

eller svår att förutsäga. 

En ytterligare lagstiftning av betydelse är det s.k. Seveso-direktivet9. Denna syftar till att undvika 

olyckshändelser och incidenter med farliga ämnen. I Seveso-direktivet finns två gränser för mängden 

av olika farliga ämnen som hanteras i en anläggning för att denna ska falla under direktivets regler, 

och med differentierade krav på tillstånd och tillsyn, förebyggande och insatsplanering, rapportering, 

information, etc. Genom att via förekomstviktade summeringsregler för alla ämnen som finns i 

anläggningen, endera efter farotyper som definieras genom det s.k. CLP-förordningen (brandfarlig, 

explosiv, oxiderande, mm.) 10, eller som namngivna ämnen nås ett värde som visar ifall en anläggning 

klassas efter den högre eller lägre nivån (eller inte omfattas). Detta innebär att en anläggning som 

hanterar mång ämnen som var och en faller under sin respektive tröskelnivå genom sammanvägning 

kan nå en högre nivå. 

2.4.   Direktivet om industriutsläpp 
Ett annat direktiv av betydelse för en anläggning för kemisk återvinning av plast är direktivet om 

industriutsläpp, 2010/75/EU11, även de en uppdatering och sammanfogning av en rad tidigare 

direktiv. Förutom att avfallshantering med en kapacitet över 10 ton/dygn (och då också inkluderande 

hantering och återvinning av plastavfall) är tillståndspliktig enligt direktivet och ska följa kraven på 

bästa tillgängliga teknik, så kan en kemisk återvinning indirekt falla under detta direktiv. I direktivet 

definieras avfalls- eller förbränning som en oxiderande eller annan termisk behandling av avfall, 

också inkluderande pyrolys, förgasning och plasmabehandling om ämnena från behandlingen sedan 

förbränns. Tröskeln för att omfattas av regelverket är tillförsel av 3 ton/timme för icke-farligt avfall 

och 10 ton per dygn för farligt avfall (för mindre anläggningar som inte bår upp till tröskeln gäller 

nationella tillståndsregler). Detta innebär att en termisk behandling av plastavfall som resulterar i en 

eller flera produkter inte är att betrakta som en avfalls- eller samförbränningsanläggning. Men, vilket 

ofta är fallet, bildas det ofta gaser samt flyktiga ämnen som förbränns för att generera energi i 

anläggningen eller facklas. Denna del av verksamheten kan då utgöra en avfalls- eller 

                                                           
8 Guidance on waste and recovered substances. Reference: ECHA-10-G-07-EN. European Chemical Agency 
05/2010 
9 Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där 
farliga ämnen ingår. I svensk lagstiftning överfört till lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor, förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor, förordning (2016:986) om avgifter för tillsyn av åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, föreskrifter (MSBFS 2015:8) om åtgärder för 
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
10 Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. 
11 Genomförs i Sverige via följande lagar och förordningar Miljöbalken (1998:808) (MB), 
Industriutsläppsförordningen (2013:250) (IUF), Miljöprövningsförordningen (2013:251) (MPF), Förordningen 
(2013:252) om stora förbränningsanläggningar, Förordningen (2013:253) om förbränning av avfall, 
Förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel, Förordningen (2013:255) om produktion 
av titandioxid, Miljötillsynsförordningen (2011:13), Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (FMH), Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport. 
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samförbränningssanläggning med allt vad som detta i så fall för med sig av emissionsåtgärder, 

uppföljning av emissioner och rapporteringsskyldigheter. 

2.5.   Ändringar i lagstiftningen under 2018 och framtidsstrategier 
Det mål som sattes i det ursprungliga avfallsdirektivet 2008, att förberedelse för återvinning av 

papper, metall, plast och glas från kommunalt avfall e.d. skulle senast 2020 nå minst 50 vikt % i 

medlemsstaterna och 70 vikt% av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall, kompletterades i 

ändringen av avfallsdirektivet 20181 med ett mål för kommunalt avfall på 55 %, 2025, 60 % 2030 och 

65 % 2035. 

 

I linje med detta, och byggande på tidigare direktiv på avfallsområdet är direktivet om förpackningar 

och förpackningsavfall, 94/62/EG4, som även det uppdaterades 2018. I slutet av 2008 

skulle minst 60 viktprocent av förpackningsavfallet återvinnas eller brännas i 

förbränningsanläggningar med energiåtervinning varav minst 55 viktprocent och högst 80 

viktprocent av förpackningsavfallet materialutnyttjas. Vidare sattes mål för enskilda typer av 

förpackningsmaterial exempelvis att vid slutet av 2008 22,5 vikt% för plast materialutnyttjas tillbaka 

till plast.  

 

I samband med uppdateringen av direktivet 2018 sattes nya mål fram till 2035, och i detta fall så 

skärptes även kravet då istället för ”materialutnyttjas” enbart ”materialåtervinning” räknas. 

f) vid slutet av 2025 ska minst 65 viktprocent av allt förpackningsavfall materialåtervinnas.  

g) vid slutet av 2025 ska följande minimimål (i viktprocent) för materialåtervinning vara uppfyllda när 

det gäller följande specifika material som ingår i förpackningsavfall:  

i) 50 % av plast.  

… 

h) vid slutet av 2030 ska minst 70 viktprocent av allt förpackningsavfall materialåtervinnas.  

i) vid slutet av 2030 ska följande minimimål (i viktprocent) för materialåtervinning vara uppfyllda när 

det gäller följande specifika material som ingår i förpackningsavfall:  

i) 55 % av plast. 

… 

Dessutom understryks vikten av ett utökat producentansvar för förpackningsavfall och att 

medlemsstaterna ska främja detta genom ett regelverk senast 2025. (något som dock sedan länge 

finns i Sverige12. 

 

Ovan har nämnts att materialåtervinning prioriteras över energiåtervinning, men att många av de 

ämnen som återvinns är i en sådan form att de också kan användas till bränslen likväl som att 

återföras i ett kemiskt kretslopp. Det nyligen stadfästa s.k. RED II-direktivet13 kan bidra ytterligare till 

bränsleanvändning genom att ha definierat ”återvunna kolbaserade bränslen”: flytande och 

gasformiga bränslen som produceras från flöden av flytande eller fast avfall av icke-förnybart 

ursprung som inte lämpar sig för materialåtervinning i enlighet med artikel 4 i avfallsdirektivet 

2008/98/EG (som säger att medlemsstaterna ska använda styrmedel för att främja tillämpning av 

avfallshierarkin, men att avvikelse kan tillåtas av miljöskäl, ekonomiska orsaker mm.) eller från gaser 

från avfallshantering och avgaser av icke-förnybart ursprung som framställs som en oundviklig och 

                                                           
12 Förordningen (1994:1235) om producentansvar för förpackningar, senast uppdaterad som 2018:1462 
13 Direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 
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oavsiktlig följd av produktionsprocessen i industrianläggningar. Medlemsstaterna kan då välja ifall 

återvunna kolbaserade bränslen ska räknas med i det mål för förnyelsebar energi i transporter som 

finns för perioden 2021–2030. Kommissionen ska via en genomförandeförordning senast 2021 ange 

hur växthusgasreduktionen för sådana bränslen ska räknas och vilken nivå av växthusgasreduktion 

som ska krävas för att kunna räknas som ett återvunnet kolbaserat bränsle och tillgodoräknas i de 

nationella målen. Ifall någon medlemsstat väljer att låta dessa ingå i målet kan sådana bränslen ingå i 

och få fördelar genom styrmedel och stödåtgärder för förnyelsebara bränslen och exempelvis få ett 

förhöjt ekonomiskt värde genom kvot- eller certifikatsystem för förnyelsebara drivmedel, och 

därmed få ett värde som är högre än värdet som återvunna kemikalier. Implementeringen av RED II i 

medlemsstaterna ska ske före 2021 och i dagsläget kan inte sägas ifall denna möjlighet ska utnyttjas. 

Sannolikt kommer en del länder med till exempel stor stålindustri. Överskott av olika gaser och då 

framförallt mer lågvärdiga gaser som masugnsgas facklas eller används för elproduktion. Bästa 

tillgängliga teknik enligt IED är att producera el och värme, men öppnar också för kemikalier. Mer 

eller mindre kontinuerlig elproduktion i en anläggning som omfattas av utsläppsrätter är dock i 

allmänhet inte lönsamt utan görs, eller kommer att införas där fackling sker, för att uppfylla kravet på 

bästa tillgängliga teknik för stålverket som helhet. Att återvinna fossilt kol som andra ämnen som 

etanol och metanol som ersätter produkter tillverkade av fossilt kol demonstreras i bland annat 

Belgien och Tyskland. Liknande exempel finns inom andra industrier, till exempel raffinaderier, 

tillverkning av ferrolegeringar m.fl. Det är därmed sannolikt att vissa länder tar med återvunna fossila 

bränslen, även om det är mindre sannolikt att detta sker i Sverige. Plast till drivmedelsbränslen kan 

därför få en stimulans av detta on man kan hitta vinnande argument för att kringgå Artikel 4 i 

avfallsdirektivet. 

 

Plast och dess återvinning är också föremål för ytterligare åtgärder från lagstiftaren. Redan 2013 kom 

en grönbok om plastavfall14. I EU:s Action Plan for a circular economy15 från 2015 identifieras plast 

som ett prioriterat område, och ursprunget till en rad ändringar i lagstiftningen som skett efter 2015 

kan härledas till denna plan. Användningen av plast i EU har ökat stadigt, men mindre än 25 % av det 

insamlade plastavfallet återvinns och ca 50 % deponeras. Stora mängder plast hamnar i också havet. 

Kommissionen beslöt därför: 

- att initiera utvecklingen av kvalitetsstandarder för returråvaror efter behov (särskilt för plast) och 

föreslår att bestämmelserna om när avfall upphör att vara avfall förbättras. 

- att anta en strategi för plast i den cirkulära ekonomin, där man tar upp frågor som möjligheter till 

materialåtervinning, biologisk nedbrytbarhet, förekomst av farliga ämnen i vissa plaster och marint 

avfall. 

– att föreslå ett mer långtgående mål för materialåtervinning av plastförpackningar i de ändrade 

förslagen till avfallslagstiftning. 

Strategin för plast i en cirkulär ekonomi16 kom 2018. Det konstateras att den globala 

plastproduktionen har tjugodubblats sedan 1960-talet, och låg 2015 på 322 miljoner ton varav i EU 

                                                           
14 Grönbok om en europeisk strategi för plastavfall i miljön KOM (2013) 123 
15 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska Och Sociala 

Kommittén samt Regionkommittén. Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin 

COM(2015) 614 final 
16 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska Och Sociala 

Kommittén samt Regionkommittén. En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi COM(2018) 28 final 
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förbrukades ca 50 millioner ton varav ca 60 % används i förpackningar. Produktionen spås fördubblas 

igen under de kommande 20 åren. Omkring 26miljoner ton plastavfall uppkommer i EU varje år (dvs. 

en diskrepans gentemot förbrukningen ovan). Mindre än 30 % av detta avfall samlas in för 

återvinning. Av denna mängd förs dessutom en betydande andel ut ur EU. Samtidigt är andelen 

deponering och förbränning av plastavfall fortfarande hög, 31 % respektive 39 %, och även om 

deponeringen har minskat det senaste årtiondet har förbränningen ökat. Efterfrågan på återvunnen 

plast utgör i dag bara omkring 6 % av den totala efterfrågan på plast i EU. Denna höga förbrukning 

och korta nyttjandetid gör att stora värden försvinner ur ekonomin, upp till 100 milliarder €/år. Den 

vision som presenteras innehåller bl.a. att plaster och produkter som innehåller plast är 

konstruerade för hög hållbarhet, återanvändning och återvinning av hög kvalitet. Senast 2030 ska alla 

plastförpackningar som släpps ut på marknaden i EU kunna återanvändas eller återvinnas på ett 

kostnadseffektivt sätt.  

Strategin innehåller en vision av hur användning och återvinning av plast förändras. Förändringar av 

produktion och konstruktion gör det möjligt att återvinna mer plast för alla viktiga tillämpningar. 

Senast 2030 återvinns över hälften av allt plastavfall som uppstår i EU. En mycket stor andel av 

plastavfallet ska samlas in separat. Återvinning av plastförpackningsavfall når nivåer som är 

jämförbara med andra förpackningsmaterial. Återvinningskapaciteten för plast i EU utvidgas och 

moderniseras i betydande grad. Fram till 2030 har sorterings- och återvinningskapaciteten 

fyrdubblats sedan 2015. Återvunnen plast har blivit ett allt mer värdefullt råmaterial för industrin, 

både hemma och borta. Plastvärdekedjan är mycket mer integrerad och kemiindustrin samarbetar 

nära med plaståtervinningsföretagen. För att nå denna vision bör de centrala aktörerna samarbeta 

för att: 

− förbättra konstruktionen och stödja innovation för att göra plast och plastprodukter lättare att 

återvinna, 

− utöka och förbättra separat insamling av plastavfall, för att kvalitetssäkra återvinningsindustrins 

insatsvaror, 

− utöka och modernisera EU:s sorterings- och återvinningskapacitet, 

− skapa lönsamma marknader för återvunnen och förnybar plast. 

Åtgärder som är aktuella diskuteras översiktligt i meddelandet. För att nå målen för den här strategin 

krävs stora investeringar i både infrastruktur och innovation, vilket kommissionen kommer att stödja 

bl.a. via Horizon Europe. En konkret åtgärd som resulterat hittills är ett förslag att förbjuda vissa 

engångsartiklar av plast17. 

En annan konkret effekt av strategin är en nyligen utkommen rapport18 som behandlar behovet av 

forskning och innovation och detta främjas via politisk styrning och finansiering. I rapporten 

identifieras kunskapsluckor och hur regelverk styr. Slutsatserna är sammanfattningsvis att: 

• Frågan måste hanteras integrerat över hela värdekedjan istället för som idag uppdelat på 

frågor som rör produktion, sortering, återvinning som isolerade frågeställningar för enbart 

aktörer i ett eller två led. 

                                                           
17 Förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön COM(2018) 340 final 
18 A circular economy for plastics – Insights from research and innovation to inform policy and funding 
decisions. Crippa, M., De Wilde, B., Koopmans, R., Leyssens, J., Muncke, J., Ritschkoff A-C., Van Doorsselaer, K., 
Velis, C. & Wagner, M. European Commission 2019. 
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• Finansieringsmekanismer för dels forskning, utveckling och utbildning men även för 

investeringar i riktning mot cirkulär ekonomi från offentliga men i det senare skedet även 

privata källor krävs, och bör stimuleras. 

• Samordning krävs av lagar och regelverk på avfallsområdet (end-of-waste nämns specifikt) 

och inom återvinning, liksom att standarder för produkter och återvunna material måste 

utvecklas och tas fram utifrån ett övergripande systemtänkande. 

• Införa styrmedel som stimulerar marknaden för återvunnen plast. 

• Förbättra kunskap och information om plasters användning och återvinning, möjligen också 

inkluderande system för spårbarhet för material och återvunna material. 

Men, med hänsyn till att EU:s plaststrategi nyligen formulerats så ligger det väl i korten att ytterligare 

mer eller mindre konkreta initiativ kan förväntas från kommissionen. 

3. Plastmarknaden 

3.1.   Tillförsel av plastmaterial 
2017 tillverkades globalt 348 millioner ton plastmaterial19, varav 65 millioner ton i Europa20, vilket gör 

Europa till den näst största producenten (19 %) efter Kina (30 %) och tätt följt av USA (18 %). 

Inom Europa omvandlades drygt 51 millioner ton till olika produkter och komponenter, fördelat på 

olika plastmaterial enligt Figur 8.  

 

Figur 8  Fördelningen av plastmaterial i omvandlarledet i Europa19 

                                                           
19 Plastics – the Facts 2018. PlasticsEurope 2018 
20 EU28+Norge och Schweiz. 
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Man skiljer på termoplaster som är smältbara och kan formas på olika sätt i smält form och 

härdplaster som formas innan de ”härdas” kemiskt, ofta med stöd av armeringsmaterial t.ex. 

glasfiber. 

Figur 9 visar fördelningen av förbrukningen fördelat på typ och användningsområde. Runt 40 % av all 

plast används för förpackningar, 20 % används inom byggsektorn, 10 % inom bilindustrin, 6 % inom 

elektronikindustrin, 4 % i hushålls-, sport och fritidsartiklar, 3 % inom jordbruk och resten, 17 % inom 

övriga områden. 

 

Figur 9 Plastförbrukningen I Europa fördelat på olika typer och produktområden19 

Nu är dock inte plastmaterial helt rena material, det finns ofta spår av andra material, Figur 10, som 

är en del av tillverkningsprocessen, uppstår vid tillverkning eller till följd av åldring eller tillsättsför att 

ge materialet önskade egenskaper eller utseende, etc., och som är mer eller mindre rörliga i 

materialet. Detta påverkar i vissa fall återvinningen av dessa material. 

 

Figur 10  Olika typer av tillsatser i plastmaterial18 (NIAS: non-intentionally added substances) 
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3.2.   Plastavfall och dess behandling 
När det gäller återvinning av plastmaterial är det en stor geografisk spridning av andelen återvunnet 

material ur plastavfall i olika regioner, Figur 11. (Bilden kopplar dock inte till plastförbrukningen i 

stort och inte heller till hur mycket plastavfall som samlas in) 

 

Figur 11  Andel återvinning av plastavfall i olika delar av världen 201521 

När det kommer till plastavfall och återvinning så samlades enbart ca häften av den plast som 

förbrukades i Europa in, 27 millioner ton 2017, Figur 12. Av denna mängd så går ca 7 millioner ton på 

deponi, en mängd som nästan halverats sedan 2006 (men det kan väl misstänkas att en stor del av 

den plast som inte samlas in går på deponi eller i bästa fall som energiåtervinning). Istället har 

material och energiåtervinning ökat, men energiåtervinning är den största återvinningsmetoden och 

håller ungefär samma tillväxttakt som materialåtervinning. 17 millioner ton utgörs av 

förpackningsmaterial och vars hantering sedan fördelar sig i proportioner ungefär som plast i stort. 

Men som framgår av Figur 18 nedan så innebär detta inte de 8 miljoner ton som går till 

materialåtervinning resulterar i att motsvarande mängd plastmaterial går in i kretsloppet, utan en 

betydande del av detta blir rejektmaterial som sedermera företrädesvis går till energiåtervinning. 

Dessutom sker mer än en tredjedel av denna materialåtervinning utanför EU. 

Av de plastmaterial som inte samlades in som plastavfall återfinns resten i huvudsak i andra, 

osorterade avfallsströmmar (hushållsavfall, industri- och verksamhetsavfall) och då ofta som 

blandade material (plast+papper, etc.) dels som icke-insamlat material (skräp) eller som material 

med längre livstid (byggmaterial, fordon och liknande). Det finns därmed vissa ackumuleringseffekter 

av exempelvis ökat eller ändrat materialval i byggande eller genom att plaster i den befintliga 

bilparken görs mer återvinningsbara medan utskrotningen främst är fordon med 15–20 års livslängd 

och representerar tekniken vid föregående sekelskifte. Figur 12 visar på en initial potential av minst 

18 millioner ton plast som råvara för materialåtervinning initialt från deponier och energiåtervinning, 

och dessutom ytterligare kanske 25 millioner ton ifall den del av plasten som inte samlas in separat 

kan göras tillgänglig på längre sikt, och där kemiska återvinningsmetoder i olika former kan vara en 

del av återvinningstekniken. 

                                                           
21 Chemical Recycling, A Waste Management Perspective. Michaël MANSUY, Veolia. Chemical Recycling - The 
missing Piece to Plastics Circularity. EUP Policy Briefing  20 February 2019. 
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Figur 12  Insamling av plast i Europa och fördelning på deponering och olika återvinningsmetoder19 

Fördelningen mellan EU:s medlemsstater framgår av Figur 13, och visar på en stor variation mellan 

olika europeiska länder. Länder med deponiförbud eller -restriktioner är skiljer sig inte väsentligt från 

länder där detta saknas utifrån andelen återvinning utan mer i hur stor andel som går till 

energiåtervinning. 

 

Figur 13  Fördelning på deponering och olika återvinningsmetoder i Europas länder19 
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3.3.   Materialåtervinning av plastmaterial 
När det gäller återvinning av plastmaterial är detta ett stort och komplext problem. Material som 

samlas in kan komma från flera källor, vara ett mono-material från exempelvis en specifik 

tillverkningsprocess eller blandmaterial av mer eller mindre känd eller okänd sammansättning, och i 

det senare fallet också kanske även variabel sammansättning över tid, samt dessutom innehålla 

föroreningar av olika slag, Figur 14. Eftersom härdplaster inte kan smältas igen är dessa inte så 

aktuella för återvinning, men kan i vissa fall malas till pulver och användas som fyllnadsmaterial i 

andra tillämpningar, eller genom att lösas upp frigöra fiberinnehåll för återvinning.  

Figur 14  Principiell uppkomst och egenskaper hos insamlat plastavfall22 

Dessa faktorer påverkar kraven på återvinningsprocess och dess kostnader, liksom möjligheten att 

återanvända materialet. Man talar här om sluten återanvändning (closed loop recirculation), Figur 

15, dvs. återvunnet material används för att framställa samma produkt igen, ensamt eller uppblandat 

med nytillverkat material, eller öppen återanvändning (open loop recirculation) där återvunnet 

material används till en annan produkt, exempelvis PET-flaskor som går till fleece-material. 

                                                           
22 Mechanical and Chemical Recycling of Solid Plastic Waste. Kim Ragaert, Laurens Delva, Kevin van Geem. 
Waste Management, 69, August 2017 
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Figur 15 Plastmaterials återvinning18 

Den vanligaste återvinningsprocessen sker på mekanisk väg. Själva återvinningsprocessen innehåller 

flera steg. Ofta pressas och balas insamlat materialet initialt i samband med insamlingssteget av 

transportekonomiska skäl. Återvinningen sker sedan genom att materialet rivs eller mals till mindre 

storlekar (flingor, ”flakes”) och tvättas för att avlägsna föroreningar. Plastmaterialen sorteras sedan 

efter egenskaper som färg, densitet mm. men också efter kemisk sammansättning mm. Det 

återvunna materialet kan sedan processas för att öka skrymdensiteten till ett granulat via partiell 

smältning eller via smältning och extrudering till pellets, ofta kombinerat med filtrering av det smälta 

materialet för att ta bort osmältbara föroreningar. Beroende på hur rent det ursprungliga avfallet var 

(produktionsspill eller med föroreningar) och hur väl man lyckas separera plastsorterna i 

sorteringsprocessen erhålls mer eller mindre rena material. Rena plaster kan granuleras och gå 

tillbaka blandas in i tillverkningsprocessen och helt eller delvis ersätta nytt material. 

Värmebehandling under återvinningsprocessen kan dock medföra åldring av materialet och det 

resulterande återvunna materialet kan bestå av mer än ett plastmaterial, även ifall en sort är 

dominerande, vilket påverkar smälttemperaturen. Dessutom är inte många plastmaterial blandbara 

utan en komponent kan segregeras ut. Plastens egenskaper gör då att inblandningen inte kan ske, 

eller bara med en mycket låg andel för urspungstillverkningen, särskilt om det rör sig om 

livsmedelsförpackningar eller medicinska material. Sådant material kan då tänkas återvinnas för 

produkter med lägre kvalitetskrav. 

Även om huvuddelen av plasten kan sorteras och återvinnas så är typiska värden för utbytet i 

förbehandlingen 85 % och sortering och upparbetning ca 75 %, dvs total kommer endast drygt 60 % 

av insamlad plast att resultera i återvunnet material. Resterande material går i huvudsak till 

energiåtervinning, alternativt deponi. I Figur 16 och Figur 17 visas hur förhållandet mellan mängden 

använd plast, plastavfallsmängden och efterfrågan på materialåtervunnen plast i Europa 2016 i sin 

helhet respektive för enskilda material.  
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Figur 16  Efterfrågan, insamlat plastavfall och efterfrågan på återvunnet material i Europa 201623 

 

Figur 17  Efterfrågan, insamlat plastavfall och efterfrågan på återvunnet material för vanliga plasttyper i Europa 201623 

Figur 18visar en mer detaljerad uppskattning av flödena för de vanligaste plasterna i Europa år 2014. 

Av ca 17 miljoner ton insamlat plastmaterial återgick efter sortering och materialåtervinning bara 

drygt 2 miljoner ton till ny plast, relativt 30 miljoner ton i som användes av omvandlare i Europa, eller 

ca 7 % räknat på denna mängd, eller 13 % räknat på mängden insamlad plast. Dessutom så 

exporterades ca en tredjedel av de sorterade plasten till framförallt Asien, något som inte längre 

kommer att ha samma förutsättningar att fortsätta efter restriktioner i först Kina och nu senast i 

Malaysia. Tittar man på de enskilda plasterna ligger materialåtervinningen till ny plast enbart runt 10 

% av all plast. 2017 återanvändes till exempel 0.7 miljoner ton PVC24 av drygt 5 miljoner ton 

förbrukat. 

                                                           
23 Assessment report of the voluntary pledges under Annex III of the European Strategy for Plastics in a Circular 
Economy. SWD (2019)192. European Commission 04.03.2019. 
24 Progress Report 2019. Vinylplus 2019. 
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Figur 18 En uppskattning av avfallsflödena för de vanligaste   plasttyperan i Europa 201428 
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För att nå målen i till exempel förpackningsdirektivets mål 50 % av all plast i förpackningar 2015 eller 

plaststrategins 50 % av all insamlad plast materialåtervinns 2030 skulle det krävas en väsentlig ökning 

av materialåtervinningen, bortemot en fyrdubbling jämfört med värdena i Figur 18. Ska dessutom 

andelen insamlat material ökas ytterligare kan detta leda till en ytterligare fördubbling av 

återvinningsströmmarna. 

För att nå sådana mål måste dels insamlingen av plast förbättras, dels via separat insamlingen dels 

från blandat avfall. Plastprodukter måste också förbättras så att återvinning underlättas. 

Återvinningskapaciteten måste också ökas radikalt för att kunna hantera en ökad insamlad mäng 

plast. Tekniken för att sortera ut specifika plasttyper med högt utbyte och samtidigt med hög 

sorteringsnoggrannhet behöver också förbättras. Dessutom krävs att det finns avsättning för 

återvunnet plastgranulat. Detta innebär dels att priset inte får vara för högt, att kvaliteten är hög så 

att inblandningen av återvunnet material kan vara hög i befintliga produkter, produktutveckling så 

att återvunnet material kan ingå i produkter som idag inte är tillgängliga för återvunnen plast, eller 

nya tillämpningar. 

Eftersom insamling av plastmaterial och mekanisk återvinning är kostsam samtidigt som i många fall 

kvaliteten på produkten gör den väsentligt mindre värd än nya plastmaterial, nya plastmaterial 

kostar 1–3 €/kg25. Återvunna material betingar ett pris på 0.3–0.5 €/kg26, 27. I en studie28 för 

RecyclePlastic Europe anges värdet på återvunnen plast till 10–75 % av nytt material, beroende på 

kvalitet mm. Dock konstateras att betalningsviljan stiger ifall kvaliteten är nära eller i paritet med 

nytt material är användarna villiga att betala nära nog fullt pris, och att på grund av politiska krav på 

återanvändning så kan värdet av återvunnen plast kan förväntas öka i framtiden. Studien, med sikte 

på situationen 2025, resulterar i en genomsnittlig kostnad för att behandla plastmaterial för att nå 

krav i direktiven på av ca 0.5 €/kg28. Eftersom plastmaterial i många fall har ett energiinnehåll i 

närheten av olja motsvarar detta runt 40 €/MWh, ett i många avseenden konkurrenskraftigt pris i 

förhållande till andra bränslen. 

EU-kommissionen har försökt få plaståtervinningsindustrin och plastomvandlarna som blir avnämare 

för återvunnen plast, sammanlagt ca 70 företag, att göra ”frivilliga åtaganden23” för kapaciteten att 

materialåtervinna plast 2025. Man konstaterar då att återvinnarna ser sig i stånd att kunna 

producera ca 10 millioner ton återvunnen plastråvara från dagens ca 2 millioner ton (men där 

volymer som hanteras utanför EU inte ingår, vilket motsvarar mer än en fördubbling av 

förbehandlingskapaciteten för insamlat avfall till ca 15 millioner ton och en fyrdubbling av 

kapaciteten att materialåtervinna förbehandlat material. Dock så har avnämarna bara åtagit sig att 

förbruka 6 millioner ton årligen. Denna diskrepans visar det finns ett höna-ägg-problem, 

investeringar i insamling, sortering och återvinning görs enbart ifall man kan få avsättning för 

produkterna. I detta dokument noteras också att ”Chemical recycling is frequently mentioned by 

pledgers as an upcoming game changer to deal with mixed and contaminated plastic waste, but very 

few pledgers have integrated chemically recycled plastics in their pledged volumes by 2025 as the 

technology is only emerging.” 

                                                           
25 www.plasticsnewseurope.com/article/20190326/PNE/190321279/feedstock-polymer-prices-set-to-rise 
26 www.letsrecycle.com/prices/plastics/ 
27 ec.europa.eu/eurostat/web/waste/prices-for-recyclates 
28 Blueprint for plastics packaging waste: Quality sorting & recycling. Final report. Deloitte Sustainability for 
Plastic recyclers Europe, 2017 
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3.4.   Plast och förpackningsindustrins återvinningsmål 
Industrin har också svarat på kraven från lagstiftare, kunder och allmänheten genom att göra mer 

långtgående åtaganden än vad som hittils formulerats i olika regelverk. Detta, tillsammans med den 

minskade möjligheten att exportera plastavfall till Kina, driver teknikutveckling på detta område. 

De europeiska plasttillverkarna inom PlasticsEurope har åtagit sig att säkerställa en hög grad av 

återanvändning och återvinning med ambitionen att nå 60% för plastförpackningar med 2030. Detta 

ett delmål på väg mot ett mål om 100 % åter användning, återvinning och/eller återvinning av alla 

plastförpackningar i EU-28, Norge och Schweiz med 204029. 

Många företag har också enskilt gjort åtaganden med avseende på användningen av återvunnen 

plast, några exempel finns i Figur 19. 

 

Figur 19  Exempel på olika företags målsättning för användningen av återvunnen plast30. 

3.5.   Finns det en roll för kemiskt återvunnen plast?  
Nuvarande läge är som tidigare nämnts att plastförbrukningen är ca 50 millioner ton och ca 30 

millioner ton plastavfall samlas in. I Figur 20 visas de ungefärliga utbytena i återvinningskedjan. Av 

det insamlade plastmaterialet är 20–25 % härdplaster mm. som med dagens teknik inte kan 

materialåtervinnas. Detta innebär att för att uppnå målet att över 50 % av insamlat plastavfall ska 

materialåtervinnas primärt eller sekundärt medför att mängden materialåteranvänd plast kommer 

att uppgå till ca 15 millioner ton (50 % av 30 millioner), relativt de 2 millioner ton som 

materialåtervinns idag.  

Om en fortsatt återvinningsgrad av ca 75 % enligt Figur 20 är fortsatt relevant leder detta till att 

förbehandlingsanläggningarna måste tillföras 20 millioner ton. Med en återvinningsgrad av ca 85 % 

måste 24 millioner ton plastavfall tillföras i förbehandlingssteget jämfört med dagens ca 17 miljoner 

ton, dvs. utrymmet för främst energiåtervinning och deponier sjunker till enbart ca 6 millioner ton, 

                                                           
29 PlasticsEurope pressrelease 2018-01-16 
30 Loop Coorporate Presentation January 2019. 
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ifall skillnaden mellan förbrukad mängd plast och plastavfall inte minskar (men vilket troligen också 

kommer att ske). 

Kemisk materialåtervinning går via en omvandling eller nedbrytning av polymermaterialet och leder 

till produkter motsvarande nya material. Man skulle därför kunna behandla material som inte lämpar 

sig för mekanisk återvinning, och återanvända dessa som nya material i alla tillämpningar.  

Härdplaster kan kanske pyrolyseras eller förgasas, och det finns då en bas av 5–6 miljoner ton årligen 

ifall detta material kan separeras, och inte gå till energiåtervinning.  

Rejekt från återvinning av 20 millioner ton per år och förbehandling av 24 millioner ton per år blir då 

5 millioner respektive 3 millioner ton årligen om flödena proportioneras mot värden i Figur 20. Detta 

rejektmaterial skulle kunna lämpa sig för kemisk återanvändning främst via termolys, pyrolys och 

förgasning.  

Samtidigt är det inte klart hur mycket av det mekaniskt återvunna materialet som kan gå in i 

nyproduktionen, är det realistiskt att hela mängden, 15 millioner ton, vilket motsvarar 30 % 

genomsnittlig inblandning av sekundärt returmaterial i den totala plastförbrukningen används. Det är 

i såfall ett stort steg från dagens genomsnittliga 7 % utnyttjande av returmaterial. Tertiär återvinning 

av utsorterat granulat via upplösning och solvolys skulle både kunna öka materialåterföringen och 

begränsa behovet av inblandning av returgranulat, eftersom renare återvunna produkter erhålls. 

Samtidigt är genom vissa typer av tertiär utvinning via termiska processer som förgasning göra det 

möjligt att behandla material utan föregående sortering, vilket skulle kunna at volymer från 

deponier, som samtidigt kommer att få fler och fler krav på att avvecklas. 

Sammantaget så ger detta utrymme för tertiär eller kemisk återvinning i skalan 5 millioner ton och 

mångdubbelt uppåt. Tekniker som upplösning och solvolys skulle då främst utnyttja renare fraktioner 

medan termiska metoder skulle kunna utnyttja härdplaster och rejektfraktioner från andra 

återvinningsprocesser. 
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Figur 20  Huvuddelarna i plaståtervinningskedjan. Modifierad figur från31 

4. Kemisk återvinning av plast 
Kemisk återvinning innebär att plastmaterial omvandlas till direkt monomerer för återanvändning i 

ett slutet kretslopp eller till andra material som i sin tur kan återanvändas som råvara för monomerer 

eller som kemikalier för andra tillämpningar i ett öppet kretslopp, Figur 21. 

 

Figur 21  Materialåtervinningsvägar för kemisk återvinning32 

Kemisk återvinning av plast är ett område som möter ett ökat intresse. Det finns flera skäl till detta: 

• Ökade samhällskrav på återvinning av plastmaterial 

• Återvinning till monomer innebär ett ökat värde för den återvunna produkten 

                                                           
31 Increased EU Plastics Recycling Targets: Environmental, Economic and Social Impact Assessment. Final Report 
Prepared for Plastic Recyclers Europe by Mathieu Hestin, Thibault Faninger and Leonidas Milios. 29 May 2015 
32 Chemical recycling and its CO2 reduction potential. Geert Bergsma, CE Delft, February 2019 
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• Återvinning till monomer innebär att återvunnen plast (som polymer) kan utnyttjas i större 

eller obegränsad mängd i förhållande till ny polymer. 

• Återvinning till monomer innebär att återvunnen plast (som polymer) kan utnyttjas för alla 

produkter, inklusive livsmedelsförpackningar och medicinskt material på samma sätt som ny 

polymer. 

• Kemisk återvinning kan utnyttjas för att separera additiv från grundmaterialet 

• Många av de termolytiska eller termokemiska processerna kan hantera blandad och 

förorenad råvara. 

• Etc. 

Nedan behandlas de vanligaste metoderna för kemisk återvinning, upplösning (som inte är en 

”kemisk” utan snarare en ”fysikalisk” metod då polymeren inte ändras), solvolytiska metoder där 

depolymerisering till monomerer eller oligomerer sker via en kemisk reaktion, termolytiska och 

pyrolytiska metoder där temperatur och ibland även tryck, respektive medelhög temperatur, leder 

till en depolymererisering samt förgasning där polymeren under inverkan av hög temperatur och 

oxidationsmedel sönderdelas till i huvudsak enkla gaser. 

4.1.  Kemisk återvinning, en tillbakablick 
Kemisk återvinning av plastavfall blev ett område av intresse under 1980- och 1990-talet på grund av 

den allt intensivare miljödiskussionerna och mer direkt av problemen med de ökade 

avfallsmängderna och deras ökande plastinnehåll. Detta medförde att regelverket för 

avfallshantering och kvittblivning av plastavfall satte tryck på industrin. Under perioden bedrevs 

utveckling för kvittblivning av plastavfall, och då särskilt PVC men få nådde en mer industriell nivå. 

Många processer syftade också enbart till energiåtervinning eller att ta bort klor ur PVC för att 

underlätta en senare energiåtervinning av den brännbara delen och för att återvinna kloriderna, men 

ett fåtal syftade till kemisk materialåtervinning av kolvätedelen. Dessa beskrivs kortfattat nedan. 

Teknikerna kom endast i få fall till industriell användning. Huvudorsaken var generellt att 

produktionskostnaderna var höga och gjorde att kraven på en behandlingsavgift (”gate fee” eller 

”tipping fee”) blev relativ höga och inte kunde konkurrera med andra kvittblivningsmetoder som 

energiåtervinning i olika former, både i pannor men även i till exempel cementugnar, möjligheten att 

exportera avfallet för återvinning i främst Asien och för att deponering där detta fortfarande tilläts, 

då inte minst i USA, hade lägre kostnad än återvinning.  

4.1.1. Upplösningsförfaranden 
Upplösningsförfaranden innebär att polymermaterial behandlas med ett lösningsmedel där en eller 

flera komponenter gå i lösning och kan separeras från övriga olösliga komponenter, varefter 

lösningsmedlet avlägsnas eller förändras så att en utfällning av polymert material sker. 

4.1.1.1. Vinyloop33, 34, 

Solvay utvecklade Vinyloop® eftersom en av kunder, Ferrari Textiles Techniques i Frankrike som 

specialiserat sig på presenningar mm. ansåg att det var viktigt att deras produkter kunde återvinnas. 

Utvecklingen startade i bänkskala och ledde till en pilot på nominellt 1 000 årston. Den första 

                                                           
33 Plastics Waste – Feedstock Recycling, Chemical Recycling and Incineration. A. Tukker, TNO, 2002. ISBN 1-
85957-331-2 
34 www.chemicals-technology.com/projects/ferrara/ 
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industriella installationen startades i Ferrara i Italien (inte relaterat till Ferrari ovan) 2002 med en 

kapacitet av initialt 8 500 årston, uppgraderat till 11 500 årston. Anläggningen har drivits av ett 

konsortium av PVC-intressenter (under senare år bl.a. inkluderande Ineos) för att demonstrera PVC-

återvinning, men utan att göra vinst. 2018 lades anläggningen ner efter att avsättningen för 

återvunnen PVC sjunkit kraftigt till följd av att den innehåller för höga halter av vissa mjukgörare till 

exempel DEHP, och där regelverket blivit mer restriktivt. En liknande process för textilmaterial, 

Texyloop utvecklades även och en linje för detta installerades i anläggningen för att behandla 

presenningar. 

Andra projekt planerades i Europa och en anläggning på 18 000 årston byggdes i Chiba, Japan på 

licens till Kobelco, men som inte drevs länge pga. brist på ekonomi35. 

Processen, Figur 22, börjar med att råvaran, med en önskad PVC-halt av 65–85 % rivs till mindre 

partiklar. Därefter löses PVC och dess lösliga tillsatser från andra typer av material selektivt i ett 

specifikt lösningsmedel vid 100–140 °C, så att PVC separeras från andra komponenter. Lösningen 

renas från olösta komponenter via filtrering Slutligen sker en utfällning av den lösta PVCn 

tillsammans med tillsatserna genom att lösningsmedlet förångas med direktånga och återvinns. En 

fast PVC-fas innehållande additiv mm erhålls, som sedan tvättas och torkas. Processen blir därmed 

relativt okänslig för andra material och kan därmed även hantera sammansatta material. Det hävdas 

att processen ger en produkt av samma kvalitet som ny råvara. Nackdelen med upplösning av PVC är 

att alla de tillsatsmaterial som finns lösta i PVC, och i just PVC är detta en större mängd än för andra 

polymerer, också är lösliga i lösningsmedlet och återfinns i produkten. Genom att PVC-avfall 

återspeglar sammansättningen på äldre produkter så kom anläggningen i Italien att stängas då 

ingående material innehöll nu förbjudna mjukgörare, vilket gjorde den återvunna PVCn osäljbar.  

 

Figur 22  Vinyloop-processen36 

                                                           
35 Recycling plastics from automotive shredder residues: a review. Alfons Buekens, Xujian Zhou 
36 www.vinyloop.com/en/the-vinyloop-process-en.html 



 2019-07-01  24 
Kemisk återvinning av plastavfall 

 

Lars Waldheim 

4.1.2. Solvolys33 
Solvolys innebär att polymeren sönderdelas med hjälp av en kemisk reaktion i vätskefas och 

produkterna överförs till en lösning med hjälp av en kemisk reaktion. Detta kräver att det finns en 

lämplig angreppspunkt och därför är denna typ av process begränsad till plaster av typen PA, PC, PET, 

PLA och PU. Detta beskrivs närmare i Avsnitt 4.2.2. 

 

Ett antal större kemiföretag med intressen i PET-material utvecklade under 1990-talet olika 

solvolysprocesser baserade på glykol eller metanol för att recirkulera PET-plast37. Bland företagen 

kan noteras bland andra Dupont, Eastman, GE, Goodyear (senare Shell Polyester), Hoechst-Celanese, 

NanYa, Teijin, Wellman och som i många fall lyckades få den återvunna produkten godkänd för 

livsmedels applikationer i USA.  

 
Ett antal anläggningar byggdes för att återvinna PET. Ur litteraturen kan inte klarläggas hur mycket av 

detta som var extern utsorterad avfallsplast eller rent produktionsavfall, internt eller från kunder. 

Dupont utvecklade från 1992 en process i pilotskala som sedan resulterade i en anläggning på 45 000 

ton/år i Wilmington, North Carolina 199438 och senare ytterligare en anläggning på 20 000 ton 

Uentrop, Tyskland för internt produktionsavfall. Eastman Kodak byggde en anläggning på 20 000 

årston i Rochester, New York, i vilken PET med co-polymerer kunde behandlas. Shell drev en 

anläggning på 20 000 ton/år i Point Pleasant, West Virginia, i huvudsak baserat på internt 

produktionsavfall. Hoechst byggde en anläggning i Offenbach, Tyskland där både internt 

produktionsavfall och utsorterat plastavfall behandlades. Teijin byggde en anläggning på 10 000 ton i 

Japan för fiberavfall och har även utvecklat en process för flaskor. Det har inte gått att följa upp 

dessa anläggningar i detalj. Duponts anläggning stängdes redan 1999. SABIC, som köpte GE:s 

polyesterindustri inklusive en kvalitet av PET-polymer utgående från recirkulerad PET39, säljer denna 

kvalitet fortfarande40 och måste därför driva minst en sådan anläggning och Teijin har också en 

fiberprodukt med kemiskt recirkulerat material41. 

 
Det förefaller som också här kostnader varit en begränsning och att intresset för kemisk recirkulering 

av PET därmed minskat. Dessutom har det utvecklats metoder för att kunna rengöra fragmenterat 

material från livsmedelsförpackningar på mekanisk/kemisk väg utan att depolymerisera hela 

materialet42. 

 

Detta till trots så kan ett förnyat intresse spåras enbart det senaste året, se 4.2.2. 

 

När det gäller andra plaster har en del arbete gjorts på återvinning av polyuretan43, det som gått 

längst var en pilotanläggning byggd av Ford för ånghydrolys av PU-skum från bilsäten på 60-talet, och 

mer lokala försök att återvinna produktionsavfall, skosulor mm.  

                                                           
37 Tertiary PET Recycling (92S7). Nexant April 2004 
38 www.icis.com/explore/resources/news/1994/04/04/35106/dupont-to-start-up-pet-methanolysis-unit/ 
39 www.plasticstoday.com/content/ge-produces-virgin-pbt-recycled-pet/9780691565718 
40 https://www.openpr.de/news/622145/Nachhaltigkeit-verbessern-Volvo-Trucks-verwendet-mit-Valox-iQ-
von-SABIC.html 
41 www2.teijin-frontier.com/english/sozai/specifics/ecopet-plus.html 
42 Exempelvis URRC:s UnPet process. (http://www.urrc.net) 
43 The Chemical Recycling of Polyurethanes. (Review). G. Behrendt, B. W. Naber. Journal of the University of 
Chemical Technology and Metallurgy, 44, 1, 2009, 3-23 
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Också med polyamid, och då främst fibermaterial av nylon, har under 1960-talet olika former av 

solvolysprocesser utvecklats för återvinning av främst mattor i bilskrot, bland andra av BASF, 

Honeywell, DSM och Dupont (Aminolys vid 370 °C, 7 MPa). 

 

Teijin utvecklade i början på 2000-talet en process för kemisk återvinning av PC (polykarbonat) som 

skulle demonstreras i Matsuyama-fabriken i Japan från 200544. Ingen ytterligare information har 

hittats. 

 

En process som hett Recopet utvecklades i Frankrike och testades i en anläggning Belgien. I denna 

förtvålades PET (alkalisk solvolys) och renades via kromatografering i ett 12 m högt torn, varigenom 

pigment, färgämnen och andra tillsatser kunde avlägsnas och rena produkter, PTA och MEG, erhållas. 

Processen ansågs dock kostsam och producerade stora mängder natriumsulfat som biprodukt från 

neutralisation, och inget aktuellt om processen har hittats. 

 

Det finns även en process, Unpet45, som används i ett flertal länder, däribland Sverige, av Veolia och 

andra företag där en partiell solvolys av ytskiktet följt av ytterligare en tvättning av flingor som redan 

undergått sedvanlig mekanisk återvinning tar bort föroreningar som sitter i ytan och göre det 

behandlade materialet godkänt för livsmedelsapplikationer. 

4.1.3. Pyrolys33, 46, 47, 48 

4.1.3.1. Recirkulering av PMMA49, 50 

Detta verkar vara den enda etablerade pyrolystillämpningen för plastavfall. Genom pyrolys vid 400–

500 °C i ett bad av smält bly eller tenn kan PMMA sönderdelas till MMA som sedan kan återvinnas 

med hög renhet via destillation med ett utbyte av 85–90 %. Processen lämpar sig dock mest för ren 

PMMA eftersom de flesta föroreningarna återfinns i bly- eller tennsmältan och ger då ett miljöfarligt 

avfall.  

På grund av miljömässiga restriktioner mot bly och tenn i europeiska industriprocesser och till följd 

av kostnaden för arbetskraft finns idag bara två anläggningar för kemisk återvinning av PMMA i 

Europa, för några år sedan fanns fem (det har inte gått att finna närmare information om dessa 

anläggningar, det kan röra sig om i huvudsak internt produktionsavfall). I Kina har också funnits 

kemisk PMMA-återvinning med samma teknik, och med en sammanlagd kapacitet av runt 100 000 

                                                           
44 www.japanfs.org/en/news/archives/news_id025817.html 
45 www.urrc.net 
46 . Chemical recycling of plastics waste (PVC and other resins). Tukker, A et al. Final report, STB-99-55 Final. 
European commission, DG III, 1999.  
47 Recycling and recovery routes of plastic solid waste (PSW): A review. S.M. Al-Salem et al. Waste Management 
29 (2009) 2625–2643 
48 Waste Polyolefins to Liquid Fuels via Pyrolysis: Review of Commercial State-of- 
the-Art and Recent Laboratory Research. Ger Devlin et al. Waste and Biomass Valorization, August 2011 
49 https://www.icis.com/explore/resources/news/2019/01/30/10312484/eu-consumers-embracing-recycling-
push-recycled-mma-could-be-worth-1bn-year 
50 https://www.icis.com/explore/resources/news/2018/01/29/10187626/impact-of-eu-push-on-recycling-
unclear-on-europe-pmma-market/ 
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årston, men även här avvecklas anläggningar efter att strängare miljökrav implementeras. Det finns 

även kapacitet i Indien, men dessa fokuserar mer på den lokala marknaden. 

4.1.3.2. BASF 

BASF utvecklade en pyrolysprocess i en pilotanläggning kapacitet på 15 000 ton/år i Ludwigshafen, 

Tyskland från 1994 till 1996, då utvecklingen stoppades av marknadsskäl. 

Processen startades med att plastavfall separerades från icke-plaster, maldes och agglomererades. 

Dessa matades in i processens första steget i vilket plasten smältes och där halogener avgick som i 

huvudsak HCl och avsikten var att upparbeta dessa för återanvändning. Resultatet från detta steg är 

smält plast och en gasformig fraktion. Den gasformiga fraktionen var tänkt att användas som råvara i 

en kracker efter kompression. Plastsmältan värmdes därefter upp till över 400 °C i flera steg och 

sönderdelades då till fraktioner av olika storlek, gaser utgjorde 20–30 % och pyrolysoljor 60–70%, och 

de sistnämnda separeras genom destillation. Nafta kunde återföras till en ångkracker och ge etylen 

och propen som återvinns. De tunga fraktionerna kan förgasas till syntesgas eller koksas i en 

raffinaderiprocess för vidare användning. 

4.1.3.3. BP 

Processen är en termisk utvecklades av ett konsortium av brittiska företag och Hamburgs universitet, 

och kallas ibland Hamburg-BP. Den utvecklades i en testanläggning och från 1994 i en 400 ton /år, 50 

kg/hr pilotanläggning i Grangemouth, Storbritannien. En anläggning med kapacitet 25 000 ton/år 

planerades också i Skottland. 

Processen behandlade blandat förpackningsavfall, i huvudsak polyolefiner och mängden PVC var 

begränsad till ett fåtal %. Materialet bereddes genom storleksreduktion och separation av icke-

plaster. Detta förbehandlade materialet matades direkt in i en fluidiserade bädden vid ungefär 500 °C 

utan lufttillsats och med recirkulerad gas som fluidiseringsmedium. Plasten krackas till kolväten och 

lämnar fluidbädden som gas och ångor medan oorganiska rester ock koks avskiljs i bädden eller i en 

efterföljande cyklon. HCl från PVC absorberades på en kalksorbent som sedan gick till deponi. Den 

renade gasen kyldes och huvuddelen av kolvätena kondenserades i två steg som en olja efter steg ett 

respektive vax efter steg två. Dessa fraktioner gick till vidare upparbetning i till exempel ett 

raffinaderi medan lättare gaser återfördes eller användes för uppvärmning mm.  

 

Cirka 85 vikt% av plasten som kommer in i processen utgörs av olja (60 %) och vax (40 %) med låg 

klorhalt (10 ppm) och 15 vikt% är gas med ett högt innehåll av monomerer (eten och propen). 

4.1.4. Hydreringsförfarande 

4.1.4.1. VEBA Combikcracking 

VEBA Oel AG startade 1981 en hydrogeneringsanläggning, Kohleöl Anlage Bottrop (KAB) i Tyskland, 

med hjälp av en förbättrad Bergius-process där kol har omvandlats genom hydrering till nafta och 

dieselbrännolja. 1987 övergick man till att utnyttja anläggningen för VEBA Combicracking (VCC) för 

att omvandla tunga restprodukter från råolja till lättare fraktioner med hjälp av vätgas och en 

katalysator. Sedan 1988 byttes en ökande andel av tunga oljor mot klorhaltiga avfall (t.ex. PCB-oljor).  

 

Under 1992–1993 ändrades processen för att kunna processa blandade plastavfall från förpackningar 

helt utan fossila oljor genom att ett depolymerisationssteg togs i drift uppströms om processen. 
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Anläggningen hade en kapacitet av 10 ton plastavfall/eller en årlig kapacitet av cirka 80 000 ton, som 

samlades in och tillhandahölls av en tysk partner. Vid utgången av 1999 avbröts verksamheten av 

parterna i samförstånd och anläggningen stängdes, trots att enligt avtalet egentligen löpte till 2003. 

 

Anläggningen för behandling av plastavfall omfattar en depolymerisationssteg och VCC-steget. 

Agglomererat plastavfall matas in i depolymeriseringssteget och behandlas vid en temperatur av 

350–400 °C och plasten krackas till en oljefraktion och lätta gaser, till vilka ca 80 % av klor från till 

exempel PVC överförs som HCl som avskiljs genom skrubbning och upparbetas. Oljefraktionen, som 

fortfarande innehåller 20 % av ingående klor, pumpas till vid högt tryck, ca 10 MPa eller mer, och 

blandas med additiv. Blandningen behandlas med väte vid 400–450 °C i en vertikal vätskefasreaktor 

med uppåtgående flöde. Efter reaktorsteget separeras gaser och kvarvarande vätska. Vätskan 

destilleras vid vacuum och bottenavdraget utnyttjas som råvara för framställning av bitumen. 

Gasfasen kyls och kondensatet blandas med destillatet och passerar ett katalytiskt hydreringssteg 

innan en oljeliknade produkt erhålls, och som kan upparbetas i ett raffinaderi. Den väterika gasen 

renas och recirkuleras och nytt väte tillsätts för att lompensera processen förbrukning. 

 

Ytterligare ett antal utvecklare i Tyskland (BA Freiberg, RWE m.fl.) som arbetat med Bergius-

processen för kolförvätskning utvecklade liknande tekniker parallellt men kom inte så långt som 

VEBA. 

Det kan noteras att RISE ETC i Piteå sedan 2017 har en liten slurryhydrokrackeranläggning för att 

studera hydrering av biokomponenter. 

4.1.5. Förgasning51 

4.1.5.1. Texaco förgasning (Idag GE Gasification) 

Texaco hade sedan länge utvecklat en förgasningsprocess för tyngre oljor i en suspensionsförgasare 

när man började intressera sig för förgasning av plastavfall. På 1990-talet gjordes försök i en 10 

ton/dygn pilotanläggning i Montebello, CA, USA. Råvara var blandat plastavfall med upp till 10 % PVC. 

För att kunna mata plastmaterial omvandlades de genom smältning och mild termisk krackning, där 

delar av kloren frigjordes, till en oljeliknande produkt. Icke-kondenserade gaser från krackningen gav 

energi åt förbehandlingssteget. Oljan kunde sedan pumpas in i förgasaren och förgasas vid hög 

temperatur, 1 200–1500 °C och gasen renas på konventionellt sätt. Syntesgasutbytet angavs till 2 300 

Nm3/ton plastavfall (motsvarande kapacitet at syntetisera ca 1 ton metanol per ton plastavfall, vilket 

förefaller högt, kanske syntegasen fortfarande innehöll CO2). Tanken var att bygga en 

fullskaleanläggning i kemicentrat Pernis, Nederländerna. Projektet avbröts 1997 pga. bristande 

ekonomiska förutsättningar 

4.1.5.2. SVZ52 

I Sekundärrohstoff Verwertungs Zentrum, Schwarze Pumpe, Tyskland, tidigare en mycket viktig 

anläggning för Östtysklands energiförsörjning, utnyttjades samförgasning av plastavfall och annat 

avfall i Lurgi fastbäddsförgasare och flytande oljelikt avfall i en suspensionsförgasare, under ca 10 år 

                                                           
51 Gasification of plastic waste as waste-to-energy or waste-to-syngas recovery route. A. Brems et al. Natural 
Science 5 (2013) 695-704 
52 Gasification of waste for energy carriers. A review. Lars Waldheim. IEA Bioenergy Agreement, Task 33, 2018 
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med början under 1990-talet innan anläggningen stängdes 2005. Gasen användes dels som stadsgas, 

dels för produktion av metanol och el. 

4.1.5.3. Akzo Nobel 

Eftersom Akzo Nobel under början av 1990-talet var en aktör på PVC-marknaden började man 

utveckla en ångförgasningsprocess baserad på den s.k. Batelle-tekniken. Detta är (i likhet med 

GoBiGas förgasningsteknik) en dubbelbäddsteknik, med en förgasningsreaktor i vilken plastavfall 

matades och en förbränningsreaktor mellan vilka sand cirkuleras för att hålla värmebalansen. Båda 

reaktorerna var av typen cirkulerande fluidbädd (GoBiGas var bubblande bädd i förgasaren, 

cirkulerande bädd i förbränningsreaktorn). Efter tester i skalan 20–30 kg/hr byggdes en 

pilotanläggning i skalan 200–300 kg/hr 1994. En uppskalning till 50 000 ton/år planerades men 

genomfördes inte, då branchorganisationen EVCM valde att satsa på Lindes teknik, se nedan. Med i 

synnerhet PVC erhölls en hel del tjära och ett efterbehandlingssteg i form av partiell oxidation av 

gasen användes för att få ner tjärhalten. 

4.1.5.4. Linde 

Lindes process byggde på en utveckling av en smältbadsförgasare för kol. Detta var också en 

tillämpning passande för PVC-avfall då HCl kunde utvinnas och användas för att producera EDC, 

återvinna energi och undvika farliga biprodukter. Plastavfallet krossades och metaller separerades. 

Det krossade plaster, sand, ånga och syre förs in i en trycksatta reaktor fylld med silikatslagg vid 

1400–1600 °C. De viktigaste produkterna var en syntes gas (CO/H2) som innehöll HCl och en slagg. 

HCl tvättades från gasen med vatten och som därefter renades från tungmetaller, klorider och andra 

halogener. Genom destillation producerades en ren HCl för återanvändning.  

Den rena gasen kunde användas för olika ändamål förutom som bränngas, men så långt nådde inte 

utvecklingen. 

ECVM, European Council of Vinyl Manufacturers valde 1999 denna process framför Lindes och 

investerade €3 000 000 i en pilotanläggning vid i Solvays fabrik i Tavaux, Frankrike. I förlängningen 

fanns planer på en anläggning för 25 000 årston. I pressreleaser sägs att piloten startades 200253, 

men sedan finns inga nyheter om anläggningen.  

4.1.5.5. EBARA UBE Process EUP52 

Ebara Corporation och UBE Industries, en ammoniakproducent med erfarenhet av att driva en GE 

(tidigare Texaco) kolförgasningsanläggning för syntesgas, inledde en utveckling av 

plastavfallsförgasning i 1998 i samarbete med Plastic Waste Management Institute och NEDO, 

inklusive tester i en pilotanläggning54. Efter att år 2000 ha genomfört framgångsrika tester i en 

demonstrationsanläggning på 10 000 ton plastavfall/år etablerades ett 50/50 joint venture, EUP Co. 

Ltd. för att exploatera tekniken. Ovanstående anläggningen gick in i kommersiell drift i år 2001 och 

genererade syntesgas som säljs till UBE Ammonia Industry Ltd för användning som i 

                                                           
53 www.recyclingtoday.com/article/european-group-looks-to-boost-pvc-recycling/ 
54 Ube Industries and Ebara Corporation's Two-Stage Pressure Gasification System Wins Leading Science and 
Technology Award from Japanese Government. UBE News, April 20, 2005 
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ammoniakproduktion55. På samma plats påbörjades bygget av en ytterligare anläggning på 20 000 

ton/år i 2003. Dessutom tillkännagavs byggandet av ytterligare en anläggning med en 60 000 ton/år. 

Också Showa Denko KK (SDK) meddelade 2004 att företaget hade inlett kommersiell produktion av 

ammoniak i Kawasaki med hjälp av plastavfall, 60 000 ton/år. Investeringen täcktes till 44 % av 

nationella och regionala offentliga medel. 

UBE Industries köpte Ebara Corporation 2007, men på grund av marknadsförändringar som gynnade 

pelletering av avfall för användning för samförbränning lades anläggningarna hos UBE ned 2008 och 

man drog sig helt ur förgasningsverksamheten 2010. 

2015 meddelade Showa Denko56. att det hade expanderat anläggningen för att bearbeta mer 

plastavfall med målet att nå upp till 65% av ammoniakproduktionen i anläggningen. Inga absoluta 

kapacitets siffror har hittats, men det är troligt att det faktiskt innebär att kapaciteten har 

fördubblats till 2 * 60 000 ton/år. 

Osorterat plastavfall balas vid återvinningsanläggningen och förbereds genom fragmentering och 

pelletisering innan det går till förgasaren. Plasten innehåller vanligen ca 2.5 % klor och vardera ca 3 % 

metaller och aska. Processen, Figur 23, sker i tvåsteg bestående av en förgasare med låg temperatur 

och en hög temperaturförgasare, båda vid ett tryck av 1 MPa. Lågtemperaturförgasaren är en 

fluidiserad bädd med Ebaras Twin-REC-förgasare med intern cirkulation som modell. Den drivs vid 

600–800 °C med syrgas och ånga som fluidiseringsmedia. Bottenkonstruktionen gör det möjligt att 

separera kvarvarande metall i plastavfallet, och dessa går till återvinning. Gasen som genereras går 

till högtemperaturförgasaren, en suspensionsförgasare där gasen genomgår termisk behandling och 

partiell oxidation vid 1300–1500 °C genom injektion av ytterligare ånga och syre. Fast material smälts 

till slagg. Reaktorn har en invändig kylning och ett slaggbad i botten där granulerad slagg tas ut för 

användning som ballast i cement och byggmaterial. Det hävdas att gasen efter högtemperatur 

förgasaren innehåller mycket lite kolväten. 

                                                           
55 EBARA’s Fluidized Bed Gasification: Atmospheric 2 x 225 t/d for Shredding Residues Recycling and Two-stage 
Pressurized 30 t/d for Ammonia Synthesis from Waste Plastics. Christian Steiner, O. Kameda, T. Oshita, T. Sato. 
The 2nd International Symposium on Feedstock Recycling of Plastics Oostende, Belgium, 9. Sept. 2002 
56 Showa Denko Expands Utilization of Used Plastic to Produce Ammonia. SDK News release July 1, 2015 
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Figur 23  EUP:s förgasningsprocess55 

Gasen tvättas sedan i en skrubber där kvarvarande fasta ämnen, HCl och ammoniak avskiljs och 

sedan avlägsnas svavel i ett alkaliskt skrubbersteg. Efter skrubbning passerar gasen ett skiftsteg för 

att maximera vätgasutbytet. Därefter sker kompression och separation av väte i en PSA-enhet. Väte, 

346 000 Nm3/dag går till ammoniakanläggningen eller säljs på annat sätt. Även andra material 

återvinns, förutom metaller och granulater, klorid för produktion av klor och kaustiksoda, svavel för 

natriumbisulfit och CO2 återvinns och används för kolsyreis. 

4.2.   Pågående aktiviteter 

4.2.1. Upplösningsmetoder 

Upplösningsförfaranden innebär att polymermaterial behandlas med ett lösningsmedel där en eller 

flera komponenter gå i lösning och kan separeras från övriga olösliga komponenter, varefter 

lösningsmedlet avlägsnas eller förändras så att en utfällning av polymert material sker. En 

sammanställning av aktuella utvecklingar finns i Tabell 7, och dessa beskrivs sedan nedan. 

Tabell 7 Aktuella upplösningstekniker och utvecklare. 

Upplösningstekniker 

Teknik Utvecklare Material Status Partners 

Newcycling APK PE+PA 8 000 ton DE 2019 Borealis, Henkel, Mondi, 
Mol,  

Creasolv Fraunhofer/Createch PE mm. 24 000 ton ID 2018 Unilever 

Creasolv Fraunhofer/Createch EPS, XPS 3 000 ton 2019 NL Eni, Shell, Total m.fl. 

 Polystyvert PS 600 ton 2018 CN Total 

 Styrenics Circular Solutions PS Teknikutveckling Eni, Ineos, Total, Styrolution 

Vinyloop Solvay PVC 11 500 ton IT † 2018 

17 000 ton JP † 

Ineos m.fl. 
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4.2.1.1. APK AG57 

APK (Aluminum und Kunstoffe AG) in Leipzig, Tyskland, har utvecklat en upplösningsprocess, 

Newcycling, för blandat plastavfall och tvåskiktsmaterial (PE och PA). En anläggning på 8 000 årston 

är under uppstart 2019 i samarbete med Mol58 och en andra anläggning planeras59. Man har inlett ett 

samarbete med Henkel, Borealis och Mondi kring förpackningsmaterial, och även med DSM60. 

4.2.1.2. Fraunhofer/Unilever 

Unilever arbetar med återvinning av PE från flerskikts dospåsar (”sachets”) i ett samarbete med 

Fraunhofer, baserat på den senares CreaSolve-process61. Processen har utvecklats i samarbete 

mellan Fraunhofer och CreaCycle GmbH i Grevenbroich, en formulerare som är specialiserad på 

lösningsmedelsapplikationer. Processen visas i Figur 24. 

 

Figur 24 CreaSolvs process62 

Ursprungstanken var att tekniken skulle kunna avlägsna av bromerade flamskyddsmedel från 

plastavfall. Nu siktar man mot separation och återvinning av PET med barriärmaterial, pigment, 

fyllmedel mm, från PET-PVC-blandningar, av ABS-HIPS-blandningar, separering av EPS från plast-

metallaminat och återvinning av förpackningsplaster (PET och EPS) samt separation av plaster som 

innehåller flamskyddsmedel från sådana som inte innehåller flamskyddsmedel. 

                                                           
57 www.apk-ag.de/en/ 
58 www.plasticsnewseurope.com/article/20180802/PNE/180809980/mol-apk-join-forces-to-advance-
multilayer-packaging-recycling 
59 www.plasteurope.com/news/APK_t241633/ 
60 www.dsm.com/corporate/media/informationcenter-news/2018/07/2018-07-24-dsm-and-apk-cooperate-on-
recycling-multilayer-food-packaging-films.html 
61 www.ivv.fraunhofer.de/en/recycling-environment/creasolv.html 
62 www.creacycle.de 
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Plastavfallet förbehandlas genom exempelvis tvättning, rivning, malning etc. Därefter sker 

upplösning i ett lösningsmedel, varefter rening av lösningen sker från olöst material. Polymeren 

återvinns därefter genom fällning och kan sedan efterbehandlas genom tvättning, torkning, 

granulering mm. 

Unilever har byggt en pilotanläggning med en kapacitet av 3 ton/dygn63 på Java i Indonesien 201864, 

och också ingått ett samarbete med Veolia fört att industrialisera tekniken65 i en tänkt skala av 30 

ton/dygn. 

4.2.1.3. PolyStyreneLoop66 

PolyStyreneLoop Cooperative är ett icke-vinstdrivande kooperativ i Holland med ett stort antal 

medlemmar representerande PS-tillverkare, additivleverantörer, skumtillverkare, 

byggmaterialföretag och återvinnare, ca fyrtiotalet sammantaget inkluderande företag som Eni, 

Shell, Total, Kingspan m.fl., och med Fraunhofer och Creacycle som teknikleverantörer. Bidrag har 

också erhållits från EU:s Life-program. Avsikten är att återvinna PS plast och då framförallt 

expanderad PS (EPS) och extruderad PS (XPS) som finns is byggmaterial, mat- och 

dryckesförpackningar mm. Samtidigt vill man ta bort bromerade flamskyddsmedel och återvinna 

brom.  

Man använder sig av samma process, Creasolv, som visas i Figur 24, (men förmodligen med ett 

modifierat lösningsmedelssystem för att passa för EPS). En demonstrationsanläggning på 3 000 

årston återvunnen PS är under driftsättning i Terneuzen, Holland. 

4.2.1.4. Polystyvert67 

Polystyvert, Montreal, Quebec, Kanada har utvecklat en metod att lösa upp PS i en ”essensolja”, och 

rena lösningen samt att därefter separera styren från olja så att kvalitetskraven nås. I maj 2018 

meddelade Polystyvert och Total Polymers att man inlett ett samarbete, efter att Total gjort försök 

med inblandning av styren från Polystyvert68. I augusti 2018 invigdes en demonstrationsanläggning 

som har en kapacitet på 600 ton/år (125 kg/hr)69. 

4.2.1.5. Styrenics Circular Solutions (SCS)70  

SCS är en gemensam branschsatsning och formellt bildat i december 2018 av ledande styren-

tillverkare. De nuvarande partnerna är: INEOS Styrolution, Total, Trinseo och Versalis (ENI). 

SCS har identifierat två optimala tekniker för att omvandla begagnade polystyren-baserade 

produkter tillbaka till hög kvalitet jungfruliga material, depolymerisation respektive upplösning., 

vilket möjliggör separation av återvinningsbar polystyren från stabilisatorer, fyllmedel, färgämnen 

och andra tillsatser. 

                                                           
63 www.creacycle.de/en/projects/packaging/unilever-sachet-recycling-2015.html 
64 www.unilever.com/news/news-and-features/Feature-article/2018/our-solution-for-recycling-plastic-sachets-
takes-another-step-forward.html 
65 www.packaginginsights.com/news/unilever-and-veolia-unite-to-drive-a-global-circular-economy-for-
plastics.html 
66 polystyreneloop.org 
67 www.polystyvert.com 
68 www.polymers.total.com/total-and-polystyvert-join-forces-recycling-household-post-consumer-polystyrene 
69 www.britishplastics.co.uk/News/polystyvert-unveils-the-world%E2%80%99s-first-polystyrene-dissolutio/ 
70 http://styrenics-circular-solutions.com / 
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I dagsläget är teknikerna inte definierade, man har även ett samarbete med Agilyx, se Avsnitt 4.2.4.1, 

men målet är demonstrationsanläggningar i drift under 2020. 

4.2.2. Solvolytiska metoder 

Solvolys innebär att polymeren sönderdelas med hjälp av en kemisk reaktion i vätskefas och 

produkterna överförs till en lösning med hjälp av en kemisk reaktion. Detta kräver att det finns en 

lämplig angreppspunkt och därför är denna typ av process begränsad till plaster av typen PA, PC, PET, 

PLA och PU. Dessa polymerer framställs via en stegvis kondensation, och där amid-, karbonat-, ester- 

respektive karbamatbryggorna mellan en huvudkomponent och en diol, respektive mellan två 

huvudkomponenter i fallet karbonat bryts genom kemisk inverkan via syrahydrolys, bashydrolys, en 

alkohol, vanligen metanol eller glykol alternativt en amin som ammoniak eller annan amin. Genom 

detta återbildas monomerer som kan avskiljas från lösningen med konventionella metoder. 

Solvolysprocessen illustreras för fallet PET i Figur 25. Betingelser för dessa processer finns i Tabell 8. 

 
Figur 25  Principschema för solvolys av PET71 

Detta område ses som lovande och en hel del aktivitet pågår framförallt för återvinning av PET, 

men också för PMMA och PU. Noterbart är att en rad av de företag som har utvecklat och i viss 

utsträckning drivit anläggningar för PET-återvinning baserat på solvolys, se avsnitt 4.1.2 under 

trycket av utvecklingen med skärpta återvinningskrav har annonserat att man ska återuppta 

utvecklingen av solvolysprocesser. 

 

                                                           
71 Development of a Food Grade PET recycling Process. Literature Review and Feasibility Study. Edward Kosior 
and Graeme Churchward. The Waste & Resources Action Programme (WRAP) December 2004 
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Tabell 8 Solvolysreaktioner för PET72 

Reaktion Reaktionsbetingelser Nödvändig uppehållstid, timmar 

Glykolys 180–240°C 0.5–8 

Metanolys 180–300°C (2-15MPa) 1–5 

Sur hydrolys 70–150°C 5–72 

Neutral hydrolys 200–300°C (1-4MPa) 1–4 

Alkalisk hydrolys 210–250°C (1.4-2MPa) 3–5 

 

I Tabell 9 återfinns en översikt över aktuella solvolysbaserade utvecklingar, och som beskrivs 

ytterligare nedan.  

Tabell 9 Solvolysytvecklingar 

Solvolystekniker 

En lång rad företag (Dupont, Eastman, GE (nu Sabic), Shell, Teijin m.fl. utvecklade och drev anläggningar för PET-
återvinning på 1990-talet. SABIC använder tekniken fortfarande för produktionsspill. 
Också PA, främst nylon, återvanns via solvolys av företag som BASF, Honeywell, DSM m.fl., men troligen drivs dessa 
anläggningar inte längre.  
Solvolys av PU utvecklades av Ford på 1960-talet i pilotskala. 
Teijin utvecklade en polykarbonatåtervinningsprocess i demoskala runt sekelskiftet 

Teknik Utvecklare Material Status Partners 

Econyl Aquafil PA6 Ca 40 000 årston 2011, SL 
Okänd kapacitet 2017, USA 

 

 Carbios PET 1000 liter 2019, FR L’Oreal, Nestlé, Pepsico, 
Suntory 

LuxCR Dupont Teijin Films PET film 
mm. 

Produktlansering 2019  

 Eastman PET-avfall Anläggning om 2–3 år  

Infigreen Emery Oleochemiclas PU-skum Detroit, 80 årston 2011 
Cincinnati, 2015? 

 

 Foam2Foam PU skum Utveckling  

 Garbo PET 3 ton/hr under byggnad, IT  

DeMeto Gr3n/Demeto PET 1000 årston 2019? Coca Cola, H&M, 
Neogroup, Nestle, Petcore 
Europe, Remondi, Suez 

 H&S Anlagentechnik PU 
PET+PA 

2 400 årston 2013, PL Dendro, Dow 

VolCat IBM PET Labskala 2019  

 Ioniqa PET 10 000 årston, Geleen, 2019 NL Indorama., Unilever, Coca 
Cola 

 Loop Industries PET Produktions-JV 2020 Indorama, Thyssen-Krupp 
Coca Cola, Danone, 
L’Oreal Nestle, Pepsico 

 PET Refine Techn. PET 20 000 ton Kawasaki 2004  

 

4.2.2.1. Aquafil73 

Aquafil, Italien har sedan 2011 specialiserat sig på återvinning av nylon från mattor, fisknät mm. via 

en depolymeriseringsprocess till kaprolactam som förmodligen är baserad på någon form av solvolys. 

Produkterna återpolymeriseras till textilfiber. En anläggning för depolymerisering finns i Ljubjana, 

                                                           
72 A new solution to an old problem. Maurizio Crippa. DEMETO project . Brussels, September 28th, 2017 
73 www.aquafil.com 
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Slovenien och ytterligare en sedan 2017 i Phoenix, Arizona, USA. Genom jämförelse mellan CO2-

besparingar specifikt och total år 2015 torde årliga kapaciteten i Slovenien vara ca 40 000 ton. 

4.2.2.2. Carbios74 

Carbios, Saint-Beauzire, Frankrike har utvecklat en ensymatisk hydrolys av PET till tereftalsyra 

(PTA) och monoetylenglykol (MEG)75. I en reaktor katalyseras vid atmosfärstryck och 65 °C 

depolymerisering av PET med hjälp av enzymer och vatten. Processen sägs tillåta återvinning 

av alla typer av PET-artiklar (färgade, flerskikt, o- och genomskinliga) och polyesterfibrer efter 

att plasten strimlats till flingor. Efter 16 timmar konverteras 97 % av blandad PET till PTA och 

MEG. Carbios räknar tekniken kommer att vara redo för demonstration av 2021. 

 

2017 ingick man ett samarbetsavtal med L’Oréal som 2017 följdes av att ytterligare partners 

anslöt sig76, Nestlé Waters, PepsiCo and Suntory Beverage & Food Europe. Syftet med det 

fyraåriga avtalet är att ta Carbios teknik till marknaden och därmed öka tillgången på 

återvunnen plast av hög kvalitet för att uppfylla sina hållbarhetsåtaganden. 

4.2.2.3. Covestro77 

Covestro kommer att utveckla kemisk återvinning av PU inom ramen för ett H2020-projekt 

kallat PUReSmart som startades 2019 och pågår i fyra år. Tekniken är inte känd men jag antar 

att det rör sig om solvolys. 

4.2.2.4. Dupont Teijin Films78 

Dupont Teijin Films har utvecklat en process, LuxCR, som behandlar mekaniskt återvunna PET 

flingor som depolymeriseras till BHET (bis 2-Hydroxyeetylentereftalat). Föroreningar avlägsnas 

under processen genom en kombination av monomer- och polymerfiltrering och genom 

vakuumextraktion under flera timmar vid temperaturer mellan 270–300 °C. 

 

Produkter, inklusive produkter för matförpackningar och för användning vid hög temperatur, 

kommer att lanseras under första hälften av 2019. Man fortsätter utvecklingsarbete genom att 

också försöka återvinna annat PET-avfall, som flaskor mm. 

4.2.2.5. Eastman79 

Eastman har meddelat man lanserar en återvinningsteknik för PET-avfall som inte kan 

återvinnas med nuvarande mekaniska metoder. Processen baseras på metanolys där Eastman 

har mer än tre decenniers erfarenhet. De återvunna produkterna lämpar sig för allmän 

användning, inklusive applikationer för livsmedelskontakt. 

 

Eastman genomför för närvarande en genomförbarhetsstudie bygget av en anläggning i 

kommersiell skala och har startat diskussioner med potentiella partners i värdekedjan för detta 

ändamål. Målet är att driva en fullskalig, avancerad cirkulär återvinningsanläggning inom 24 till 

36 månader. 

                                                           
74 carbios.fr 
75 www.recyclingtoday.com/article/the-promise-of-plastics-chemical-recycling/ 
76 Carbios pressrelease 2019-04-29 
77 Covestro pressrelease 2019-01-25 
78 Dupont Teijin Films pressrelease 2019-04-08 
79 Eastman pressrelease 2019-03-05 
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4.2.2.6. Emery Oleochemicals80 

Emery Oleochemicals köpte 2012 InfiGreen-processen för återvinning av polyoler från PU-

skum av InfiChem Polymers LLC 2013. Processen baseras på glykolys och en första anläggning 

på 80 årston byggdes redan 2011 hos Chrysler i Sterling Heights, Michigan, för att ta hand om 

produktionsspill81. En andra anläggning med okänd kapacitet, också den för produktionsspill, 

finns troligen i Cincinnati, Ohio. 

4.2.2.7. Foam2Foam82 

Foam2Foam är ett spanskt projekt för att återvinna polyuretanskum från en mängd olika 

produkter (möbler, fordon, förpackningar, konstruktion isolering, skor och elektronik) genom 

katalytisk glykolys. Projektets mål är att nå en pilotskala. Konsortiet leds av Titan Recycling 

Solutions, och Arcesso Dynamics, AMB electrónica de Brescia samt Gaiker och AIMPLAS. 

4.2.2.8. Garbo83, 84 

Garbo Srl, Cerano, Italien har utvecklat ett glykolyslysförfarande i fem steg, ChemPet, för att 

kemisk recirkulation av PET till BHET (Bis(hydroxyethyl)terephthalat). En anläggning i pilotskala 

av 3 ton/dygn85 var under tillståndsprövning 2018. 

4.2.2.9. Gr3n/Demeto86, 87  

Gr3n Recycling, ett företag i Luzano, Schweiz hat utvecklat vad som kallas DEMETO 

(DEpolymerization av MicrowavE TechnoloGy). Tekniken, som är patenterad, sägs kunna 

kontinuerligt depolymerisera ett brett spektrum av PET-material (t.ex. färg, flaskor, matbehållare, 

polyestertextil). DEMETO-reaktorn sägs komma runt nackdelarna som hindrat kemisk PET-

återvinning industriellt, reaktionstiden har minskats från 180 till 10 minuter. Tekniken skall skalas 

upp till pilotskala i ett H2020-projekt, SymbiOptima88 fram till 2018 med en kapacitet på 10 kg/timme 

monomerprodukt som testa hos DTU, Danmark. I början av 2020 ska en 1 000 årston Demeto -

anläggning i Schweiz byggas89 följt av en fullskalig industriell prototyp på ca 15 000 årston i Cheito 

Scalo, Italien fram till 2020, som ingår i ett annat ett H2020-projekt, DEMETO. Projektet har ett stort 

antal industriföretag anknutna som rådgivare, bl.a. Coca Cola, H&M, Neogroup, Nestle, Petcore 

Europe, Remondi, Suez. 

                                                           
80 www.emeryoleo.com 
81 www.sterling-heights.net/Archive.aspx?ADID=917 
82 resource-recycling.com/plastics/2019/05/22/researchers-explore-chemical-foam-recycling-process/ 
83 www.garbosrl.net/ 
84 eu-recycling.com/Archive/20623 
85 www.lastampa.it/2018/10/03/novara/a-cerano-la-nuova-sfida-per-riciclare-rifiuti-plastici-finora-non-
recuperabili-S9YgsHgXimIKYg3WBq3HUN/pagina.html 
86 gr3n-recycling.com/ 
87 www.demeto.eu/ 
88 www.symbioptima.eu 
89 www.mrw.co.uk/knowledge-centre/not-so-difficult-after-all-microwaves-target-pet/10036143.article 
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Figur 26 Gr3n-processen 

Processen framgår av Figur 26. PET-flingor blandas med en alkalisk etylenglykollösning och 

värms i en mikrovågsupphettad skruvreaktor där PET depolymeriseras. Lösningen av PTA och 

salter filtreras och destilleras för att återvinna etylenglykol och tereftalsyra. 

Destillationsbottenfraktionen behandlas med kolväte för att fälla ut PTA. För att återvinna 

natriumhydroxid planeras att använda elektrolys. 

4.2.2.10. H&S Anlagentechnik90 

H&S Anlagentechnik har utvecklat teknik för återvinning av PU-skum och hård PU, samt för PET 

och PA via sur hydrolys för PU-skum och via (aminfri) glykolys för övriga material. Tekniken 

sker i en batchprocess på 5 ton. För PU-skum är batchtiden 12 timmar och ger en aminfri 

polyol som kan blandas in i produktionen av ny PU. En anläggning med årskapacitet 2 400 ton 

finns hos Dendro, Polen, sedan 201391. 2018 annonserades ett samarbete kring PU-återvinning 

med Dow92. 

4.2.2.11. IBM93 

IBM har nyligen utvecklat en aminolysprocess för PET, VolCat. PET-avfall och etylenglykol 

värms till ca 200 °C under tryck i en reaktor med en aminkatalysator. Efter depolymerisationen 

återvinns katalysatorn genom destillation i reaktorn med hjälp av reaktionsvärmen. Lösningen 

filtreras, renas, och fast monomer återvinns genom filtrering när lösningen kylts. Den 

                                                           
90 www.hs-anlagentechnik.de 
91 Latest development for recycling of PU foam out of end-of-life mattresses into polyol for rigid PU foam 
application. H&S_Recycling of EoL mattresses_PSE_29.06.17. 
92 utech-polyurethane.com/news/dow-hs-mattress-recycling-project/ 
93 www.research.ibm.com/5-in-5/trash/ 
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återvunna vätskan återförs till reaktorn. Upp till 75 % av materialet kan återvinnas som 

monomer94. 

4.2.2.12. Ioniqa Technologies95 

Ioniqa använder magnetiska joniska vätskor för BHET-extraktion; En försöksanläggning har 

funnits i Rotterdams hamn med en kapacitet av ca 1 m3. Nu byggs en anläggning på 10 000 

årston på industriområdet Chemelot, Geleen, Holland med driftsstart medio 2019. 

Under 2018 ingick man partneravtal med Coca Cola, Indorama och Unilever. Coca Cola har 

också via lån bidragit till finansieringen av anläggningen på Chemelot, liksom ett H202-projekt, 

Polynspire96, där företag som Arkema och Repsol m.fl. ingår. 

 

Tekniken hävdas kunna behandla alla former av PET-avfall. PET-avfall strimlas till flingor och 

löses sedan i en jonisk vätska med en specifik katalysator som innehåller kolloidala magnetiska 

nanopartiklar av järnoxid. Blandningen värms till en relativt låg temperatur (<200 °C) vid 

atmosfärstryck, och PET-avfall börjar depolymeriseras till sina rena monomerer. Efter denna 

kemiska process separeras färgämnena och andra föroreningar som adsorberas på 

nanopartiklarna magnetiskt97.  

4.2.2.13. Loop98 

Loop Industries Inc., Terrebonne, Quebec, Kanada, använder en katalysator. Det hävdas att 

den patenterade katalysatorn bryter ner olika PET-material-inklusive blandade PET- och 

polyesterfiber utan användning av värme eller tryck. Tekniken kräver inte sortering, men 

fragmentering snabbar upp processen. Processen ger dimetyltereftalat (DMT) och MEG som 

företaget repolymeriserar till sin varumärkesskyddade produkt, som också finns som 

livsmedelskvalitet och som fiber. 

Loop och Indorama har bildat ett JV och produktion av Loop:s PET ska påbörjas 2020 i sydöstra 

USA, kapacitet ej känd. Man har även ett avtal med Thyssen-Krupp som ska integrera det i sin 

egen MTR-teknik (melt-to-resin). Loop har också tecknat leveransavtal med Coca Cola, Danone 

Evian, L’Oreal, Nestlé och Pepsico om leveransavtal av 100 % återvunnen PET30. 

4.2.2.14. PET Refine Technology Company99 

En anläggning för recírkulering av PET-flaskor med en kapacitet av 20 000 årston byggdes 2014 

i Kawasaki, Japan, baserad på en glykolysprocess. Den ursprungliga ägaren gick i konkurs pga. 

export av plastavfall och PET Refine Technology driver sedan 2008 verksamheten, oklart i 

vilken omfattning. PET Refine Technology fick 2018 nya ägare som avser att återstarta 

anläggningen och expandera verksamheten till att också behandla fiberavfall. 

                                                           
94 Polyester Digestion: VOLCAT. . Bob Allen et al. Summit on Realizing the Circular Carbon Economy. IBM 

Almaden Research Center, July 24, 2018 
95 www.ioniqa.com 
96 www.polynspire.eu 
97 www.chemielink.nl/bedrijven/ioniqa-technologies/# 
98:www.loopindustries.com 
99 prt.jp/en.html 
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4.2.3. Termolytiska metoder 

Termolytiska metoder är som rubrik inte lika entydig och samlar mer mångskiftande tekniker än de 

andra rubrikerna. Skälet till att skilja dessa processer från upplösning och solvolys är att inga direkta 

lösningsmedel eller reaktanter tillförs, och samtidigt är temperaturerna lägre än vad som typiskt är 

fallet vid pyrolys och förgasning, och till skillnad från den sistnämnda processen sker ingen tillförsel 

av luft, syre, ånga som oxidationsmedel. 

När det gäller produkter från förvätskningsprocesser är dessa i rå form antingen fortsatt ett avfall 

med de restriktioner och krav som detta medför eller en produkt enligt REACH, och då typiskt en 

UVCB (Substances of Unknown or Variable composition). Men via ett undantag behövs inte 

registrering ifall en snarlik produkt redan registrerats i REACH-systemet. I de flesta fall har ingen 

sådan UVCB-produkt registrerats och med hänsyn till avfalls variabilitet kan det också medföra 

betydande problem (och kostnader) att ta fram ett underlag för registrering. Detta innebär också 

stora hinder för försäljning av produkten, antingen fortsatt som ett avfall, eller som ett ämne. Det 

vanliga är därför att produkten upparbetas genom vanligtvis destillation till de vanligaste 

petrokemiska fraktionerna som exempelvis nafta, diesel och tyngre oljor, som redan är registrerade. 

Samtidigt kan dessa produkter, beroende på råvarans art innehålla svavel, kväve mm. vilket gör att 

de måste spädas eller efterbehandlas för att specifikationer för drivmedel eller brännoljor ska kunna 

innehållas. Att notera är att om den slutliga produkten är ett bränsle så är enligt avfallsdirektivet1 och 

förpackningsdirektivet4 detta inte materialåtervinning utan energiåtervinning. Avser man att 

produkten ska användas inom transportsektorn kan produkten dessutom helt eller delvis vara 

”återvunna kolbaserade bränslen” i enlighet med REDII13, och kan därför att komma att räknas in 

under målet för förnyelsebar energi i transporter på 14 % i de medlemsländer som väljer att 

inkludera dessa bränslen i sin räkning. 

Förvätskningsprocesser i olika form kan också ge en fast kolprodukt, kallad char eller koks. I denna 

produkt sker en anrikning av inorganiska ämnen som inte är vattenlösliga, och dessa, exempelvis 

tungmetaller mm. liksom förekomsten av adsorberade kolväten, till exempel aromater och PAH kan 

därmed ge denna biprodukt egenskaper som gör att det kan vara svårt att hävda att man nått end-

of-waste-status, och till och med göra att biprodukten klassas som farligt avfall. Detta är ett område 

som teknikutvecklarna oftast inte är så öppna med men som har stor betydelse för helheten i 

processen. 

Beroende på anläggningsstorlek och regeltolkningar så kan också restgaser som bildas och facklas 

eller utnyttjas för att generera processenergi göra att den delen faller under 

Industriemissionsdirektivets regler om avfallsförbränning, eller andra lokala regler om 

avfallsförbränning ifall kapaciteten inte når upp till gränsen 3 ton/hr. 

En del termolytiska processer används specifikt för att deklorinera PVC före annan användning, men 

detta sker främst för att göra den kvarvarande produkten mer acceptabel för energiåtervinning i 

pannor och cementugnar, och inte för att återvinna polymerer, och ligger därmed utanför denna 

rapports område och behandlas därför inte. 

I Tabell 10 ges en översikt över termolytiska utvecklingsspår och som sedan beskrivs ytterligare i 

texten nedan. 
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Tabell 10 Termolytiska utvecklingsspår 

Termolys 

Teknik Utvecklare Teknik Material Status Partners 

Cat-HTR Licella, Renew ELP HTL Blandat 
plastavfall 

20 000 årston UK 2019 Neste 

 CFP Termolys Blandat 
plastavfall 

12 000 årston JP 2016 
12 000 årston MY 2016 

 

Carbon 
renewal 
technology 

Eastman ? Blandat 
plastavfall 

  

KDV, CPD Alphakat, Recenso KDV Blandat 
plastavfall 

Pilot 1 m3/hr, 2013, DE BASF 

 Griño Egen variant av 
Alphakat 

 1 m3/hr, Tarragona ES  

MMAtwo JSW Destruktiv 
extrusion  

PMMA 27 000 årston 2023 Arkema, 
Heathland 
m.fl. 

ReOil OMV termolys Blandat 
plastavfall 

100 kg/hr 2019, AT Borealis 

KDV, CPD SWESTEP Alphakat Blandat 
plastavfall 

Jönköping, 2019 
Örebro 2019 

Green Fund 
Finance 

 

4.2.3.1. Alphakat100/Recenso101 

Alphakats eller Recensos teknik kallas KDV efter Katalytische Drucklose Verflüssigung, eller på 

engelska CPD, catalytic pressureless depolymerisation, motsvarande katalytisk trycklös förvätskning 

samt även katalytisk tribologisk omvandling (CTC på engelska). Tekniken hävdas kunna omvandla en 

lång rad råmaterial som biobränslen, avfallsfraktioner, plastavfall, spilloljor, brunkol mm direkt till 

dieselolja motsvarande standarden EN590 (eller motsvarande) i ett enda processteg. 

Tekniken har utvecklats av en Dr. Koch under mer än två decennier i ett företag kallat Alphakat, som 

också används som namn för processen. Dr Koch har tagit ett antal patent på processen, av vilka en 

del torde ha löpt ut i dagsläget. Namnet Alphakat återfinns i en rad bolag med mer eller mindre klar 

koppling till moderbolaget, Alphakat Refining, Alphakat Engineering mm, men också lokala bolag i 

enskilda länder. Alphakat Engineering har sedermera bytt namn till Recenso. Det finns även företag 

som approprierar tekniken som licenstagare etc. och som Dr. Koch tar avstånd ifrån. 

Det finns mycket lite processdata från teknikleverantören Alphakat eller information från levererade 

anläggningar. Denna anges till att i princip kunna utgöras av alla organiska material inklusive 

plastavfall, brunkol och sorterat hushållsavfall. Anläggningarna byggs upp som moduler med 

nominella produktionskapaciteter på 150, 250, 500 000 och 5 000 liter produkt per timme med 

beteckningarna KDV 150 osv. 

I december 2018 så meddelade BASF att man fått olja från recirkulerad plast från Recenso, se nedan, 

och krackat denna olja och sedan gjort plastprodukter av de bildade olefinerna102. 

                                                           
100 www.alphakat.de 
101 www.recenso.eu/de/ 
102 BASF pressrelease 2018-12-13 
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Företagets och även de andra företagens hemsida innehåller mycket lite information om tekniken 

eller en uppdaterad referenslista, vilket är mycket förvånande, trots att det ofta hävdas att ett stort 

antal anläggningar har sålts. Totalt kan ett drygt dussintal anläggningar103 sålts fram till 2015, men se 

även Swestep, Avsnitt 4.2.3.8 nedan. De projekt som har realiserats har också i flera fall varit förenat 

med konflikter och konkurser. 

Processen är också mycket omdiskuterad104 på nätet105, särskilt när den ska tillämpas på biomassa. 

Nedan ges ett antal av de mest relevanta referenserna. 

• 2004 KDV 500 första anläggningen till Monterrey, Mexiko, för att processa spilloljor. Status 

okänd. 

• 2007 KDV500 anläggning i för avfallsåtervinningsföretaget GEEP i Barrie, Ontario, Kanada via 

ett dotterbolag, Nanofuels Technology Inc. för att processa hårdplast i elektronikskrot och 

spillolja. Olja användes i huvudsak för interna pannor men även för vissa interna transporter. 

Anläggningen togs ur drift 2011 pga. av ändrade marknadsförutsättningar 

• -2008 KDV 500 demonstrationsanläggning för råvarutester till Waste2Oil i Hoyerswerda, 

Tyskland. Anläggningen stängdes 2010 pga. en tvist mellan ägarna och Alphakat om 

användarrättigheter och som medförde ägarnas konkurs106. 

• 2009 Företaget Griño, se avsnitt 4.2.3.3 nedan, köper en KDV 700 eller 1000 till Constanti, 

Tarragona, Spanien. Man går sedan vidare i ett LIFE+ demonstrationsprojekt107 under 

perioden 2010–2013. Under projektets gång sker konkurrensupphandling av teknik mellan 

Alphakat och ett spanskt katalysatorföretag, Aplicat, och det senare företaget väljs. I Life+-

projektets slutrapport så konstateras att under dessa månader hölls flera tekniska möten 

hölls med båda företagen, och två av tekniker från Griñó vistades hos Alphakat i Tyskland. 

Men den tidigare erfarenheten hade inte varit så god. Även om det var möjligt att påvisa att 

en katalytisk depolymerisation skedde så uppnådde pilotanläggningen begränsade perioder 

av kontinuerlig drift och hade även andra begränsningar108. Man genomförde projektet med 

Aplicats teknik efter tester för att få en bra kombination av råvara och processolja och 

byggde om KDV-anläggningen.  

• 2010 genom en partner, Global Energy Inc. och licenstagaren Covanta (mycket stort företag i 

avfallsbranschen i USA) byggdes en KDV500 i West Wareham, Massachusetts. Inga ytterligare 

uppgifter har kunnat spåras och Covanta har inte byggt ytterligare anläggningar. 

                                                           
103 alphakat.errsa.hu/en 
104 Neue Erkenntnisse in der Verflüssigung von Biomasse. Thomas Willner HAW Hamburg,. Life Sciences 
Forschungskolloquium: Ansätze in der energetischen Verwendung von Biomasse Hamburg, 31. März 2011 
105 http://www.energytrendsinsider.com/2009/03/09/how-to-sniff-out-a-fraud/, 
http://www.wyomingnews.com/news/trash-to-fuel-gets-nd-shot/article_589a8c84-277c-5bb0-82da-
894c31e3b8ed.html, 
http://www.siliconinvestor.com/readmsgs.aspx?subjectid=58086&msgnum=43&batchsize=10&batchtype=Next 
106 http://www.lr-online.de/regionen/hoyerswerda/Rechtsstreit-zieht-Insolvenz-nach-sich;art1060,2884098 
107 DEMONSTRATION OF KDV TECH – First Implementation Of A New Waste Recovery Technology Converting 
The MSW From A Representative Urban Region Into SyntheticDiesel Fuel. LIFE09 ENV/ES/000484. Websida  
http://es.dieselr.com/ 
108 DEMONSTRATION KDV TECH. LIFE09 ENV/ES/000484. FINAL Report Covering the project activities from 
01/10/2010 to 31/12/2013 
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• 2010 En KDV500 anläggning byggs av Ekoport Oy i Forssa, Finland, till en beräknad kostnad 

av 5 M€ för en nyckelfärdig anläggning. Alphakat kunde dock inte fullfölja leveransen och 

ägaren fick ta vid, så slutnotan blev 10 M€. Den skulle drivas på spillolja, avfall och träbränsle 

mm.109 Anläggningen fungerade dock aldrig som tänkt och företaget begärde sig självt i 

konkurs 2015110. 

• 2010 Den första mindre anläggningen, KDV150, startas i Eppendorf, Tyskland. Denna 

anläggning är Alphakats test- och pilotanläggning och som också finns tillgänglig för 

validering av kunders råvaror111. 

• 2012. En anläggning för 2*375 liter/hr byggs med KDV teknik, nu även kallad CTC 

(Catalytische Tribochemische Conversion), med sorterat avfall som råvara av RECENSO Gmbh 

(tills 2014 Alphakat Engineering, licenstagare till Alphakat och har anläggningarna i Kanada 

och Brescia, Italien på referenslistan) för DieselWest, Entsorgungszentrum Ennigerloh, 

Remscheid, NRW, Tyskland. Anläggning har delvis finansierats med stöd från Nordrhein-

Westfalen och EU. Vid ett studiebesök 2014 var driften ackumulerat enbart ca 4 000 timmar 

med en längsta sammanhängande period av strax under 600 timmar, men man hade bara 

nått ca 25–50 % av produktionskapaciteten112. I början av 2016 stod anläggningen, som 

kostade över 5 M€, still efter haveri på den s.k. KDV-turbinen som uppges ta månader att 

ersätta. Trots provdrift sedan 2013 har man ännu inte nått i närheten av full kapacitet och 

anläggningen har modifierats under tiden för att uppnå detta fram till 2016113. På Recensos 

hemsida refereras den nu till som den största pilotanläggningen i sitt slag med en status av 

TRL6/7114, dvs. driften verkar inte vara kontinuerlig och det finns utvecklingsbehov. Det är 

denna anläggning som levererade provmaterial till BASF 2018. 

• 2014 I USA finns även ett bolag, Catalytec115, som drivs a Dr. Koch son som under 2014 

levererat en anläggning för upparbetning av vatten-spillolja för en av Alcoas 

aluminiumanläggningar i Reno, Nevada. 2016 avbröts samarbetet efter en konflikt med 

Alcoa. 

Teknikbeskrivningen finns i en del olika varianter men nedan beskrivs vad som förefaller vara de 

senaste/vanligaste, se Figur 27, dels där slurrybildning och vattenavdrivning sker separat (vänster del 

i figuren) och dels där dessa integrerats till ett steg, (höger del i figuren). 

Tekniken (med utgångspunkt från vänster schema i Figur 27) fungerar förenklat så att ett fast 

råmaterial, i det här fallet plastavfall, ett zeolitliknande katalysatormaterial och eventuellt även kalk i 

någon form som pH-reglerare tillförs ett första steg i form av en reaktor med omrörare som 

                                                           
109 Uusiouutiset Vol. 21 (2010) 2 p. 4-5, KEMIA 2/2010 p 36 Uusiouutiset Vol. 22 (2011) 3, 14-15, KEMIA 4/2011 
p.21. 
110 http://www.forssanlehti.fi/uutiset/3413-ekoport-konkurssissa, http://yle.fi/uutiset/3-7914964 
111  KDV - Diesel Test Run. Tillgänglig som nedladdning på http://www.alphakat-technologies.com 
112  Status of Alternative Techniques for Thermal Waste Treatment − Final Report − Peter Quicker et al.  Expert 
Report for the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety. Project 
No. Z 6 –30 345/18 Report No. 29217 
113 http://www.die-glocke.de/lokalnachrichten/kreiswarendorf/ennigerloh/-Rueckschlag-Investor-laesst-sich-
nicht-beirren--23b6f23c-50a8-4790-85ec-af1051db4eb1-ds 
114 TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of 
key enabling technologies) 
TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment 
115 http://catalytec.com 
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innehåller en förvärmd tung olja med hög kokpunkt, fortsättningsvis kallad processoljan för att 

särskilja den från den bildade oljeformiga produkten, nedan kallad produktoljan. Genom att 

processoljan, som tjänar som värmebärare, har hög kokpunkt kan processen hållas under 

atmosfärstryck trots en temperatur av ca 200 °C i detta steg, och ca 300–350 °C i det följande steget.  

I detta första steg startar en nedbrytning av den organiska delen i råvaran så att den partiellt bildar 

en slurry, partiellt en lösning, i processoljan. Samtidigt avgår eventuell bränslefukt och eventuell 

koldioxid från syre i råvaran. Reaktorn utgör samtidigt understa botten i en destillationskolonn 

genom vilken en separation av vatten och koldioxid görs och i en totalkondensor separeras senare 

koldioxid och vatten.  

Den bildade processolje-slurryn (TS-halt 20–30 %) pumpas därefter till det andra steget som ligger vid 

300–350 °C men fortfarande något under atmosfärstryck, samtidigt som återupphettad processolja 

från steg två som förs tillbaka för att upprätthålla temperaturen. I det andra steget påverkas de 

polymera kolväten som bildats i det första steget av katalysatorn så att en sönderdelning av dessa 

(”krackning”) sker till vad som i huvudsak hävdas vara kolkedjor på 10–20 kolatomer. I detta skede är 

så kallade KDV- turbiner aktiva som omblandare och cirkulationspumpar men även som värmekälla, 

då pumpenergin omvandlas till värme genom tryck- och strömningsförluster i vätskan (slitage med 

slurry?). Även på andra ställen används el som förvärmning och utgör huvuddelen av tillförd energi. 

Denna lösning sägs användas för att undvika indirekt värmeöverföring och koksning på varma 

värmeväxlarytor.  

På samma sätt som i steg 1 utgör denna reaktor nedersta botten i en ytterligare destillationskolonn, 

och från vilken en produktolja erhålls, ca 80 vikt% av inmatat material. Denna uppges ha egenskaper 

som dieselbränsle, möjligen behöver i vissa fall svavelhalten reduceras, se nedan. 

Katalysator, ett zeolitliknande material som levereras exklusivt från Alphakat, kalk och med råvaran 

inkommande aska och avskiljs i ett spaltfilter och en avdrivningsdel för separation från processoljan 

och tas ut ur processen. Denna sägas enbart bestå av oorganiskt material och påstås kunna användas 

som ballast i bitumen eller som gödsel. Fasta restprodukter sägs vara den dubbla mängden som 

oorganiskt tillflöde vilket antyder att det finns koks i detta material, utan att det säg tydligt.  

Eftersom värmningen i KDV:s kärnprocess sker genom pumparbetet i de s.k. KDV-turbinerna krävs 

elenergi som generas i kraftvärmemodulen. Denna förbrukar 10–15 % av den bildade produkten, 

men används också för att destruera kolväteångor från produktkondensorer mm. 

Varianter på huvudprocessen som anges i det nedre schemat i Figur 27 är att steg 1 och 2 integreras 

till en enhet med enbart en destillationskolonn. 
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Figur 27 Alphakat processchema: Övre bild, tvåstegsprocessen116 
Höger: Enstegsprocessen integrerad slurrybildning och process117 

1 – Råvarumatning och slurrybildning, 2 - KDV huvudprocess,  
3 – Askbehandling och utmatning, 4 – kraftvärmemodul (motor), 
5 – Produktavsvavling (option) 

                                                           
116 http://www.kdv-projektmanagement.com/technology 
117 Forans AG. Switzerland.  http://www.forans.info/files/Technology___Specifications_CPD-500.pdf 
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4.2.3.2. Eastman118 

Eastman meddelade 2019, utöver från att man åter tar upp processen för solvolys av PET, se Avsnitt 

4.2.2.5, att man också kommer att utveckla en process kallad ”Carbon renewal technology” baserad 

på företagets process för att producera cellulosa (en organosolvprocess?) där ett processteg 

modifierats och via en partiell oxidation byggstenar för företagets polymermaterial kan utvinnas. 

Processen eller vilka material som är aktuella beskrivs inte mer än så. 

4.2.3.3. Griño (katalanska Grinyo)119 

Företaget Griño köpte 2009 en KDV 700 eller 1000 av Alphakat till Constanti, Tarragona, Spanien, 

2009 inom ramen för ett LIFE+ demonstrationsprojekt107, som nämndes ovan. Man valde dock att gå 

vidare med ett spanskt katalysatorföretag, Aplicat på grund av att Alphakat hade haft svårt att visa 

processen prestanda. Man genomförde projektet med Aplicats teknik och byggde om KDV-

anläggningen. LIFE+ gjorde ett monitoreringsbesök i maj 2016 och konstaterade då att anläggningen 

varit i drift sedan projektslutet 2013 och levererat diesel som inte fullt ut uppfyllt EN590 bl.a. med 

avseende på svavelhalt men som kunnat utnyttjas som blendstock i vanlig diesel120. På företagets 

hemsida nämns Diesel R som ett viktigt utvecklingsområde, och att man arbetar med tekniken. 

4.2.3.4. MMAtwo121 

MMAtwo är ett fyrårigt H2020-projektmed en budget av 9 millioner € med start 2019. I slutet av 

projektet, 2022, förväntas infrastrukturen vara på plats för insamling, separation, depolymerisation 

och rening av PMMA i industriell skala. Projektets huvudmål är att bygga en anläggning i 

Nederländerna som ska drivas av en partner, Heathland. Målet är att samla in och behandla 27 000 

ton per år. Arkema som en ledande tillverkare av PMMA är en av industripartnerna. 

Tekniken som ska utvecklas för depolymerisering är baserad på degradativ extrusion, dvs. att PMMA 

extruderas under sådan förhållanden av tryck och temperatur att den depolymeriseras till MMA, som 

sedan renas. Tekniken baseras på en produkt från JSW (Japan Steel Works), Twin Screw Extruder. 

Depolymerisrad MMA kommer sedan att renas genom destillation, som tillhandahålls av 

specialistföretaget Speichim. 

4.2.3.5. OMV122 

Den österrikiska raffinören OMV utvecklar en process som man kallar ReOil. Utvecklingen startade 

2011 med en labbanläggning 5 kg/hr. Man har 2018 byggt en pilotanläggning som ska drivas 24/7 vid 

raffinaderiet i Schwechat utanför Wien med kapacitet av 100 kg/hr. Nästa steg planeras bli 2 000 

kg/hr. Processen visas i Figur 28. Förbehandlad plast, dock ej PVC, skruvas in i en smältkammare, 

smälts och blandas med en förvärmd oljefraktion som löser plasten och värms till 400 °C, och plasten 

depolymeriseras. Gaser avskiljs och resterande produkter går till destillation, och en del går tillbaka 

som lösningsolja. Utbytet är ca 80 vikt%. 

 

                                                           
118 Eastman pressrelease 2019-04-03 
119 http://www.grinyo.com 
120 ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3731 
121 www.mmatwo.eu 
122 www.omv.com/en/blog/reoil-getting-crude-oil-back-out-of-plastic 
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Figur 28  Principschema ReOIl123 

2019 ingick man ett samarbetsavtal kring ReOil med Borealis. Borealis har engagerat sig i återvinning 

av plastavfall i Österrike och har en polyolefinanläggning i anslutning till raffinaderiet och tar råvara 

från OMV124. 

4.2.3.6. Renew ELP125/Licella126 

Licella grundades 2007 för att kommersialisera möjligheterna för katalytisk hydrotermisk 

förvätskning (Cat-HTR) av biomassa127, en variant av den s.k. HTL-tekniken (hydrothermal 

liquefaction, en annan variant är Steeper som Södra och Statkraft planerar att testa i Tofte i Norge). 

Cat-HTR-processen har testats och utvecklats i pilotanläggningar i Somersby, i närheten av Sydney. År 

2009 driftsattes den första i en serie av pilotanläggningar med kapacitet 1 kg/hr slurry. Råvaror som 

provats är bl.a. lignit, restprodukter från jord- och skogsbruk, energigrödor samt alger. Ytterligare en 

pilotanläggning med en kapacitet av 15 kg/hr (100 årston) togs i drift 2011, och en ytterligare 

uppskald anläggning på 10 000 årston byggdes 2013. 

Förutom plastavfallsprojekt så ingår Licella i ett JV med planer att bygga en anläggning för skogsavfall 

och svartlut i Canfors bruk i Prince George i Kanada. 

Man ingår också i ett planerat projekt i Australien, iQ Renew där ca 20 000 årston utsorterat 

plastavfall planeras att omvandlas till s.k. ”plasticrude”. 

Det mest aktuella projektet är ett projekt i Wilton, Teesside, England. Projektet driva av ReNew ELP 

(ELP står för end-life of plastics) med finansiellt stöd av Armstrong Energy, med Licella som 

teknikleverantör. Som förberedelse har försök gjorts i Australien i pilotanläggningen på 100 årston 

att omvandla plastavfall till ”plasticrude”, och sådana tester fortgår fortfarande för att ge 

provmaterial för kunder128. En anläggning med kapaciteten 20 000 ton/år plastavfall som förväntas 

ge 16 000 ton plasticrude, dvs ett utbyte av 80 vikt%, är under byggnad med förväntad driftsstart 

2020. Man planerar att och har tillstånd för att bygga ytterligare tre linjer med samma kapacitet i 

Wilton 

                                                           
123 Visão 2050. Uma proposta para a evolução da indústria de refinação e dos combustíveis liquídos. 
FuelsEurope 
124 Borealis pressrelease 2019-05-08. 
125 renewelp.co.uk 
126 www.licella.com.au 
127 Technology status and reliability of the value chains: 2018 Update. Edited by: Ingvar Landälv, Lars Waldheim 
& Kyriakos Maniatis 28 December 2018 
128 Chemical Recycling of End of Life Plastic. Andew Buchanan. Global Waste to Energy and Resources Summit 
May 2018 
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Parterna gick också ihop med finska Neste 2018 i ett utvecklingsprojekt129 för att undersöka 

potentialen att använda plastavfall som råvara för bränslen, kemikalier och nya plaster. Förutom att 

studera plasticrudes egenskaper och hållbarhet som raffinaderiråvara samarbetar företagen också 

med målet att regelverk ska acceptera kemisk återvinning. Samarbetet är ett av stegen i Nestes 

ambition att kunna utnyttja förvätskad plast som råvara i fossila raffinaderier i framtiden, med ett 

mål att årligen bearbeta mer än 1 miljon ton plastavfall 2030. 

Processen, Figur 29, uppges kunna ta emot HDPE, LDPE, PP, PS och PET128.  

 

Figur 29  Licellas process130 

Processens131 första steg är att fragmentera eller mala råvaran till ett så fint pulver att det en 

pumpbar slurry kan skapas. Denna pumpas till reaktionstrycket, över 22 MPa för att nå ett 

överkritiskt tryck. Slurryn förvärms genom värmeväxling med bland annat utgående flöde och går 

därefter till en högtrycksreaktor, där den värms upp till cirka 400 °C under en reaktionstid på ca 20 

minuter. Vatten hydrolyserar materialet och fungerar som vätedonator samtidigt som syre avlägsnas 

som koldioxid. Efter reaktorn kyls produktflödet och återvinns energi till inkommande flöde. Efter 

ytterligare kylning sänks trycket och en separation av vätska och gas sker. Gasen, som innehåller 

brännbara komponenter förbränns för att bidra till det interna energibehovet. 

                                                           
129 Neste pressrelease 2018-08-16 
130 IEA Bioenergy Special Project Task 41: The potential for cost reduction for novel biofuels and advanced 
renewable and low carbon fuels. Mahmood Ebadian, James D. McMillan, Jack Saddler. IEA Bioenergy Task 39. 
March 2019 
131 www.chemicalprocessing.com/articles/2018/supercritical-process-reaches-critical-stage/ 
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Efter att gasen avlägsnats separeras kvarvarande vätska i en olje- och en vattenfas. Vattenfasen 

återanvänds för slurrytillverkning, men en del går till vattenrening för att förhindra uppbyggnad av 

salter. Denna del, som också innehåller en del lösta kolväten renas innan den går ut ur anläggningen. 

Oljefasen går till en produkttank och i Wilton destilleras den till olika fraktioner (nafta etc.)125. Dessa 

lagras i olika tankar för vidare transport till kunder. I detta fall kommer troligen Neste att helt eller 

delvis ta emot produkten för vidare upparbetning, där tanken132 är att ta in den parallellt med råolja i 

raffinaderier. Eftersom HTL-olja kan innehålla betydande mängder aromater och kanske även 

fenoler, skulle också en upparbetning av aromater till bensen eller toluen kunna var a en 

återvinningsväg till polymerer. En annan väg är att kracka naftafraktionen till olefiner. 

4.2.3.7. Resolve133 

Resolve är ett forskningsprojekt med degradativ vacuumextrudering av PS, där bl.a Ineos igår. 

4.2.3.8. Swestep134 

Swestep är ett svenskt företag som säljer en process baserad på Catalytic Pressureless 

Depolymerization (CPD), där beskrivningen är identisk med Alphakats process, men utan att nämna 

Alphakat. Man hävdar att man har en orderstock på miljardbelopp, men fasta beställningar på 85 

miljoner € i Sverige, Sydeuropa, Bangladesh och Indien. Två anläggningar byggs i Sverige för Hällstorp 

Recycling i Jönköping och REZ Power i Örebro, kapaciteten för dessa är inte känd. Finansiering för 

projekten ordnas via Green Fund Finance AB135 som säljer ”certifikat” via ett blockchain-

arrangemang. 

4.2.4. Pyrolytiska metoder 

Pyrolytiska processer använder hög temperatur, i området 400 °C och uppåt, för att sönderdela 

råmaterialet, dvs generellt högre än det som i denna rapport kallas termolytiska metoder. Till skillnad 

från förgasningsprocesser så tillförs i allmänhet inte luft, syre, ånga eller andra gaser som 

oxidationsmedel, och i de fall som detta görs sker det igenom mindre tillsatser av sådana oxidanter. 

Förutom tidigare citerad litteratur33, 35, 46, 48 är pyrolysprocesser beskrivna i en rad rapporter och 

publikationer,136,  137, 138..  

Pyrolysen kan schematiskt beskrivas som: 

(CxHyOz)n+värme → a(CH2)m+bCH4+cC2H2+dC2H4+eC3H6+fC3H8+gC(s)+hCO+iCO2 

där (CxHyOz)n representerar den organiska matrisen i plasten och (CH2)m och bildad olja. 

Temperaturen under pyrolysen har stor betydelse för produktfördelning, vätska-gas-fast, och 

produkternas sammansättning. Detta illustreras principiellt för (oanvänd) PE i Figur 30. Vid en ökad 

temperatur minskar reaktionstiden för pyrolysen. Vid låg temperatur bildas mest olja och gas och 

                                                           
132 Muntlig information från en Neste-anställd 
133 depolymerisation.com/technology/ 
134 swestep.com 
135 greenfundfinance.com 
136 Thermal conversion of plastic containing waste: A review. Henna Punkkinen et al. CLIC Innovation Oy. 
Research report no D.4.1-22. 2017-01-09 
137 Plastic to Fuel Market Review. Mark Terrell. ED10325- Issue Number 2. Ricardo Energy & Environment. 03 
March 2017 
138 Plastics to oil products. Final report. Sam Haig et al. Zero Waste Scotland 
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med ökad temperatur mer vax (högre kolväten) via sekundära reaktioner samt dessutom mer gas. 

Vid ännu högre temperatur, upp emot 900 °C, sjunker andelen vax och vätska, samtidigt som 

gasutbytet ökar och består till övervägande del av olefiner som eten och propen. Upphettnings-

förloppets snabbhet har betydelse för produktfördelningen och andelen fast fas. Andelen fast fas 

minskar med ökad temperatur, men elimineras inte helt ifall grundmaterialet i sig inte innehåller 

tillräckligt med syre, vilket inte är fallet i de flesta plaster, eller syre tillsätts.  

Att utbytet av olefiner är högt vid hög temperatur kan synas lockande, men eftersom 

separationstekniken av olefiner till rena komponenter är komplicerad och kräver cryogena 

temperaturer är detta inte kostnadsmässigt så attraktivt för dessa mindre fristående anläggningar 

utan anknytning till ångkrackningsanläggningar. Därför är processerna inriktade på 

temperaturintervallet 400–600 °C med vätska som huvudprodukt. 

Som nämnts ovan har upphettningshastigheten har en storbetydelse för reaktionsförloppet och en 

lång rad av kontakttekniker för pyrolysreaktorn används, roterugnar, skruvreaktorer, tankar med 

omröring, bubblande och cirkulerande fluidiserade bäddar, inklusive dubbelbäddsystem 

(pyrolysreaktor, och förbränningsreaktor). Processtemperaturen är som tidigare nämnts i intervallet 

400–600 °C och vid atmosfäriskt tryck även om vakuum och i visa fall ett visst övertryck. Utbytet av 

pyrolysolja ligger vanligen i området 60–75 vikt%. 

 

Figur 30  Produktfördelning or reaktionstid för pyrolys av oanvänd PE139 

                                                           
139 Thermolysis of High-Density Polyethylene to Petroleum Products. Kumar, S. & Singh, R. K. Journal of 
Petroleum Engineering, Article ID 987568, 2013 
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En del pyrolytiska processer anger att man utnyttjar heterogen katalys och i forskningsorienterade 

publikationer är detta ett vanligt tema. Att använda en katalysator under själva pyrolysprocessen har 

dock visat sig vara svårt i praktiken. Dels måste en katalysator generellt ha god kontakt med 

reaktanterna, något som i sig är svårt att åstadkomma med fasta polymera material. De flesta 

katalytiska reaktioner är dessutom ytreaktioner, och katalysatorer med hög specifik yta underlättar 

kontakten med reaktanterna och påskyndar reaktionen. Men de initiala pyrolysprodukterna är i 

huvudsak polymerfragment eller oligomerer och kan på grund av sin storlek inte tränga in i porer 

med nanometerdimensionerna innan det brutits ned ytterligare. Kontakten, och också kontakttiden, 

blir därmed begränsad. Istället kan ett katalytiskt läggas efter ett primärt pyrolyssteg och behandla 

de gaser och ångor som produceras i det första steget. Den vanligaste katalysatortypen är s.k. 

krackningskatalysator, baserade på zeoliter (aluminiumsilikater) som är vanliga inom raffinaderier. 

Dessa är mycket billigare än typiska metallkatalysatorer på bärare, som dessutom är känsliga för 

katalysatorgifter mm, men kan också förlora aktivitet på grund av koksbildning på katalysatorn. I de 

mer industriella tillämpningarna är detta dock inte så vanligt. 

Pyrolysprocesser kan acceptera de flesta plastmaterial, men i de flesta fall finns restriktioner mot 

PVC eller med specifikationer med begränsat klorinnehåll. Plaster med högt syreinnehåll är också 

mindre intressanta, då utbytet blir lägre än med PE och PS (PET bara 30 %, PS 90 % och PE 70 %174, 

PVC består till 55 % av klor), liksom nitrilplaster och amider då det kan bildas cyanväte vid pyrolysen. 

Genom värmebehandlingen pyrolyseras andra organiska material som exempelvis papper och 

eftersom oorganiska material som aluminium och glas kan hållas under smältpunkten, varför dessa 

processer är mindre känsliga för föroreningar än upplösnings-och solvolysförfaranden. 

Det bästa resultatet av pyrolys är när råvaran, ett plastavfall, i sig är ett kolväte då det egentligen i 

detta fallet bara är möjligt att bilda kolväten eller en fast kolrest. Finns syre närvarande bildas en del 

gaser, men också syror kan bildas som gör pyrolysprodukten korrosiv och mindre stabil, vilket 

påverkar användningen. Detta gör också att man undviker sampyrolysera plastavfall och biobränslen 

i samma anläggning, då pyrolysprodukterna från biobränsle har en helt annan karaktär och 

komplexitet än vad pyrolysprodukter från mer kemiskt homogent material, till exempel polyolefiner, 

har. Detta ställer då större krav på produktseparering, alternativt avnämarens hantering. 

När det gäller produkter från pyrolysprocesser, i likhet med termolytiska förvätskningsprocesser, är 

dessa i rå form antingen fortsatt ett avfall med de restriktioner och krav som detta medför eller en 

produkt enligt REACH, och då typiskt en UVCB (Substances of Unknown or Variable composition) men 

kan undantas från registrering ifall en snarlik produkt redan registrerats i REACH-systemet. I några 

fall (Cassandra Oils, Plastic Energy) nämns eller på annat sätt klargörs att en registrering av den 

specifika produkten gjorts. Det vanliga är därför att produkten upparbetas genom vanligtvis 

destillation till de vanligaste petrokemiska fraktionerna som exempelvis nafta, diesel och tyngre oljor, 

som redan är registrerade.  

Samtidigt kan dessa produkter, beroende på råvarans art innehålla både omättade föreningar, 

svavel, kväve mm. vilket gör att de måste spädas eller efterbehandlas för att specifikationer för 

drivmedel eller brännoljor ska kunna innehållas. Att notera är att om den slutliga produkten är ett 

bränsle så är enligt avfallsdirektivet1 och förpackningsdirektivet4 detta inte materialåtervinning utan 

energiåtervinning. Avser man att produkten ska användas inom transportsektorn kan produkten 

dessutom helt eller delvis vara ”återvunna kolbaserade bränslen” i enlighetmed REDII13, och kan 
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därför att komma att räknas in under målet för förnyelsebar energi i transporter på 14 % i de 

medlemsländer som väljer att inkludera dessa bränslen i sin räkning. 

Ett uppenbart sätt att utnyttja pyrolysprocesser (men även vissa termolytiska processer) är att 

försöka maximera naftafraktionen och låta denna vara en delström av råvaran till en 

ångkrackningsprocess för att producera eten och propen som sedan kan utnyttjas för att producera 

nya polyolefiner. Detta har på sista tiden rönt intresse, exempelvis av BASF102, men även av andra, se 

nedan. Även om andra produkter från ångkrackning kan vara av intresse, till exempel aromater så 

kan utbytet till olefiner vara en svag punkt som ur resurs- och kostnadseffektivitet om man ska 

argumentera för detta som kemisk återanvändning, se Avsnitt 5, Diskussion.  

Pyrolysprocesser i olika form kan också ge en fast kolprodukt i en omfattning av enstaka % upp till 20 

% eller mer, kallad char eller koks. I denna produkt sker en anrikning av inorganiska ämnen som inte 

är vattenlösliga, och dessa, exempelvis tungmetaller mm. liksom förekomsten av adsorberade 

kolväten, till exempel aromater och PAH kan därmed ge denna biprodukt egenskaper som gör att det 

kan vara svårt att hävda att man nått end-of-waste-status, och till och med göra att biprodukten 

klassas som farligt avfall. Detta är ett område som teknikutvecklarna oftast inte är så öppna med 

men som har stor betydelse för helheten i processen. 

Beroende på anläggningsstorlek och regeltolkningar så kan också restgaser som bildas och facklas 

eller utnyttjas för att generera processenergi göra att den delen faller under 

Industriemissionsdirektivets11 regler om avfallsförbränning, eller andra lokala regler om 

avfallsförbränning ifall kapaciteten inte når upp till gränsen 3 ton/hr. 

Nedan har en sammanställning av aktiva utvecklingar för plastavfall gjorts, och då inkluderande de 

som i första hand sett oljefraktioner som avsaluprodukt och inte att dessa specifikt ska användas som 

råvara för monomerer. Men, finns en efterfrågan och betalningsförmåga som överstiger 

oljefraktionens, till exempel nafta, diesel, eldningsolja, pris kan en omställning av dessa processer ske 

fort nog. Det finns många utvecklare i publikationer mm. men många av dessa är inte längre 

verksamma eller aktiva på området. 

En exkluderande avgränsning har gjorts dels mot företag där avsikten inte är att utnyttja oljan som 

produkt, utan att förbränna denna i samma anläggning för att producera el och värme och dels mot 

företag som i sin affärsidé pyrolyserar gummiavfall från däck etc. I det första fallet finns en rad 

sådana processer utvecklade, ibland för återvinningsändamål, exempelvis Chinook Sciences, men där 

huvudsyftet är att återvinna metaller från bilfragmenteringsavfall (ASR) e.d. Pyrolys av gummiavfall 

finns också utvecklat i många former, några aktuella är exempelvis SRU GmbH i Hoyeswerda, 

(tidigare TPL GmbH), Klean Industries i Vancouver, Kanada, Ecocalor GmbH, Pyrum Innovation GmbH, 

med flera. 

Aktuella utvecklingar och aktörer finnssammanställda i Tabell 11, och ytterligare beskrivningar följer 

nedan. 
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Tabell 11 Aktuella utvecklingar och aktörer inom pyrolysområdet 

Pyrolys 

BASF och BP m.fl. utvecklade pyrolysprocesser för plastavfall till pilotskala under 1990-talet. 

Utvecklare Material Status Partners 

Agilyx Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

2 batch i drift, USA 
Tigard, OR, USA 3 000 årston 2013 
Portland, OR, USA 3 000 årston 2015 

 
Waste 
Management 

Agilyx/Regenyx PS Tigard, OR, USA 3000 årston 2017 
15 000 årston planeras 

AmSty, Ineos 
Styrolution, SCS 
(ENI, Ineos, Total) 

Blest Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Japan 1 600 årston 2012 
Japan 16 000 årston 2013 
Palau 1 600 årston 2012 
Canada 1 600 årston 2012 
Island 8 000 årston 2015 
Palau 1 600 årston 2016 

 

Cassandra Oil Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 
 
Däck 

Västerås provanläggning 2012 
Jerez, ES 15 000 årston 2014, 
expansionsplan till ca 60 000 årston 
Danmark 12 000 årston? 

 
Sacyr/Valoriza 
 
? 

Enespa Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Sofia, BU, 1 200 årston prototyp 
Schwarze Pumpe, DE 5 000 årston? 
expansionsplan 20 000 årston 

 

GRE  Yonkers, NY. 8 000 årston, i drift  

Hintes Oil  Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Almeria, ES, 6 000–8 000 m3 olja/år, 
i drift sedan 2015 

 

IGE Solutions Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Amsterdam NL, 35 000 årston 2020  

JBI Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Niagara Falls, NY, 6 000 årston 2010 
 6 000 årston 2011 

  15 000 årston 2013 

 

Klean Industries Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Sapporo, JP 15 000 årston 2000–2010 
Vancouver, BC, 5 000 årston 2013? 
Tyskland 30 000 årston? 

Štúrovo, SL planerat 2017 

 
Dow 
BASF, Bayer? 

HC Logistik 

KIT Polyolefiner Samarbete annonserat 2018 LyondellBasell 

Nexus Fuels Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Atlanta, GA 15 000 årston i drift Dow 

PARC  Jiangsu, CN, 3 *10 000 årston  
Plastic Energy 
(Cynar) 

Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Portlaoise, IE 3 000 årston 2010–16 
Avonmouth, UK, 6 000årston 2014–16 
Almeria, ES, 6000 årston 2015 
Sevilla ES, 6000 årston 2014 
Geelen, NL, 15 000 årston 2021? 

 
Suez 
BASF 
 
SABIC 

Plastoil Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Prototyp  

Polycrack/ 
Neowaste 

 UK? 
Birmingham, AL, 8 000 årston 2019? 

 

Pyrocrat Systems/ 
Polyfuels 

 20-tal anläggningar 3–48 ton, Indien 
En på okänd plats i Europa? 
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Tabell 11 forts. Aktuella utvecklingar och aktörer inom pyrolysområdet 

Utvecklare Material Status Partners 
Quantafuel Blandat avfall, 

PET, PVC begränsade 
Navajoa, MX, 7 000 årston 2017 
Skive DK, 20 000 årston 2019, 
expansionsplan 60 000 årston 
ARA-området 100 000 årston? 

 
Geminor Vitol 
 
Vitoll 

Recycling 
Technologies 

Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Swindon, UK, 7 000 årston 2016 
Binn Farm, UK, 7 000 årston 2019? 
Swindon, UK, 7 000 årston? 

Interchem, Verax 
(Borealis, Coca 
Cola, Danone, 
Unilever m.fl.) 

Remondis  Pyrolys, pilotanläggning Tyskt kemiföretag 
Renewology 
(f.d. PK Klean 

Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Salt Lake City, UT, pilot 2010–2014 
Salt Lake City, UT 2014? 
Chester, NS, CA 2 800 årston 2019 

 
 
Syntane 

RES Polyflow Blandat avfall, 
PET, PVC begränsade 

Perry, OH, 40 000 årston i drift? 
Asheley, IN, 90 000 årston planerad 

 
Brightstar Energy 

Unilever  Gjorde pilotförsök på fyra platser i 
Indien 2012–2014. Satsat på solvolys 

 

VADXX Plastindustriavfall Akron, OH, 23 000 årston 2016  
Veolia  Utvecklingsprojekt  
VTT Blandat plastavfall Utvecklingsprojekt  

 

4.2.4.1. Agilyx Inc140.  

Agilyx i Tigard, Oregon, bildades 2004 för att utveckla en process för att återvinna olja ur plast. 

Ursprungligen utvecklades en batchprocess i fem generationer för att kunna styra pyrolysprocessens 

temperaturförlopp. Oljan skickades till ett raffinaderi. Agilyx har byggt tre anläggningar, dels i Tigard, 

men även i Plymouth, MN, och i Lithia Springs, GA, och i samarbete med Waste Management i North 

Portland, OR. 

2013 gick man över till en kontinuerlig process för att producera olja, Figur 31, och byggde en ny 

anläggning med kapacitet 9 ton/dag, och sedermera har även anläggningen i Portland uppgraderats 

till att arbeta kontinuerligt. 

 
Figur 31 Agilyx process137 

                                                           
140 www.agilyx.com 
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Tigard levererar olja som sedan 2015 sålts till raffinören Monroe och såldes sedan bland annat som 

flygbränsle till Delta Airlines. 

Man har också utvecklat processen specifikt för PS, Figur 32, och byggt en anläggning för 9 ton/dag i 

Tigard i april 2018 för att producera styrenolja för vidare upparbetning. Redan 2017 tecknade man 

leveransavtal med AmSty och Ineos Styrolution.  

2019 så började man ett samarbete med Styrenics Circular Solutions (SCS), en gemensam 

branschsatsning bildat i december 2018 av ledande styren-tillverkare (INEOS Styrolution, Total, 

Trinseo och Versalis (ENI)), se data under Avsnitt 4.2.2. I dagsläget är teknikerna inte definierade men 

målet är demonstrationsanläggningar i drift under 2020. Man har genomfört försök med Agilyx på 

PS-material med lyckat resultat. 

 

Figur 32  Agilyx process för PS141 

Man har också bildat ett JV med AmSty, Regenyx, för att exploatera tekniken. Inledningsvis ska 

Regenyx ta över PS-anläggningen i Tigard, men på sikt planeras en anläggning för 45 ton/dag. 

4.2.4.2. Blest142 

Blest är ett japanskt företag som utvecklat en modulär pyrolysprocess i kapacitetsområdet 0.1–2 

ton/hr plastavfall, Figur 33. Man har installerat sex enheter i Japan (0.2 ton/hr 2012, 2 ton/hr 2013, 

Canada (0.2 ton/hr 2012) Palau (0.2 ton/hr 2013 och2016), Island (1 ton/hr 2015). 

4.2.4.3. Cassandra Oil143 

Cassandra Oil i Västerås bildades 2011 för att kommersialisera en pyrolysreaktorteknik uppfunnen av 

bolagets grundare och huvudägare Anders Olsson. 

Cassandra Oil tillverkar processanläggningar för återvinning av olja och gas ur kolvätehaltigt material 

som plast- och gummiavfall, men PVC är inte önskvärt, åtminstone i större mängder.  

                                                           
141 Agilyx Summary Presentation, National Recycling Organisation. April 2018. 
142 www.blest.co.jp/eng/ 
143 http://cassandraoil.com 
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Figur 33 BLEST-processen144 

Tekniken, Figur 34, som inte gått att hitta en mer utförlig beskrivning av, är patentskyddad och 

bygger på ”en termisk depolymerisering medelst friktion, virvelbäddsfunktion och katalysatoreffekt. 

Kärnan i teknologin utgörs av den egenutvecklade reaktor, som bryter bindningen 

(”depolymerisering medelst ”cat cracking”) mellan kolvätekedjorna och därigenom skapar lätta 

fraktioner av olja. För att nå maximal effekt används en mekaniskt genererad friktion vilket ger låga 

produktionskostnader sett till kostnad per fat”. Man uppger att olja är REACH-registrerad. Mycket 

lite sägs om den fasta restprodukten. 

Man hade en provanläggning I Västerås som förstördes i en brand 2017, och en rättstvist på går med 

försäkringsbolaget kring skadeersättning för detta, och det har också försenat ett däckpyrolysprojekt 

i Danmark med kapacitet på 12 000 årston. 

2014 installerades en av två planerade CASO 600 enhet i Jerez i Spanien i samarbete med Sacyr via 

ett lokalt dotterbolag Valoriza. Inga driftdata för anläggningen har hittats men företaget meddelade 

2015 att testfasen var avslutad. I november 2016 ansökte Cassandras spanska samarbetspartner om 

tillstånd (MKB + ansökan) för en anläggning med 4 stycken CASO 600E processanläggningar. 2018 

beviljades tillstånd att återvinna ca 75 000 ton plastavfall per år och att producera ca 63 000 m3 olja 

per år. 

 

                                                           
144 www.alternativesjournal.ca/science-and-solutions/plastic-oil 
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Figur 34 CASO-processen 

4.2.4.4. Enespa145 

Enespa är ett schweiziskt start-up-bolag som sedan 2011 utvecklat en process för plastpyrolys, 

Spatrol för olika plastavfall (t.ex. PE, PP, PB, PS, EPS). Processen baserats på ryska och ukrainska 

patent och en pilotanläggning på 150 kg/hr byggdes i samarbete med Tekniska Högskolan i Sofia, 

Bulgarien 2013. 

 

Figur 35 Materialbalans Spatrolprocessen 

                                                           
145 www.enespa.eu 
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Processen finns inte närmare beskriven, men sker via en förbehandling där plastavfall renas från icke-

plast-material, Därefter matas plasten in i en reaktor via en degradativ extruder där smältning och 

avgasning påbörjas. I reaktorn (troligen en indirekt uppvärmd behållare med omrörare), som hålls vid 

400–500 °C, sker smältning, krackning och förångning. Gaserna kyls och oljefraktionen kondenseras 

och upparbetas till produktfraktioner, främst lätt eldningsolja i nuläget. Restgaserna används för 

energiändamål i processen. En materialbalans visas i Figur 35. 

Man har skalat upp processen med en faktor 4–5 relativt prototypen till moduler om 5 000 årston. 

Enespa utvecklar ett projekt med initialt en modul och fullt utbyggt med fyra sådana moduler i 

Industriepark Schwarze Pumpe, Sachsen, Tyskland där ett miljötillstånd är under beredning och med 

vad som uppges vara en närliggande byggstart. För att finansiera anläggningen har man gett ut 

fastränteobligationer med återbetalning efter fem år som ger 6.5 % avkastning. Denna 

obligationsemission är utsatt för en granskning av schweiziska Finansinspektionen. 

4.2.4.5. Golden Renewable Energy146 

GRE bildades 2009. Man har byggt en anläggning på 24 ton/dygn i Yonkers, New York. Företaget 

hävdar att man kan hantera alla plaster (typ 1 till 7) och att utbytet är 75 % vätskeformiga kolväten. 

4.2.4.6. Hintes Oil Europa SL147 

Hintes Oil Europa har pyrolyserat plastavfall i Almeria sedan 2015, troligen med hjälp av en indirekt 

roterugn. Kapaciteten ligger på mellan 6 000–8 000 m3 olja per år. 

4.2.4.7. IGE Solutions148 (f.d. Bin2Barrel, f.d. Foy Group) 

Integrated Green Energy Solutions är ett företag med ursprung i Australien, som köptes upp av Foy, 

som sedan bytte namn. 2012 bildades företaget Bin2Barrel i Holland för att återvinna plast via en 

pyrolysprocess från Petrogas149, Blue Alp. En anläggning för att behandla 35 000 ton/år plastavfall är 

under byggnad i Amsterdams hamn till en kostnad av 33 millioner €150, och ska producera 23 000 m3 

diesel och 3 300 m3 nafta151. Driftsstart blir troligen 2020 eftersom reaktorutrustningen nu skeppas 

från Australien. 

Tekniken kommer ursprungligen från RVA Reststoff-Verwertung i Schweiz som 2007 bytte namn till 

Plastoil AG (inte att förväxla med Plastoil i Tjeckien) efter att ha drivit en pilotanläggning i Sihlbrugg, 

sedan 2006. Tekniken förvärvades av Petrogas 2014152. 

Ingen detaljerad information om tekniken har hittats på någon av företagens hemsida, men det rör 

sig troligen om en roterugn. I ett första steg smälts plasten med hjälp av värme från termalolja och 

sedan krackas och förångas den. Via destillation separeras diesel- och naftafraktioner medan tyngre 

fraktioner recirkuleras till krackningsdelen för att krackas till företrädesvis diesel.  

                                                           
146 www.goldenrenewable.com 
147 www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/Hintes-Oil-promueve-valorizacion-
combustibles_0_936506367.html 
148 www.igesolutions.org/ 
149 www.petrogas.nl 
150 Bin2barrel pressrelease 180405 
151 Converting Waste Into Fuel. Bin2Barrel presentation, February 2017 
152 www.energy-oil-gas.com/2014/05/22/plastoil/ 



 2019-07-01  58 
Kemisk återvinning av plastavfall 

 

Lars Waldheim 

4.2.4.8. JBI/Plastics2Oil153 

JBI (efter grundaren John Bordynuik) bildades 2009 för att utveckla Plastics2Oil-tekniken för 

plastavfallspyrolys baserat på erfarenheter och data från 1950-talet. Man började med en anläggning 

på 1 ton 2010 och samma år följt av en anläggning för 18 ton/dygn i Niagara Falls, New York. År 2012 

byggdes ytterligare en linje och 2013 en tredje linje. 

2011 byte företaget inriktning och affärsidé, från att ha varit en teknikutvecklare övergick man till att 

vara en producent av bränslen och har fortsatt med detta. Man har långsiktiga avtal med kunder för 

olika bränslen och tillstånd att blanda bränslen för användning i Kanada. I samband med fallet i 

oljepris 2013 så bytte man tillbaka till den gamla inriktningen med ett fokus på försäljning av 

tekniklicenser, och minskade produktionen. 2017 ingick man ett avtal med företaget Verdisyn som 

exklusiv huvudlicenstagare. 2018 villkorades detta avtals giltighet så att en förutsättning att Verdisyn 

når ett försäljningsmål under 2018, och beslöt samtidigt att återigen gå mot att utnyttja kapaciteten i 

Niagara Falls fullt ut. Ifall Verdisyns försäljningsmål nåddes eller om licensen förfallit framgår inte av 

företagets nyhetssida. 

 

Figur 36 JBIs process154 

Den nuvarande 5:e generationen av processen, Figur 36, kan behandla ca 45 ton/dygn plastavfall, i 

huvudsak, PE, PP och övrig plast (nr. 7) och ospecificerad plast, men inte PET, PVC eller nylon pga. 

korrosion och miljöproblem med biprodukter. Plastavfallet kan vara i olika former och i storlekar upp 

till 0.6 m utan förbehandling, större material rivs.  

Plastavfallet, med en densitet av ca 400 kg/m3, lastas in i matningskärlet av en gaffeltruck, i vilket 

kväve injiceras för att driva ut luft. Från inmatningskärlet matas materialet kontinuerligt via ett 

slussystem och en egenutvecklad extruderskruv in i en indirekt värmd roterugn, som genom två 

                                                           
153 www.plastic2oil.com 
154 Transforming the Non-Recycled Plastics of New York City to Synthetic Oil. Demetra Tsiamis. Thesis, 
Department of Earth and Environmental Engineering, Fu Foundation School of Engineering & Applied Science, 
Columbia University. March 2013 
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processgasbrännare håller 300 and 500 °C, och där plasten smälter och blandas med en recirkulerad 

vätskeström i vilken en icke-specificerad katalysator finns. Metall och annat inte smältbart material 

avskiljs i denna roterugn och matas ut periodiskt. Efter smältsteget går materialet till pyrolyssteget, 

också det en indirekt värmd roterugn som genom två processgasbrännare håller 300 and 500 °C. I 

denna sönderfaller plasten till kolväteångor och gaser samtidigt som alkener hydrogeneras. Dessa 

renas från stoft i en cyklon innan de får passera en krackningsreaktor där pyrolysen slutförs. Efter 

denna reaktor kyls gaserna och ångorna, gasen avskiljs från vätska och olika kolvätefraktioner 

separeras via destillation i tre kolonner. 

Utbytet i processen är ca 65 % till kolväten, koksresten 1 % och gaser 8 %, resten är fukt organiskt 

material. Kolvätena fördelas som 350 liter nafta/ton, 310 liter diesel och 200 liter tjockolja. 

4.2.4.9. Klean Industries155 

Är ett företag med ursprung i Japan men också verksamt i Nordamerika. Man har byggt ett antal 

pyrolysanläggningar både för däck och för plastavfall. En första anläggning med kapacitet av ca 40 

ton/dygn plastavfall byggdes år 2000 för Sapporo Plastic Recycling Co., Ltd. Denna anläggning drevs 

fram till 2010156. 

På företagets hemsida hänvisas till tre anläggningar, en i Sapporo, Japan, en i Vancouver, Kanada och 

en i Tyskland. Den japanska anläggningen, se nedan, vara aktiv 2000 till 2010. Den kanadensiska 

anläggningen skulle byggas i samarbete med Dow runt 2012–2013, med en kapacitet av 5 000 årston. 

En anläggning skulle också ha byggts för GreenFuel AG i Tyskland för ca 30 000 årston, med 

samarbete med BASF och Bayer. Ytterligare information om dessa har inte hittats. En anläggning 

diskuterades år 2017 i Štúrovo i Slovakien med företaget HC Logistik som huvudman157. 

Anläggningen i Sapporo visas i Figur 37. Plastavfallet varierade men var ca 80 % PE, PP och PS, 2–4 % 

PVC och upp till 15 % PET. Behandlingen inleddes med deklorination genom degradativ extrudering, 

följt av smältning och sönderdelning i en roterugn. Utbytet av oljor var ca 600 kg/ton, och utbytet av 

gas och fast återstod var 200 kg/ton vardera. Oljan hade hög kvalitet och låg klorhalt, men vid hög 

halt PET fick den lågt pH. PET störde dessutom initialt processen genom at bensensyra bildades som 

satte igen apparaturen, vilket löstes genom att blanda släckt kalk med plastavfallet, som också bidrog 

till upptag av klor (och förmodligen också till att den fasta återstoden är hög). 

4.2.4.10. KIT/LyondellBasell158 

2018 annonserade LyondellBasell ett samarbete med Karlsruhe Institute of Technology, KIT. Båda 

parters kompetens inom katalys- och processteknik ka utnyttjas där KIT bidrar med innovativ teknik 

utvecklad för termisk omvandling av komplexa organiska råmaterial och LyondellBasell med avancerade 

katalysatorer ämnar man få en effektiv process för depolymerisering av polyolefin-avfall.  

 

Det rör sig i första hand om pyrolys159.Det första steget i den bioliq®-processen som KIT utvecklar är 

pyrolys av biomassa i en värmd skruv följt av förgasning av pyrolysolja och kolrest som en slurry. Det 

ligger nog nära till hands att tro att depolymeriseringsprocessen är tänkt att ske i en liknande skruv och 

                                                           
155 www.kleanindustries.com 
156 An Introduction to Plastic Recycling Plastic Waste. Plastic Waste Management Institute, Japan, June 2016 
157 plasticker.de/Kunststoff_News_30106_Slowakei_Neue_Kunststoff_Recyclinganlage_in_trovo_in_Planung 
158 LyondellBasell pressrelease 2018-07-26 
159 Personlig kommunikation från insatt källa. 
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att katalysatorn helt eller delvis ersätter sanden som värmebärare, men detta har inte kunnat beläggas via 

offentligt material. Att det senare utvecklas mot förgasning kan inte uteslutas159. 

 

 

Figur 37 Klean Industries process i Sapporo160 

4.2.4.11. Nexus Fuels161 

Nexus FUELS, LLC är en avfallshanterings- och energiföretag i Atlanta, Georgia som har utvecklat en 

kommersiell process för att omvandla plastavfall (i huvudsak PE, PP och PS) till kolvätebränslen, som 

                                                           
160 Current Issues of Oil Reclamation System for Recycling Municipal Waste Plastic Containing PVC and PET In 
Japan. Beili Wu et al. The 5th ISFR (October 11-14, 2009, Chengdu, China) 
161 www.nexusfuels.com 
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kan vidareförädlas till oljefraktioner. Nexus använder en egenutvecklade teknik baserad på pyrolys i 

en skruv vid ca 500 °C. En anläggning på ca 45 ton/dygn är i drift. 

Företaget får bränsle bland annat från Cobbs County, ett initiativ som stöd med bidrag från Dow 

Chemicals162. 

4.2.4.12. PARC Plastic Advanced Recycling Corp.163 

PARC bildades 1994 och levererade en anläggning till Xinghua, Jiangsu, Kina 1995 och sedermera 

ytterligare två anläggningar till Nantong, Jiangsu, den senaste 2015. Man bygger moduler om 27 

ton/dag, ca 10 000 årston. Man kan hantera alla former av plast, inklusive PVC, utan förbehandling. 

Processen genomförs i en roterugn vid 500 °C. Huvudprodukten, upp till 60 %, är en brännolja, men 

som kan uppgraderas. Det bildas också en fast återstod av 20–30 vikt%, resten är gas. 

4.2.4.13. Plastic Energy164 (teknik som tidigare tillhandahölls av Cynar) 

Plastic Energy använder sig av en process som kallas TAC, Thermal Anaerobic Conversion, som 

producerar en produkt benämnd TACOIL. Man förvärvade tekniken och två anläggningar i Spanien 

från Cynar Plc 2016, då Cynar med dotterbolag gick i likvidation165. Cynar som bildades 2003 köpte en 

licens för Storbritannien och Irland från det australiensiska företaget Ozmotech Pty Ltd (vars IPR 

sedermera övertogs av Future Energy Investments Pty Ltd 2012 för vad som kallades Thermofuel-

tekniken som hade sitt ursprung i Japan166). En första anläggning byggdes i Portlaoise, Irland, med en 

kapacitet av 10 ton/dygn som kom i drift 2010. En andra anläggning, den första av en serie på tio 

anläggningar, med kapacitet 6 000 årston med en produktion av 5 700 m3 olja per år, byggdes för 

Suez i Avonmouth i Storbritannien. Den togs i drift 2014, men sedan Cynar lämnat avtalet 2016 är 

status på anläggningen oklar. Två anläggningar på 6 000 årston har också byggts baserat på Cynars 

teknik i Almeria med driftsättning 2015 och Sevilla 2017, och som nu drivs av Plastic Energy. Dessa 

anläggningar fick stöd av utvecklingsfinansiering i Andalusien med 5.1 respektive 5.7 millioner €167, 
168. Investeringen i Sevilla-anläggningen har sagts vara 10 millioner €. 

I en pressrelease 2018 meddelades att SABIC och Plastic Energy skrivit ett MoU om att bygga en 

anläggning i Nederländerna med driftstart 2021169. Kapaciteten nämns inte men andra uppgifter 

säger att det rör sig om 15 000 årston170. SABIC har också meddelat att man tillsammans med kunder 

som Unilever ska börja sälja ISCC-certifierad plast baserad på TACOIL med en initieringsfas från och 

med 2019171. 

                                                           
162 www.wastedive.com/news/dow-announces-100k-in-hefty-energybag-plastics-to-fuel-grants/514161/ 
163 www.plastic2x.com/ 
164 plasticenergy.com/ 
165 https://www.mrw.co.uk/latest/plastic-waste-in-aviation-fuel-takes-off/10016389.article 
166 www.letsrecycle.com/news/latest-news/firm-reveals-plans-to-turn-waste-plastics-into-green-fuel/ 
167 http://www.energiaextremadura.org/sala-de-prensa/javier-diez-de-polanco-recibe-la-mayor-ayuda-publica-
del-plan-de-reindustrializacion-del-gobierno-ramon-rocaonfebrero-11-20150-comentarios/ 
168 Acuerdo de 24 de junio de 2014, del consejo de gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el consejo 
rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, relativo a la autorización del gasto para la 
concesión de un incentivo directo en forma de subvención a la empresa Plastic Energy Sevilla, s.l., ubicada en 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 
169 SABIC pressrelease 2018-12-06 
170 www.chemicalprocessing.com/articles/2019/how-industry-tackles-plastics-plague/ 
171 SABIC pressrelease 2019-01-24 
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Konkurrenten BASF, som har testat att använda olja från Recensos anläggning se Avsnitt 4.2.3.1, 

köper nu TACOIL från Spanien till ångkrackeranläggningarna i Ludwigshafen i skalan 

järnvägsvagnar172. 

Den senaste nyheten är att Plastic Energy skrivit ett MoU med Indonesien om att bygga fem 

anläggningar på Java173. 

Processen visas i Figur 38. Plasten rivs till stycken på ungefär 15 mm, tvättas och torkas174. Dessa 

stycken matas in i pyrolyskamrarna via smältextruder. I pyrolyskammaren, som värms indirekt med 

restgaser, sönderdelas plasten vid 370–420 °C (vilket är lägre än i figuren) och gaser och ångor bildas 

och lämnar kammaren och passerar en ”kontaktor”, där ytterligare krackning sker. Pyrolyskamrarna 

drivs i 24-timmars cykler med kontinuerlig tillförsel av smält plast, och därefter matas char ut och 

processen kan börja igen. Gaser och ångor passerar en kondensor och destilleras till produkter.  

 

Figur 38 Plastic Energys TAC-process175 

Varje ton plastavfall ger ca 700 liter diesel, 200 liter lätt eldningsolja och 100 liter fotogen (dvs. ett 

viktbaserat utbyt av ca 80 %) samt koksrest, ca 50 kg. (utbytena kan nog ändras mot lättare 

fraktioner ifall en högre drifttemperatur enligt figuren används). Produkterna har REACH-registrerats 

av Cynar och Plastic Energys spanska bolag176. 

4.2.4.14. Plastoil Europe177 

Plastoil Europe är ett företag i Tjeckien som under ett decennium utvecklat en pyrolysteknik för 

plastavfall, Figur 39. Man har även ett dotterbolag på Nya Zealand. 

                                                           
172 Muntlig information, Lars Josefsson, Johanneberg Science Park maj 2019. 
173 Plastic Energy pressrelease 2019-04-03 
174 Case Study 3. Cynar Plastics to Diesel. Report for Zero Waste Australia. Ricardo-AEA/R/ED58135, 02/07/2013 
175 Plastic Energy presentation. Congreso Internaciaonal Tenerife Más Sostenible 
176 newsletter.echa.europa.eu/et/web/guest/registration-dossier/-/registered-dossier/16033?p_auth=iAjctlz3 
177 www.plastoil.eu 



 2019-07-01  63 
Kemisk återvinning av plastavfall 

 

Lars Waldheim 

 

Figur 39 Plastoils process 

Tekniken finns utvecklad till en prototyp men ingen industriell anläggning har byggts än. 

4.2.4.15. Polycrack178, Neowaste179 

Polycrack är ett indiskt företag, men som flyttade till Cardiff, Storbritannien 2018180, där en 

anläggning uppges kunna komma till stånd inom 1–2 år. Polycrack har utvecklat en trestegsprocess 

för utvinning av olja ur plast, Figur 40.  

                                                           
178 polycrack.com 
179 www.neowaste.com 
180 www.issuewire.com/plastics-not-a-threat-anymore-1609656648164023 
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Figur 40 Polycracks process 

I ett första steg värms plast och pumpas in två omrörda smältreaktorer varefter smält plast överförs 

till en sönderdelningsreaktor vid 380 °C där huvuddelen av plasten sönderdelas och ett ytterligare 

steg för att avgasa den fast återstoden. Gaserna och ångorna från sönderdelningssteget och 

avgasningssteget tillförs en katalytisk krackningsreaktor som arbetar vid 450 °C innan kylning och 

separation av kvarvarande vätska som en oljefraktion, gasolfraktion och gas. Man uppger att 1 ton 

plast kan ge upp till 1 m3 olja, dvs i vikt kanske ca 80 % utbyte. 

NeoWaste är ett amerikanskt företag i Pell City, AL, som försöker exploatera Polycrack-tekniken i USA 

i moduler om ca 25 ton/dag. Man gör gällande att en sådan modul är under byggnad i Birmingham, 

AL, med start 2019. Initialt kommer man att inrikta sig på produktionsspill från bilföretag och deras 

underleverantörer, men utvecklar även ett projekt med ett återvinningsföretag i Birmingham. Oljan 

ska säljas till ett inte namngivet oljebolag181. 

4.2.4.16. Pyrocrat Systems LLP182, Polyfuels183 

Pyrocrattekniken säljs numera av Agile Process Chemicals LLP. Tekniken bygger troligen på en 

indirekt uppvärmd horisontell skruvretort. Ett drygt 20-tal anläggningar, 3–48 ton/dygn har byggts i 

Indien, och en på en okänd plast i Europa137. Företaget Polyfuels från Irland verkar ha någon form av 

relation till tekniken. 

                                                           
181 hypepotamus.com/companies/neowaste/ 
182 www.pyrocratsystems.com/pyrolysis-plants.html 
183 polyfuelgroup.com 
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4.2.4.17. Quantafuel184 

Quantafuel startades i Norge 2014 och har sedan gjort minst en emission och har bland annat SHB 

som delägare. Företaget hade en föregångare som bildades och som utvecklade tekniker för att 

omvandla olika kolhaltiga material till bränslen, och testade dessa i mindre utrustningar och en 

pilotanläggning. Man utvecklade bland annat katalysatorer för att utnyttja syntesgas i en Fischer-

Tropsch-process som hävdades kunna begränsa uppbyggnaden av kedjelängden till som mest ca C20, 

istället för att producera vaxer och samtidigt få ett högt utbyte av vätskor, dvs. lågt utbyte av metan, 

etan, propan och butan. Man inriktade sig mer och mer på plastavfall och påbörjade byggandet av en 

anläggning för plastavfall med en kapacitet av 6 000–8 000 årston i Navojoa, Sonora, Mexico i 

samarbete med en lokal entreprenör. I slutet av 2017 beslöt man att investera i en ca dubbelt så stor 

anläggning i Skive på Jylland. Denna ska driftsättas under 2019. Man har också planer på ytterligare 

projekt bl.a. för 100 000 årston i Antwerpen i Belgien m.fl. platser. 

Anläggningen i Mexiko, med enbart en produktionslinje185 stod klar 2016 och har en kapacitet på 6–8 

ton plastavfall/dygn186 vilket ger 4–6 ton/dygn flytande bränsle (och är lägre än årskapaciteten ovan). 

När det gäller tekniken är Quantafuel sparsam med beskrivningar och det är lite oklart vilken teknik 

det gäller då man i de flesta fall beskriver det som pyrolys, men också ibland som förgasning190. Det 

initiala steget är i alla fall pyrolys av utsorterat plastavfall (med begränsningar för PET- och PVC- 

innehållet), se Figur 41. 

En kompakteringsskruv förtränger luft ur plastavfallet, som har utsorterats och rivits till mindre än 

0.1*0.2 m, och det matas in i pryolysreaktorn, en indirekt värmd roterugn som håller 450 °C. Denna 

innehåller en form av paddelverk som matar materialet framåt. I slutändan så går gaser och ångor 

vidare i processen, och koks och annat icke smält material matas ut. Dessa kan utgöra ca 10 % av det 

ingående plastavfallet. Ugnarna stoppas för rengöring med intervall av 4–12 veckor185. 

 

Figur 41 Quantafuels pyrolysprocess185 

                                                           
184 quantafuel.com 
185 Quantafuel presentation. Waste to Energy: transforming strategy into reality. Asia Clean Energy Forum 
2017, 6th June 2017, Manila, Philippines 
186 www.bunkerspot.com/global/46432-new-for-old 
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När det kommer till nedströmstegen så innehåller de en katalytisk ”fuel reactor” med en 

egenutvecklad katalysator som omvandlar pyrolysgaserna till alkaner, Figur 43, och det pratas om 

”syngas purification”, se Figur 44, och flera steg för att avlägsna svavel186. Detta kan tolkas som att 

man har en efterbehandling med ett katalytiskt krackningssteg och att gasreningen har med att rena 

bränngasen innan den utnyttjas som bränsle, och att det sker en omvandling av kolväten till 

syntesgas via den egenutvecklade FT-tekniken. Min bedömning är dock att det troligen är ett 

katalytiskt krackningssteg det handlar om. Efter den katalytiska behandlingen sker upparbetning av 

produkterna via destillation. 

 

Figur 42  Quantafuels process187 

I anläggningens miljötillstånd188 konstateras för övrigt också att gasen renats så att emissionerna in 

överstiger de med naturgas, dvs. ingen del av anläggningen blir då en avfallsförbrännings-anläggning, 

se Avsnitt 2.1.  

 

Figur 43 Beskrivning av det katalytiska steget187 

Skive-anläggningen, Figur 45, ska enligt planerna producera 16 miljoner liter olja och förbruka 20 000 

ton plastavfall årligen, men också planer på att tredubbla produktionskapaciteten förutom övriga 

planer på nya anläggningar.  

                                                           
187 Transforming plastic waste into valuable low-carbon fuel. Quantafuel presentation, June 2018 
188 Miljøgodkendelse af pyrolyseanlæg meddelt til Quantafuel Denmark ApS. Skive Kommune, November 2017. 
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Figur 44 Processchema för Quantafuel 

I den nu byggda anläggningen finns fyra parallella, 18 meter långa, pyrolysugnar med en kapacitet av 

15 ton/dygn vardera. Dessa är köpta från leverantörer i Kina som en färdig produkt. Produktreningen 

sker i ett 22 meter högt destillationstorn189 

Från 1 ton plastavfall erhålls i Skive 700–900 liter oljeprodukter, fördelat på 20–25% nafta, 70% 

diesel och 5–10% tyngre oljor190. Plastavfall köps av återvinningsföretaget Geminor och produkterna 

säljs via bränsle företaget Vitol. 

Ursprungligen var kostnaden skattad till 100 miljoner danska kronor, vilket till ca 60 % 

projektfinansierades och till en del via en nyemission. Anläggningskostnaden var efter första 

kvartalet 2019 uppe i 28.4 millioner $ och detta har täckts med en nyemission på 150 millioner 

Nkr191. 

                                                           
189 www.recyclingnet.se/article/view/648668/har_tillverkas_diesel_av_plastavfall 
190 ing.dk/artikel/dit-indsamlede-plastaffald-bliver-snart-diesel-paa-fabrik-skive-222953 
191 Quantafuel AS kvartalsrapport, Q4 2018 och Q1 2019 



 2019-07-01  68 
Kemisk återvinning av plastavfall 

 

Lars Waldheim 

 

Figur 45 Ett foto av Skive-anläggningen189 

4.2.4.18. Recycling Technologies Ltd.192 

Recycling Technologies är ett företag i Swindon, Storbritannien, som sedan 2013 utvecklat en 

pyrolysprocess för plastavfall. Finansieringen har delvis skett på traditionellt sätt via investerare och 

offentliga bidrag, men också 5 millioner £ via crowd-funding.  

Företaget har också tecknat försäljningsavtal för framtida produktion med InterChem, en commodity 

trader och också investerare i företaget, och med Kerax, ett företag i vaxbranschen. 

Processen, se Figur 46, har utvecklats till en prototyp-modul, RT7000 där siffran 7 000 årston 

behandlat material. Företaget har byggt och drivit en mindre prototyp till denna i Swindon sedan 

2016 ned stöd av Swindon borough council, och som i slutet av 2017 skulle gå i kontinuerlig drift193. I 

september 2018, i samband med att förändringar i den lokala återvinningen för att möjliggöra export 

av RDF sa en talesperson194 för Swindon borough council att ”the machine is still some way off 

becoming operational for accepting waste from a local authority” 

                                                           
192 recyclingtechnologies.co.uk 
193 www.letsrecycle.com/news/latest-news/swindon-plastics-oil/ 
194 www.letsrecycle.com/news/latest-news/swindon-drop-plastics-collections/ 
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Figur 46 Recycling Technologies process 

En första kommersiell enhet planeras för Binn Farm, Perthshire, Skottland där Binn Group driver en 

avfallshanteringsanläggning. Företaget Pi Polymers Ltd. planerar en samlokaliserad 

plaståtervinningsanläggning där kemisk återvinning med en RT7000-modul skulle ingå och producera 

5 000 ton av Plaxx-produkt (dvs. ca 70 vikt% produktutbyte). Kostnaden angavs till 5 millioner £, och 

driftkostnaden till 0.7 millioner £ årligen. På intäktssidan finns förutom försäljning av Plaxx till bl.a 

destillerier och för användning i offentlig färjetrafik i Skottland även att man erhåller Packaging 

Waste Recovery Notes (PRNs) som förpackningsföretag behöver för att verifiera sin återvinning enligt 

Storbritanniens marknadsbaserade system för att följa Förpackningsdirektivet195. Driftstart är 

planerad till 2019. Trots att finansiellt stöd har erhållits, bl.a 1.7 millioner £ från Zero Waste Scotland, 

och att ”planning permission” erhölls i september 2018196 verkar dock inte bygget ha startat än. 

Recycling Technologies har också drivit s.k. Pioneer Project med stöd av Ellen MacArthur Foundation, 

Lodestar, där en modell för ett integrerat plastavfallsåtervinningssystem studerats. Projektgruppen 

                                                           
195 www.letsrecycle.com/packaging/regulations/ 
196 www.britishplastics.co.uk/News/recycling-technologies-announces-planning-approval-for-first/ 
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innehöll företag som Borealis, Coca-Cola, EcoldeaM, ExcelRise, Danone, Impact Solutions, Mars, 

NexTek, Recycle BC, NatureWorks, Re-Poly, Swire Beverages, Unilever och Zero Waste Scotland. 

I början av januari 2019 meddelade Recycling Technologies att som en följd av den modell som togs 

fram inom Lodestar att man inlett ett nytt samarbete med Swindon Borough Council och 

avfallsenergibolaget Public Power Solutions Ltd för att utvärdera en återanvändningsanläggning för 

plastavfall, inklusive kemisk återvinning i Swindon, och därmed bli först i England med detta och tvåa 

i Storbritannien efter Binn Farm. 

Plastavfallet förbehandlas via rivning, torkning och utsortering av icke-plaster. I Modul 1 i schemat 

finns en fluidiserad bädd som värms med ”granuler” som cirkulerar och återvärms i regeneratorn, 

dvs. ett dubbelbäddssystem liknande t.ex. GoBiGas förgasare. Genom värmeöverföring i fluidbädden 

värms plastavfallet och sönderfaller till gaser och ångor som renas från fast material och andra, 

ospecificerade föroreningar. Genom att kontrollera temperaturen och inflödet av plast kan 

produktsammansättningen styras i viss mån. Modul 2 innehåller regenereringen där granulerna 

återvärms till 850–900°C innan de återförs till fluidbädden genom att bildade icke-kondenserbara 

gaser som etan, eten och etan förbränns. Rökgaserna från förbränningen renas i Modul 5 innan de 

går till skorsten. 

I Modul 3 och 4 kondenseras ångorna och kolvätevätskan destilleras till produkter i olika 

kokpunktsintervall. Produkterna har varumärkesregistrerats under namnet Plaxx, som har fått end-

of-waste status av Environment Agency of England137. Produkterna har ett svavelinnehåll under 0.1 

%, och där siffran anger genomsnittligt koltal för kolvätefraktionen, (Plaxx 8: en naftafraktion C5-C10, 

Plaxx 16: ett mellandestillat C10-C20, Plaxx 30: en tjockoljefraktion C20-C35, Plaxx 50: vaxer >C35. De 

lättare fraktionerna kan användas som råvara för ångkrackning medan Plaxx 16 och 30 kan blandas in 

i gasolja respektive tjockolja för marint ändamål. 

4.2.4.19. Remondis197 

Återvinningsföretaget Remondis har startat ett projekt för kemisk återvinning med syftet att utveckla 

en icke-specificerad teknik för kemisk återvinning av plast och tillsammans med ett inte namngivet 

större tyskt kemiföretaget bygga en pilotanläggning för att validera tekniken. 

4.2.4.20. Renewology (f.d. PK Klean)198 

Renewology är en spin-off från ett projektarbete vid MIT 2010 kring hantering av elektronikskrot i 

Pakistan. Företaget bildades i Salt lake City, Utah, som PK Klean (inte att förväxla med Klean 

Industries, se Avsnitt 4.2.4.9) och byggde en pilotanläggning vid University of Utah som drevs 2012–

2014, följt av en kommersiell anläggning i Salt Lake City från 2014 i samarbete med Rocky Mountain 

Recycling. En fullskaleanläggning med en kapacitet av 2 700 ton/år byggs nu i Chester, Nova Scotia, 

Kanada för avfallsbolaget Sustane, med planerad driftstart 2019. En annat projekt med samma 

kapacitet diskuteras för Phoenix Arizona. 

                                                           
197 Remondis press release 2018.05.14 
198 renewlogy.com 
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Figur 47 Renewlogys process 

Processen, Figur 47, börjar med att utsorterat plastavfall rivs och matas in i en ”reformer” vid ca 400 

°C och där plasten bryts ned med en icke-specificerad katalysator, och sedan går till en s.k. recracker 

där kolkedjan kortas innan ångorna kondenseras. I figuren finns ungefärliga utbyten angivna, men 

gasfraktionen åtgår i huvudsak för internt bruk.  

4.2.4.21. RES Polyflow199 

RES Polyflow har haft en 5 ton/hr demonstrationsanläggning i drift i Perry, Ohio. Tekniken beskrivs 

som Icke-katalytisk men ingen beskrivning har hittats. Utbytet anges till 69 % kolväten fördelat på en 

tredjedel vardera av nafta, diesel och aromater200 samt 13 % char och andra fasta material. 

En anläggning på 90 000 årston planeras av Brightstar Energy i Asheley, Indiana till en kostnad av 

totalt 260 millioner $ (förmodligen inkluderande mer än denna anläggning, tidigare har sagts att 

Polyfuels leverans var 90 millioner $), med planerad byggstart 2019. Anläggningen ska producera 

68 000 m3 nafta och diesel ”blend stock” och 22 000m3 vax. Finansieringen för projekten blev klar i 

april 2019. 

4.2.4.22. Unilever 

Unilever testade under perioden 2010–2012 pyrolys av plastavfall hos fyra teknikutvecklare, bl.a. i 

Indien201. Man verkar dock att ha valt att gå vidare med Creasolv-tekniken, se Avsnitt 4.2.2 

4.2.4.23. Vadxx202 

Vadxx har tillsammans med bl.a NASA utvecklat en pyrolysprocess för plastavfall till oljor som sedan 

fraktioneras till produkter med varumärket EcoFuel. En anläggning på ca 23 000 årston byggdes i 

Akron, Ohio 2016, till en kostnad av 20 millioner $203. Initialt ska plastindustriavfall behandlas, inte 

                                                           
199 www.respolyflow.com/ 
200 Enretec presentation 
201 waste-management-world.com/a/unilever-utilises-pyrolysis-to-create-fuel-from-sachet-packaging 
202 vadxx.com 
203 www.wastedive.com/news/vadxx-energy-to-soon-open-plastic-to-oil-facility-in-ohio/419536/ 
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utsorterat material från hushållsavfall. Huvudkomponenten i processen är en 24 m lång roterugn 

med kontrollerad temperaturprofil204. 

4.2.4.24. Veolia205 

Återvinningsföretaget Veolia, som är stora på mekanisk recirkulering av plaster, speciellt PET-

material, har också börjat intressera sig för kemisk återvinning och har startat ett internt projekt 

kring detta. Man verkar vara inriktad på pyrolys enligt en presentation, Figur 48.  

 

Figur 48  Veolias process206 

4.2.4.25. VTT207 

VTT i Finland offentliggjorde för i juni 2019 att man under ca två år utvecklat en pyrolysprocess för 

plastavfall. VTT har utvecklat pyrolysteknik för bio bränsle baserat på fluidbäddar i ett 

dubbelbäddkoncept med Valmet och Fortum, och utesluter inte sampyrolys av plastavfall och 

biobränslen för att få upp tillräckliga volymer. En nyckelkomponent är en ny cylindrisk extruder med 

ett ihålligt, cylindriskt centralelement som förbättrar temperaturkontrollen. Extrudern gör att man 

kan blanda olika material genom och få en homogen blandning i utloppet, som har en diameter på ca 

0.3 m208. 

En lång rad ytterligare företag är eller har varit verksamma i någon omfattning under det senaste 

decenniet, men ingen information har kunnat hittas och/eller har utvecklingsläget bedömts vara 

lägre än de ovanstående företagen och därför inte beskrivits på samma sätt som ovan. Dessa 

                                                           
204 www.waste360.com/waste-energy/alternative-thermal-conversion-technologies-creep-forward 
205 www.veolia.com 
206 Chemical Recycling A Waste Management Perspective 
Michaël MANSUY, Veolia. Chemical Recycling - The missing Piece to Plastics Circularity. EP, February 20, 2019 
207 vttresearch.com/media/news/vtt-to-add-new-methods-to-the-plastics-recycling-chain 
208 waste-management-world.com/a/new-cylindrical-extruder-for-recycling-problematic-waste-developed-by-
vtt 



 2019-07-01  73 
Kemisk återvinning av plastavfall 

 

Lars Waldheim 

inkluderar GB Energy209, GGI210, Global Renewables211 MK Aromatics212, Nill-Tech GmbH, 

Polycycl/Ventana213, Smuda, Trifol214, Det finns dessutom företag som levererar utrustning (bl.a, till 

Quantafuel) i Kina men där uppgifter inte kunnat hittas. 

4.2.5. Förgasningsmetoder 

Förgasning är definitionsmässigt omvandlingen av ett fast eller flytande bränsle, men också olika 

avfallsfraktioner, till en gasformig energibärare med ett användbart värmevärde som kan användas 

för ett antal ändamål. Förgasning kan göra det möjligt att isolera bränsleföroreningar från gasen, 

t.ex. som en askseparationsmetod, eller att låta andra bränsleföroreningar bli tillgängliga för rening 

från gasen, innan gasens energivärde används. 

En av de viktigaste fördelarna med förgasning jämfört med konventionell förbränning är att gasen 

kan användas på flera sätt, som bränngas eller som en mer högeffektiv produktion av elenergi än en 

vanlig ångprocess via en gaskombicykel i stor skala eller motor i mindre skala. Slutligen kan syftet 

vara att omvandla det fasta bränslet på ett sådant sätt att specifika kemiska föreningar kan isoleras, 

främst CO och H2, syntesgas, från vilken en rad föreningar kan produceras med främst katalytiska 

metoder, t.ex. ammoniak, metanol och DME samt kolväten som bensin, diesel och flygfotogen. för 

att användas som grund för syntesen av kemiska föreningar som t. ex. De flesta av ovanstående 

applikationer kräver gasrengöring i högre eller mindre utsträckning. 

Under de senaste tjugo åren har betydande framsteg gjorts när det gäller förgasning av biomassa och 

avfall och tillhör ande gasrening, även om det för biomassa och avfall fortfarande inte är en helt 

industriell teknik. Det finne ett antal relativt nya översikter i detta ämne215, 216, 217. 

Det finns en rad tekniker, direkt förgasning med luft eller syre som oxidationsmedel, ibland förstärkt 

med plasmabrännare, indirekta tekniker med cirkulerande sand eller keramikkulor som värmekälla 

eller indirekt värmeöverföring. Förgasarna kan utformas som fasta bäddar i nedströms- 

(gengasaggregat), uppströms (schaktugnar), tvärströms fasta bäddar (rostförgasare), bubblande eller 

cirkulerande bäddar samt suspensionsförgasare, se Figur 49 till Figur 52. 

För avfall i olika former så är fasta och fluidiserade bäddar i olika former vanligast, eftersom 

suspensionsförgasare kräver ett homogent finpartikulärt bränsle eller en pumpbar vätska, vilket är 

svårt att åstadkomma med ett heterogent avfallsbränsle, se dock även Avsnitt 4.2.5. 

Det finns ingen utveckling så vitt bekant, med ett undantag PowerHouse Energy, som enbart 

fokuserar på utsorterade plastfraktioner, utan förgasningsutvecklingar fokuserar på mer allmänna 

avfallsfraktioner. Förgasningstekniken kan hantera alla brännbara komponenter så blandat plast- och 

                                                           
209 www.cogenera.si 
210 www.ggienergy.com 
211 www.globalrenewables.com.au 
212 www.mkaromatics.com/ 
213 polycycl.com 
214 www.trifol.ie 
215Process and technological aspects of municipal solid waste gasification. A review. U. Arena. Waste 
Management 32 (2012) 625–639. 
216Waste Gasification by Thermal Plasma: A Review Waste and Biomass Valorization. September 2013, Volume 
4, Issue 3, pp 421–439 
217 Gasification of waste for energy carriers. A review. Lars Waldheim. IEA Bioenergy Task 33, 2018. 
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annat organiskt avfall är användningsbart utan speciell sortering medan andra tekniker är känsliga för 

icke-plast eller icke-smältbara komponenter. Detta innebär att förbehandlingen mer siktar på att 

göra avfallet torrt, i en form så det kan transporteras mekaniskt och att ta bort oorganiskt material 

och då särskilt metaller och glas, som smälter i förgasaren och kan ställa till med driftproblem. 

Det kan också noteras att bildningen av fast kol/sot för plastfraktioner vid de höga 

förgasningstemperaturerna via pyrolys- och krackningsreaktioner på likande sätt som vid förgasning 

av tyngre oljefraktioner. Samtidigt har bildat sot liten partikelstorlek, och samtidigt en låg bildning av 

charpartiklar direkt från bränslet vilket gör att för dubbelbäddsförgasare kan man inte, som för 

biobränslen, räkna med att det bildas char som också transporteras till förbränningsreaktorn för att 

driva processen i förbränningsdelen. Istället får delar av produktgasen och andra restprodukter 

användas som bränsle i förbränningsdelen för energibalansering. 

En skillnad mellan förgasning och andra tekniker som solvolys och pyrolys är att det går att behandla 

bioplaster, biogena fraktioner i avfallet men också samförgasa avfall och biobränslen i samma 

anläggning, och därmed nå skalfördelar och, ifall produkten går in i den polymera livscykeln, också då 

tillföra biogent kol till denna cykel. 

 
Figur 49 Vanliga direkta förgasarutformningar217 
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Figur 50  Andra direkta förgasarutformningar212 

 
Figur 51 Vanliga indirekta förgasarutformingar212 
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Figur 52 Andra indirekta förgasarutformingar212 

När det gäller förgasning av olika avfallsfraktioner så är den helt dominerande användningen av 

gasen energiåtervinning i någon form av kraftvärmeprocess eller i vissa fall i industriella ugnar, vilket 

ligger utanför denna rapports område som behandlar kemisk återvinning av plast. I stället är fokus på 

möjligheten att förgasa en avfallsfraktion med ett betydande plastinnehåll för att via 

mellanprodukten syntesgas syntetisera en kemikale som sedan kan utnyttjas för att direkt eller via 

ytterligare processer framställa plastråvara. 

Detta innebär att enbart direkt syrgasförgasning eller indirekt förgasning, där luften och 

förbränningen hanteras separat från förgasningen, är aktuell, då luftkväve späder ut gasen så att den 

inte kan utnyttjas för kemiska processer. Dessutom ställer den katalytiska omvandlingen av 

syntesgasen till produkt stora krav på gasrening, i en högre utsträckning än de flesta former av 

energiåtervinning där konventionell rökgasrening efter förbränning av gasen är vanligt eller end-of-

waste räcker, gasturbiner möjligen undantagna. Detta återges schematiskt i Figur 53. 

Gasrening är en flerstegsprocess, Figur 54. Vid förgasning av bränslen med hög flykthalt, inklusive 

biobränsle och avfall, är tjära en stor förorening i gasen, och detta förstärks ytterligare ifall klor finns 

närvarande i större mängder. Det vanligaste sättet att hantera tjära är via termisk destruktion, vilket 

sker internt i en suspensionsförgasare men annars får ske via ett separat steg, men också 

skrubbningsmetoder med organiska vätskor, t.ex. RME. Övriga föroreningar som stoft, alkali, svavel, 

ammoniak, saltsyra och tungmetaller, men även avskiljning av koldioxid, sker med liknande metoder 

som används i kemisk industri och avfallsförbränning, Figur 54.  
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Figur 53 Jämförelse av gas—och rökgasrening för olika termiska avfallsanläggningar212 

I likhet med pyrolysförfaranden så kan produkterna ofta användas i två sammanhang, dels som 

bränsle vilket inte räknas som plaståtervinning eller som kemiråvara. Eftersom det första ändamålet 

stått i fokus under det sista decenniet, eller längre, är tekniker och processer i första hand inriktade 

på detta, och de produkter som främst har varit föremål för intresse har varit syntetisk bio-metan, 

bio-metanol i sig eller omvandlad till bio-DME eller bio-bensin, samt syntes av kolväten som diesel 

och flygfotogen via Fischer-Tropsch-processen. 

Men på samma sätt som för pyrolysprocesser kan exempelvis FT-processen inriktas på att som 

huvudprodukt framställa kolvätefraktioner som är lämpade för ångkrackning till olefiner, men detta 

innebär att andelen som faktiskt återanvänds som plast blir som mest ca hälften av den andel av 

kolvätena som lämpar sig som råvara i en ångkracker. Det finns också processer som utvecklats för 

att via metanol koppla kol och naturgas till framställning av polyolefiner och som främst används i 

Kina. Genom att först producera metanol och sedan omvandla detta till olefiner, selektivt till eten, till 

blandade olefiner eller propen kan omvandlingar nå kolutbyten på 65–85 %, se Diskussion, Avsnitt 5. 
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Figur 54 Schematisk gasreningssekvens fram till syntesgas212 

Det går även att producera etanol via syntesgasfermentering med ett utbyte som är i paritet med 

metanol och FT-bränslen. Etanol kan i sin tur kan dehydreras till eten. Detta var under början av 

1900-talet den huvudsakliga vägen att producera eten, och processen har med rätt katalysator och 

betingelser både hög omsättning av etanol (98–99 %) och hög selektivitet till eten (98–99 %)218. 

Nedan beskrivs förgasningstekniker som utnyttjas för att producera syntesgas från avfallsfraktioner, 

även om i vissa projekt siktet är inställt på andra produkter som exempelvis metan, eftersom 

nyckelintermediären är syntesgas och syntetiseringssteget består av känd teknik, och det är då lätt 

att applicera denna i olika situationer om syntegasen finns. 

                                                           
218 Bioethylene Production from Ethanol: A Review and Techno-economical Evaluation. Abas Mohsenzadeh et 
al. ChemBioEng Rev 2017, 4, No. 2, 75–91. 
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Det finns bara ett fåtal processutvecklingar för avfallsförgasning till flytande bränsleprodukter som är 

aktiva i dagsläget (Enerkem, Fulcrum och i viss mån APP). Nedan beskrivs de som är viktigast, 

eftersom de nått tekniskt längst, men även i fallet Teesside för att varit ett omtalat misslyckande som 

fått konsekvenser för plasmaförgasningstekniken, se Tabell 12. Några tekniker som inte nått så långt, 

men förekommer i press mm., beskrivs också mer översiktligt. 

Tabell 12 Aktuella förgasningsutvecklingar och andra utvecklingar av intresse 

Förgasning 

GE, Akzo m.fl. utvecklade förgasningstekniker specifikt för plastavfall under 1990-talet, men utvecklingen 
avstannade. 
I Japan drive Showa Denko sedan 2004, med en expansion 2015, ammoniaktillverkning baserad på vätgas från 
plastavfall utifrån Ebara-Ube-processen (EUP) med en kapacitet av 2* 60 000 årston. 

Pågående eller i närtid aktuella projekt  

Teknik Utvecklare Teknik Material Status Partners 

      

 APP FB, Plasma, 
metanisering 

RDF 4 MW metan under 
byggnad, men stopp 2018 

Outotec, CADENT 

Enerkem Enerkem FB,  
MeOH/EtOH 

RDF 100 000 årston CA 2015 Waste 
Mangement 

TRI Fulcrum Sierra 
Biofuels 

Indirekt FB 
FT 

RDF 180 000 årston, USA 2019 
48 000 m3 bio-jet 

Cathay Pacific, 
United Airlines, 
AirBP, Waste 
Management, TRI 

bioliq KIT Suspension bioolja 5 MW termiskt 2015 Lurgi/Air Liquide 

Enerkem Suez FB,  
Metanol 

RDF 360 000 årston ES 
planerad 220 000 ton 
metanol 

Enerkem, Suez 

Enerkem W2C FB,  
Metanol 

RDF 375 000 årston NL, 
planerad 
265 000 ton metanol 

Air Liquide, 
Enerkem, 
Nouryon, Port of 
Rotterdam, Shell 

Nyligen avslutade eller mindre aktuella eller utvecklade tekniker 

Teknik Utvecklare Teknik Material Status Partners 

 Ambigo Indirekt FB, 
metanisering 

Avfall 4 MW metan planerad, NL ECN, Engie, 
Gasunie, Synova,  

 Ecoloop Kalkugn PVC-avfall 50 000 årston DE 2015-
Bränngas 

 

 Ineos Bio Rost 
Syntesgas-
fermentering 

Avfall 90 000 årston USA 2013-
†16 

 

 PowerHouse 
Energy 
Group 

Roterugn, 
PSA till H2 

Plast- och 
gummi-
avfall 

Pilot 1–3 ton/dygn 
8 000 årston, el, UK plan 

 
W2T 

FastOx Sierra Biofuels Schaktugn RDF Pilot 2011–2013 
7000 årston, el USA 2017? 

 

 SEKISUI/ 
Lanzatech 

Ej känt 
Syntesgas-
fermentering 

Avfall 20 m3/år 2013–2017 Söks i Japan 

AlterNRG/ 
Westinghouse 

Teesside 
Air Products 

Schaktugn, 
Plasma 

RDF 2*350 000 årston till el 
Aldrig startad 
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4.2.5.1. Enerkem219 

Enerkems utveckling går tillbaka till 1980-talet220, när Biosyn Inc utvecklade en ång- och syrgasblåst, 

trycksatt (upp till 1.6 MPa), fluidbäddförgasare i St-Juste de Bretennieres, Québec, Kanada med en 

kapacitet av 10 ton/hr skogsavfall. Denna drevs mellan 1984 and 1988 med syftet att göra syntesgas 

för metanol. Professor E. Chornet, University of Sherbrooke, deltog i detta arbete221 och han blev 

2000 Enerkems grundare. Familjen är fortfarande en av de större aktieägarna och flera av 

familjemedlemmarna har fortfarande ledande positioner i företaget.  

2003 byggdes en 200 kg/hr pilotförgasare i Sherbrooke, och lade grunden till en uppskalning till en 

komplettanläggning för 2 ton/hr som byggdes i Westbury 2007. Sedan 2011 kan knappt 1 ton/hr 

metanol tillverkas, och sedan 2012 också uppgraderas till etanol via en egen process där metylacetat 

bildas initialt och hydreras. 2018 hade anläggningen loggat nästan 13 000 timmars drift totalt292. 

Enerkem byggde också en anläggning för 25 000 ton/år blandat plastavfall från industrier i Castellon, 

Spanien 2003. Gasen utnyttjades för elgenerering i motorer, 7 MWe222. Ägaren, Poligas Ambiente SL 

blev insolvent 2004223, men verkar ha kommit vidare och drivit anläggningen till 2009 då tillståndet 

drogs in efter ett antal miljöavvikelser med bl.a. tjärutsläpp, och företaget sattes i konkurs224. 

Redan 2009, när Westbury driftsattes bildades ett projektbolag för en anläggning Edmonton, Alberta, 

och fick ett tillstånd från provinsen för en anläggning för att omvandla 100 000 ton/år av utsorterat 

avfall, RDF, till 38 000 m3/år etanol225, parallellt med projektutveckling ibland annat USA226. 

2010 började byggnadsarbetena i Edmonton efter att dels Waste Management hade investerat 54 

millioner $CA i Enerkem och staden Edmonton gett ett bidrag på 23 million $CA227. Edmonton skulle 

stänga sin tipp och byggde en avfallshanteringsanläggning för totalt 90 million $CA, varav RDF-

anläggningen som förser Enerkem med bränsle kostade 40 million $CA. Enerkem fick då ett 

bränsleleveranskontrakt från staden som löpte på 25 år227. Under perioden fram till driftsättningen 

2013 var Enerkem ekonomiskt pressat och tog via lån och emissioner in nytt kapital till både 

moderbolaget och projektbolaget, bl.a från raffinören Valero, Investissement Québec The NextGen 

                                                           
219 www.enerkem.com 
220 Biomass Gasification for Hydrogen Production – Process Description and Research Needs. IEA Bioenergy 
Update. S. Babu. Biomass & Bioenergy, undated. 
221 Gasification of Residual Biomass via the Biosyn Fluidized Bed Technology. Czernik, S & G. Koeberle, P & 
Jollez, Paul & Bilodeau, Jean-François & Chornet, Esteban. (1993). Advances in Thermochemical Biomass 
Conversion, ed. Anthony Bridgwater, 2004 
222 Gasification I Cogeneration Using MSW Residuals and Biomass, Jim Schubert, Konrad Fichtner. 13th North 
American Waste to Energy Conference, May 23-25, 2005, Orlando, Florida USA. NAWTEC13-3154 
223 Status of Gasification in countries participating in the IEA and GasNet activity. K. Kwant, H. Knoef. IEA 
Bioenergy /GasNet, August 2004 
224 www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-castellon-poligas-invierte-cuatro-millones-euros-planta-
gasificacion-ribesalbes-20070925152257.html, 
www.elmundo.es/elmundo/2008/05/30/valencia/1212174173.html, www.levante-
emv.com/castello/2009/10/15/ribesalbes-cierra-poligono-poligas-empresas-residuos/641650.html, Boletín 
Oficial del Registro Mercantil, Núm. 151, Pág. 27981. Lunes 9 de agosto de 2010 
225 https://www.newswire.ca/news-releases/enerkem-greenfield-alberta-biofuels-awarded-permit-to-build-
worlds-first-commercial-municipal-waste-to-biofuels-facility-537757731.html 
226 Enerkem Planning Biofuel Project in Mississippi. Renewable Energy World March 20, 2009 
227 Enerkem biofuel plant, backed by City of Edmonton, mired in legal controversy. Sylvain Bascaron, CBC News 
Mar 28, 2016. 

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-castellon-poligas-invierte-cuatro-millones-euros-planta-gasificacion-ribesalbes-20070925152257.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-castellon-poligas-invierte-cuatro-millones-euros-planta-gasificacion-ribesalbes-20070925152257.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/05/30/valencia/1212174173.html
https://www.levante-emv.com/castello/2009/10/15/ribesalbes-cierra-poligono-poligas-empresas-residuos/641650.html
https://www.levante-emv.com/castello/2009/10/15/ribesalbes-cierra-poligono-poligas-empresas-residuos/641650.html
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Biofuels Fund of Sustainable Development Technology Canada, Sinobioway Group och Black Rock217. 

Man uppgav 2015228 att första steget i Edmonton, till metanol, skulle kosta 80 millioner $CA och steg 

två till etanol, för att nå den amerikanska RFS2-stödda biobränslemarknaden, ytterligare 25 millioner 

$CA. Den totala kostnaden för anläggningen fram till 2016 har inte offentliggjorts av Enerkem men 

enligt en icke-Enerkem källa uppgår den till 120 miljoner $CA229, exklusive stadens RDF-anläggning.  

Metanolproduktionen I Edmonton påbörjades 2015, med en försening av ett par år gentemot 

ursprunglig plan, och efter tillbyggnad av etanolsteget startades även etanolproduktion 2017, också 

detta efter en försening. Produkterna hade också certifierats i både EU och USA. Men driften är inte 

ännu kontinuerlig fram till mitten av 2018 hade bara 5 000 timmars ackumulerad drift nåtts292 och 

full kapacitet har inte nåtts ännu230. Dock har mer drifttid i storleksordning ytterligare något eller ett 

tusen timmar har nåtts sedan hösten 2018231. 

Enligt Enerkem är skälet till detta att metanolproduktionen drevs längre till stöd för projekten i 

Europa. Det kan dock också finnas andra orsaker till förseningen, eftersom entreprenörer gjort 

ekonomiska anspråk på Enerkem232. Det har gjorts ändringar I processen, en förfrågan om 

tjärbrännare har gjorts233 och en tork hart lagts till i RDF-anläggningen234. Målet för 2018 var att öka 

kapacitetsutnyttjandet under året och nå full kapacitet vis slutet av året235, men inget har publicerats 

om detta under 2019. 

Enerkems aktiviteter i Europa blev också mer konkreta sedan 2015. En projektutveckling, som 

sedermera fick namnet W2C236 inleddes i Rotterdam av ett konsortium som bestod av Air Liquide, 

Nouryon (fd. Akzo Nobel Speciality Chemicals), Enerkem och Rotterdams hamn, och till vilka sedan 

Shell också har anslutit sig. Projektets kostnad är ca 250 miljoner € som delas av de fem partnerna237. 

Anläggningen ska behandla 360 000 ton avfall per år, och utifrån denna mängd avfall producera        220 

000 ton metanol per år238 och bestå av två linjer av samma kapacitet som den enda linjen i Edmonton. 

Det höga specifika utbytet jämfört med Edmonton kommer sig av att extern vätgas från Nouryon ska 

tillföras syntesgasen från Enerkems anläggning. Avfallet beskrivs som ”non-recyclable mixed waste, 

including unrecoverable plastic” på hemsidan236 och som ”low-grade plastic and adhering green waste” 

från motsvarande 700 000 hushåll237. I nuläget är projektet föremål för tillståndsprövning. 

                                                           
228 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1528521/000104746912002855/a2207407zf-
1a.htm#eo10701_principal_shareholders 
229 Atwell R.: “Task force’s work on waste management left out of plan”, 27-09-2016, Saanich News and Black 
Press Group Ltd, https://www.saanichnews.com/opinion/task-forces-work-on-waste-management-left-out-of-
plan/ 
230 Edmonton’s broken-down Cadillac waste management system. Graham Hick. Edmonton Sun, March 16, 
2018 
231 Personlig information från en Enerkem-källa 
232 Enerkem biofuel plant, backed by City of Edmonton, mired in legal controversy. Sylvain Bascaron. CBC News 
Mar 28, 2016 
233 Advanced Technology: Disparities Between Vision and Reality. Peter Chromec. HZI Client Event, Nottwil, 4 
March 2016 
234 www.stela.de/en/company/stela_news/rdf-drying-in-edmonton-canada_j52eqd2a.html 
235 Personal communication Marie-Hélène Labrie, Enerkem, June 2018 
236 w2c-rotterdam.com 
237 http://tankterminals.com/news/shell-to-invest-in-rotterdam-green-methanol-plant/ 
238 Enerkem News release, February 16, 2018. 

https://www.saanichnews.com/opinion/task-forces-work-on-waste-management-left-out-of-plan/
https://www.saanichnews.com/opinion/task-forces-work-on-waste-management-left-out-of-plan/
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Ytterligare ett projekt, med Suez i Tarragona, Spanien239 har offentliggjorts men inget mer är känt 

kring denna sedan offentliggörandet, men aktiviteten har ökat under 2019231. Anläggningen, också 

den med två förgasningslinjer, beräknad till en kostnad av 250 miljoner €, och som förväntas 

konsumera 375 000 ton avfall per år och producera 265 000 ton också det en hög siffra jämfört med 

Edmonton, och vad som kan förväntas för avfall-till-metanol, ifall inte vätgas eller ett mer energirikt 

avfall används. Ytterligare ett projekt i Varennes i Kanada är under utveckling.  

Enerkem process 240, 241, 242, se Figur 55, består av fyra steg: beredning av råvara, förgasning, gasrening 

och syntes av biodrivmedel (eller användning av gasen för t.ex. kraftproduktion). Den integrerade 

processen inklusive gasbehandling och syntesteknik har utvecklats av Enerkem och skyddas av patent 

och innehåller även annan know-how, så processens detaljer är inte allmänt tillgängliga. Det ryktas 

om att W2C även ifall de kommer att utnyttja Enerkems förgasningsteknik så kommer delar av 

nedströmstekniken som gastvättar och syntesprocess att köpas från andra och mer erfarna 

processleverantörer. 

 

Figur 55 Enerkems process 

Avfalls materialet är förbehandlat för att erhålla en råvara med en karakteristisk partikelstorlek på ca 

0.05 m som en typisk dimension och en skrymdensitet av minst 150 kg/m3. I de flesta fall torkas 

                                                           
239 Advanced biofuel plant planned to open in 2022. Catalan News, May 9, 2018 
240 From biomass-rich residues into fuels and green chemicals via gasification and catalytic synthesis. S. C. 
Marie-Rose, E. Chornet, D. Lynch & J.-M. Lavoie. WIT Transactions on State of the Art in Science and 
Engineering, Vol 83, 2014 WIT Press 2014, pp..91-100 
241 US 2010/0051875 A1 
242 The Edmonton Waste-to-Biofuels Project. From Research to Reality. Jim Schubert. RCA Conference, October 
2, 2014 
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råvaran med hjälp av spillvärme. Berett bränsle matas till förgasaren via ett matningssystem som 

trycksätter det till förgasningstrycket, 0,2–0,4 MPa och via en vattenkyld transportskruv som injicerar 

materialet i den fluidiserade bädden.  

Den fluidiserade bädden innehåller ett icke-specificerat bäddmaterial, och fluidiseringsgas (ånga/O2), 

injiceras genom en distributionsanordning. Temperaturen i bäddelen av reaktorn hålls vid ca 700 °C. I 

Enerkems process ökas temperaturen i fribordet (dvs. utrymmet ovanför själva bäddens yta) (och 

möjligen även i ett separat kärl nedströms från förgasaren även om detta inte visas ovan) genom 

stegvis tillsats av kontrollerade mängder syre för att därmed öka utbränningen av stoft och bryta ned 

kolväten. Genom den ökade temperaturen och syreinjektionen utsätts kolväten och meddragna 

partiklarna för partiell oxidation och termisk krackning. Förgasaren är konstruerad som ett stålkärl 

med invändig eldfast infodring. I Edmonton-anläggningen har förgasaren en innerdiameter på 3.1 

m243 och rymmer 20 ton bäddmaterial244. 

Efter separation av de större fasta partiklar med hjälp av cykloner, och gaskylning genom 

värmeåtervinning, följer gasrening. Ett två-stegs skrubbningssystem med pH-justering används för att 

återvinna tjära och återinjicerar denna i förgasaren. Kondensatet som bildas från kylning av gasen 

separeras från tjära och strippas sedan från ammoniak, som också återinjiceras i förgasaren, och 

behandlas slutligen med konventionella medel. En huvuddel av svavlet löses upp som H2S i process 

kondensat och släpps ut som sulfat i det behandlade avloppsvattnet245.  

Den rengjorda gasen komprimeras sedan till ett mellanliggande tryck och genomgår ytterligare 

konditionering. Den rena syntesgasen kommer fortfarande att innehålla kolväten med låg 

molekylvikt, beroende på vilken typ av råvara, och ett ytterligare reformeringssteg kan användas vid 

behov. Dessutom kan H2/CO-förhållandet behöva justeras via en skiftreaktor till strax över 2, som är 

lämpligt för metanolsyntesen. Gasen behandlas sedan av kyld metanol för att ta bort CO2 i en egen-

designad skrubbningsprocess246. Efter CO2-borttagning komprimeras den färdiga gasen och metanol 

produceras i en egen-utvecklad trefasprocess i en bubbelkolonn med en Cu/ZnO/Al2O3 -katalysator 

vid 230–260 °C och ett tryck upp till 5 MPa. Den bildade metanol-vattenblandningen renas med hjälp 

av destillation 

I Edmonton-anläggningen går man sedan vidare till etanol via karbonylering till metylacetat genom 

en egenutvecklad process247med hjälp av en Rhodium-katalysator och ytterligare syntesgas vid 170 

till 300 ° C och tryck upp till 5 MPa.  

2CH3OH + CO→CH3COOCH3+ H2O 

Metylacetat avskiljs som vätska och förångas varefter den hydreras med vätgas över en 

kopparkatalysator vid 150 och 225 °C. 

                                                           
243 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1528521/000104746912002855/a2207407zf-
1a.htm#eo10701_principal_shareholders 
244 Five minutes from trash to ethanol: Edmonton's long-delayed Enerkem plant explained. Elise Stolte. 
Edmonton Journal, February 19, 2018 
245 Personlig kommunikation, Michel Chornet, Enerkem, 2017. 
246 Påminner om Rectisolprocesssen 
247 US 8,080,693 B2 
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CH3COOCH3+ 2H2→CH3OH + CH3CH2OH 

Blandningen separeras genom destillation och metanolen återförs i processen. Ett fotografi av 

Edmonton-anläggningen visas i Figur 56. 

 

Figur 56 Enerkem Alberta Biofuels248 

4.2.5.2. Fulcrum Bioenergy249 and Thermochemical Recovery Inc. (TRI)250 

Fulcrum BIOENERGY grundades 2007 i Delaware av US Renewables Group och Rustic Canyon 

partners, men har numera huvudkontor i Pleasanton, Kalifornien251. Syftet var att utveckla en process 

för omvandling av avfall till transportbränsle.  

2008252 köptes licens från InEnTec i Richland, Washington, för en plasmabaserad förgasningsteknik 

och ett utvecklingsavtal med Nipawin Biomass Ethanol New Generation Co-operative Ltd. och 

Saskatchewan Research Council för att få tillgång till en katalysator för att omvandla syntesgas till 

etanol. Samma år bildades projektbolaget Fulcrum Sierra Biofuels LLC för att bygga anläggning i 

Storey County, Nevada, och med Fulcrum som huvudägare. Under perioden fram till 2011 fanns det 

också ett fokus på att säkra långsiktiga och ekonomiskt gynnsamma avtal för avfalls med 

avfallsföretag för projektet, men också för systerprojekt på andra platser.  

Sierra-anläggningen ligger vid Tahoe-Reno Industrial Center (ofta kallad TRI, men inte att förväxla 

med förgasarutvecklaren TRI, se nedan) i McCarran, Storey County, cirka 30 km miles öster om Reno, 

                                                           
248 Från Enerkem. 
249 http://fulcrum-bioenergy.com 
250 tri-inc.net 
251 www.biofuelsdigest.com/bdigest/2011/09/26/fulcrum-bioenergys-115m-ipo-the-10-minute-version/ 
252 www.sec.gov/Archives/edgar/data/1434441/000119312511254422/d234433ds1.htm 
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Nevada. Anläggningen var ursprungligen konstruerad för att producera cirka 48 000 m3 etanol per år 

och 16 MWe utifrån 81 000 ton avfallsråvara. Tillstånd hade erhållits och bygget förväntades starta i 

slutet av 2011 och börja produktionen under andra halvan av 2013. Investeringen uppgavs vara 180 

miljoner $, som främst finansierades genom eget kapital och en emission till bl.a Waste Management 

och Barrick Goldstrike Mines Inc. Fulcrum hade också fått en lånegaranti från USA DOE. 

Men, 2013 meddelades företaget att vid sidan av avfall-till-etanol-projektet hade man validerat ett 

koncept för avfall-till-jetbränsle i en demonstrationsanläggning i Durham, NC och fått stöd från 

Department of Defense (DoD) för att utveckla ett sådant projekt. Det sas att detta inte skulle påverka 

etanolprojektet253 men snart var avfall-till-jetbränsle huvudspåret för Sierra-projektet.  

2014 startade en strategisk relation med Cathay Pacific som investerare och köpare av produkt, 1.4 

millioner m3 över 10 år254. Man fick samma år en lånegaranti från US Department of Agriculture 

(USDA) på 105 million och ett bidrag på 70 million $ från DoD255, 256. I detta skede var 

anläggningskostnaden beräknad till 266 million $257 för en produktion av 48 000 m3 per år av SPK bio-

jet. 2015 tillkom även United Airlines och 2016 också AirBP258 som investerare med 30 millioner $ 

vardera och som köpare av 5.6 millioner m3 respektive 1.9 million m3 jetbränsle över 10 år. 

2015 började bygget av projektets första etapp avfallshanterings-och sorteringsanläggningen, och 

denna togs i drift 2016259. Under 2017 nåddes full finansiering av förgasningsanläggningen efter att 

USDA:s lånegaranti bytts mot ett lån från delstaten Nevada som finansierats med en grön obligation 

och 2018 startade bygget av processanläggningen260. I detta skedde offentliggjordes planer på ett 

ytterligare projekt i Chicago-området. 

Förgasningsteknik leverantör är ThermoChem Recovery Inc. (TRI) med rötter i Manufacturing and 

Technology Conversion International Inc. (MTCI) som i mitten av 1980-talet börjat utveckla 

förgasningsteknik. Man var länge närmast den enda konkurrenten till Svenska Chemrec på teknik för 

svartlutsförgasning. MTCI hade liksom Chemrec byggt en förgasningsanläggning vid Weyerhaeusers 

bruk New Bern261, men även kommersiella anläggningar på 100 dygnston TS svartlut vid Norampacs 

bruk i Trenton, Ontario, Kanada och på 2*100 dygnston TS svartlut hos Georgia Pacifics bruk Big 

Island i Virginia 2003, respektive 2004. I båda fallen användes gasen som bränngas. Men en del 

tekniska problem och tjärhalter i gasen gjorde att anläggningarna inte blev så framgångsrika, även 

om de drevs ett antal år.  

                                                           
253 Fulcrum lands Phase 1 defense grant for MSW-to-jet fuel plant. Susanne Retka Schill. Ethanol Producers 
Magazine, May 31, 2013 
254 Cathay Pacific invests in sustainable biojet fuel developer. Press Release, August 7, 2014 
255 www.usda.gov/media/press-releases/2014/09/04/usda-announces-loan-guarantee-help-innovative-
company-turn-waste 
256 DOD awards 3 biofuel contracts under Defense Production Act. Anna Simet. Biomass Magazine September 
19, 2014 
257 http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2014/09/19/breaking-news-us-navy-doe-usda-award-210m-for-3-
biorefineries-and-mil-spec-fuels/ 
258 http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2016/11/07/air-bp-and-bp-ventures-invest-30m-in-biojet-
producer-fulcrum-bioenergy-ink-500m-gallon-10-year-offtake-deal/ 
259 Vecoplan to build feedstock processing system for Fulcrum Vecoplan LLC. Biomass Magazine, July 08, 2015 
260 Fulcrum BioEnergy Breaks Ground on Sierra BioFuels Plant. Press release, May 16, 2018 
261 United States Country Report. IEA Bioenergy, Task 33. R. Bain. NREL, Task No. WW3E.1000 
August 20, 2011 
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Efter detta började man utveckla teknik för förgasning av skogsbränslen till FT-bränslen och fick stöd 

av DOE för två sådana projekt Flambeau River262, Park Falls, Wisconsin med en kapacitet av 900 ton 

bränsle/dygn och New Page263, Wisconsin Rapids, Wisconsin med kapacitet 450 ton/dygn264, i båda 

fallen samlokaliserat med massabruk. Inget av dessa projekt kom bortom planeringsstadiet. Men 

som stöd för projekten hade en integrerad pilot/demonstration byggts 2008–2009 vid Southern 

Research Institute i Durham, North Carolina. Hela processen, från fastbränsle, 4 ton/dygn, till 

bränsleproduktion i en 10-procentig delström, 80 liter/dygn flytande bränsle, finns i denna 

pilot/demonstration. FT-tekniken i Durham kom från Emerging Fuels Technology, med rötter i 

Syntroleum, men denna kommer inte till användning i Sierraanläggningen då man 2018 istället valt 

att gå vidare med teknik från Johson Matthey och BP265. 

TRI har också ett samarbete med New Planet Energy för en planerad avfallsförgasningsanläggning 

med FT-syntes i delstaten New York, men status på detta projekt är ej känt. 

Fulcrum Sierra Biofuels består av två delar, avfallshanteringsanläggningen och 

processanläggningen266. Den förstnämnda som ligger vid en befintlig tippanläggning kan ta emot   

360 000 ton/år av osorterat avfall, huvudsakligen hushållsavfall och ta fram 180 000 ton RDF i form 

av inplastade balar på 1.3 ton som råvara/bränsle för processanläggningen, men också återvinna 

metaller, kartong, plast- och pappersavfall, mm. Mottagningsavgifterna och försäljning av 

utsorterade återvinningsfraktioner täcker hanterings och driftkostnaderna vilket gör att 

processanläggningen tar emot RDF utan kostnad, dvs. driftsekonomin belastas inte med en 

bränslekostnad. 

I anläggningen förgasas RDF och omvandlas till SPK bio-jetbränsle i fyra steg, bränsleberedning, 

ångförgasning syntes av FT-vätska och uppgradering till bränsleprodukt. Från 180 000 ton RDF 

produceras 48 000 m3 SPK bio-jet.  

RDF-balar kommer till anläggningen med flaklastbil, 26 balar per bil under 5 dagar per vecka, och 

lastas av gaffeltruckar till ett utomhuslager med plasts för 4–5 dagars behov. Balarna rivs till 

tärningsstorlek och matas in i förgasaren med hjälp av fyra pluggskruvar. Förgasaren261, kallad ”steam 

reformer gasifier”, Figur 57, är en indirekt uppvärmd fluidiserad bädd och drivs med överhettad ånga 

vid lågt tryck, 0.1–0.2 MPa, och 600–700 °C, den lägsta temperaturen för svartlut. Värme tillförs via 

rörpaket i bädden där gas eldas i pulsbrännare, en resonanskammare som laddas med gas och luft 

som antänds i pulser med frekvens av 60 Hz. Dessa pulser ger förbättrad värmeöverföring i 

tubpaketens insida (Tekniken användes för drift av V1-missilerna under andra världskriget). 

När bränslet kommer in i förgasaren sönderfaller det och fasta rester omsätts med ånga och gaser 

                                                           
262 Flambeau River Biofuels Demonstration-Scale Biorefinery. US DOE, July 2011 
263 New Page Biofuels Demonstration-Scale Biorefinery. US DOE, July 2011 
264 The Thermochemical Biorefinery. Burciaga. Biomass 2010 Track 3-Hydrocarbon Fuels Near Term 
Opportunities. 
265 Johnson Matthey Press Release September 25, 2018 
266 Final Environmental Assessment. Fulcrum Sierra Biofuels LLC, Waste to Fuel Facilities in McCarran, Storey 
County Nevada. Jointly Executed For: Department of Defense Title Iii Program, Wright-Patterson Afb Oh 45433 
and USDA - Rural Development, Washington, DC 20250. August 2014 
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reagera med vattenånga så att huvudkomponenter, förutom ånga, är vätgas, kolmonoxid samt en del 

kolväten.  

Gasen från förgasaren går via cykloner till en partiell oxidation (POX) i en separat reaktor där 

temperaturen ökas genom syrgastillsats så att kolväten omsätts till syntesgas. Till denna reaktor 

tillförs också kolväterika restströmmar från bränsleproduktionen och uppgraderingen för att 

återvinna kolväten som mer syntesgas. Efter POX-reaktorn kyls gasen under värmeåtervinning. 

Kolrikt stoft från cyklonerna går till en s.k. carbon trim cell gasifier där de omsätts med syre och ånga 

till gas som tillförs syntesgasen. Aska kan användas för byggnadsändamål eller gå till en tipp för 

inertavfall. Syrgasen för POX-reaktorn och efterförgasaren erhålls från en VSA-anläggning där syre 

utvinns ur luft och dess mer kväverika avgas går till en PSA-anläggning för att producera inertgas för 

anläggningens behov. 

 

Figur 57 TRIs förgasare med brännare267, 268, 269 

Den kylda gasen renas i en venturiskrubber där HCl avskiljs, och komprimeras sedan för att därefter 

ytterligare renas med hjälp av COS-hydrolys, i en amintvätt för borttagning av svavel och koldioxid, 

och renas från spår av föroreningar via sorbenter. Väteinnehållet justeras sedan till CO/H2 ca 2 i en 

skiftreaktor. Med hjälp av en PSA-anläggning utvinns också vätgas ur syntesgasen för användning i 

produktupparbetningen. 

I FT-processen, som alltså levereras av JM/BP, får syntesgasen passera katalysatorfyllda tuber och 

reagera till i huvudsak långkedjiga vätskeformiga paraffinkolväten med högt koltal, och med en 

mindre del omättade och syreinnehållande föreningar. Reaktortuber kyls utvändigt via ångbildning. 

Produkterna avskiljs i flera steg med mellanliggande kylning. Den lättaste vätskefraktionen och 

resterande gas återförs till POX-reaktorn eller används som bränngas. 

                                                           
267 TRI Integrated Biorefinery Demonstration Plant. Bioenergy Deployment Consortium, April 7, 2010 
268 TRI Technology Update & IDL R&D Needs. D. Burciaga Biomass Indirect Liquefaction Strategy Workshop. 
DOE, March 20, 2014 
269 Black Liquor Gasification at Norampac. Bob Rowbottom, Dave Newport, Eric Connor. Black Liquor 
Gasification at Norampac. TAPPI 2005 Engineering, Pulping & Environmental Conference 
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Övriga mer högkokande vätskefraktioner går till en hydrokracker där de behandlas med vätgas över 

en katalysator så att kolvätena mättas, syre avlägsnas och kolkedjans längd kortas samtidigt som 

kolvätena isomeriseras. Vätgasen tas fram ur syntesgasen som tidigare nämnts. Efterkylning går 

produkterna till fraktionering och en produktfraktion flygfotogen, SPK bio-jet, tas fram. Lättare 

fraktioner och gaser går tillbaka till POX-reaktorn och kvarvarande kolväten med hög kokpunkt 

återförs internt i hydrokrackersteget.  

Anläggningen innehåller dessutom konventionella delar för ånga/kraft, vattenrening mm. 

4.2.5.3. Teesside212 

År 2009 tecknade Air Products och AlterNRG ett utvecklingsavtal som gav den förre licensrättigheter 

till AlterNRGs förgasningsteknik för energiprojekt270. Året efter tillkännagav Air Products271 planer på 

att bygga en anläggning för att omvandla 350 000 ton/år förbehandlat avfall (RDF) till 49 MW 

(brutto) el i Teesside nära Billingham i Storbritannien med AlterNRGs teknik. Ekonomin baserades på 

stöd från det engelska certifikatsystemet Renewable Obligation Order272, som gav två certifikat för 

avfallsförgasning, men endast ett certifikat för avfallsförbränning med kraftvärme men inga certifikat 

för avfallsförbränning som enbart producerade el. Det slutliga investeringsbeslutet kom dock först i 

augusti 2012. Denna anläggning uppgavs ha en kostnad på 500 millioner USD och vara i drift 2014273. 

I slutet av 2012, tillkännagav företaget sina avsikter att bygga en andra, identisk, anläggning på en 

tomt i anslutning till den första anläggningen274275, och med ett OTC-kontrakt med engelska staten för 

elproduktionen till ett inte offentliggjort värde. 

Byggandet av denna andra anläggning, (TV2) inleddes i april 2014. Idrifttagningen av den första 

anläggningen, TV 1, började med viss fördröjning i början av 2015. I november beslutade Air Products 

att avbryta de pågående byggnadsarbetena på TV2 och permittera arbetsstyrkan "tills vissa 

konstruktionsfrågor i det första projektet kan förstås och åtgärdas samt kan integreras effektivt i 

utformningen av det andra projektet". Starten sköts sedan upp till mitten av 2016276, 277. Så 

småningom, i april 2016, meddelade Air Products sin avsikt att lämna energi-från-avfalls-branschen 

med en nedskrivning mellan 900 till 1 000 miljoner $ för anläggningarna. Det noterades i 

pressmeddelandet att företaget hade kommunicerat utmaningarna med projekten och att tester och 

analyser indikerade att "ytterligare konstruktions-och driftutmaningar skulle kräva betydande tid och 

kostnader för att rätta till". Styrelsen beslutade därför att "det är inte längre är i bolagets och dess 

aktieägares intresse att fortsätta Tees Valley-projekten". Allt arbete på platsen stoppades och försök 

gjordes och görs för att sälja anläggningarna. Mycket lite är känt om orsakerna till detta beslut. 

Varje anläggning var konstruerad för 350 000 ton RDF per år och producera 49 MWe brutto, 37 MWe 

netto, via en kombicykel bestående av Solar Titan 150 gas turbiner, se Figur 58. Uppdelningen var att 

AlterNRG skulle leverera ”gasification island”, både design och utrustning medan AMEC Foster 

                                                           
270 Air Products pressmeddelande 4 februari 2009. 
271 Air Products pressmeddelande 20 juli 2010. 
272www.legislation.gov.uk/uksi/2009/785/contents/made 
273 Air Products pressmeddelande 7 augusti 2010. 
274 Strategy for Success Innovation, Integration and Improvement. Onsite Model Innovation: Energy from 
Waste. Air Products Investor Call Slides. 07 August 2012 
275 Air Products pressmeddelande 23 oktober 2012 
276 World’s largest’ gasification plant nears completion. Let’s recycle. May 19, 2015 
277 Up in the air. Matt Clay. Recycling & Waste World 27 May 2016 
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Wheeler skulle leverera EPCM för ”balance of plant”. 

 

Figur 58 Processchema Air Produts Teesside278 

RDF, cirka 40 ton/hr, koks och kalk, 14% respektive 4% av bränsleflödet doseras och matas från sidan 

in i förgasaren, en schaktugn, se Figur 59. Koksens funktion är dels att hålla bädden stabil och 

genomsläpplig för gas och som reduktionsmedel för metaller i botten medan kalken är en 

slaggbildare. Förgasaren är uppbyggd som ett keramiskt fodrat kärl, 9 m i diameter och 25 m hög, 

och drivs nära atmosfärstryck. Materialen rör sig nedåt i förgasaren och genomgår pyrolys- och 

förgasningsreaktioner med kontrollerade mängder syre som införs omedelbart ovanför 

plasmabrännarna och materialet värms med dessa till över 3 000 °C. Elförbrukningen i 

plasmabrännarna motsvarar 2–5 % av den totala termiska energitillförseln till anläggningen. Denna 

höga temperatur omvandlar alla kvarvarande organiska komponenter medan det metalliska och 

oorganiska innehållet i bränslet bildar smält slagg, som rinner ut vid 1650 °C och släcks och 

granuleras när du lämnar förgasaren. Granulatet, upp till 25 % av RDF-flödet kan användas för 

byggändamål. Metaller kan skiljas från slaggen och tas ut separat. 

Produktgasen går uppåt och kommer in i kupolen i förgasarens topp som ger ytterligare uppehållstid 

vid hög temperatur för att helt destruera tjära. Produktgasen lämnar förgasaren vid 950 °C och 

quenchas med vatteninsprutning och renas från främst stoft men även syror och ammoniak i en 

venturiskrubber och komprimeras sedan innan den går till ytterligare rening av bland andra svavel 

och kvicksilver för att nå Avfallsdirektivets end-of-waste-kriterier. Detta innebär att eftersom 

förgasaren är syrgasblåst och gasen renas att den även skulle kunna användas som syntesgas, vilket 
                                                           
278 Air Products Proposed Renewable Energy Facility in Tees Valley. Roger Dewing, Air Products 28th February 
2011 
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nog fanns med i Air Products tankar, men även för andra med planer för att använda AlterNRGs 

teknik. 

Plasmaförgasningstekniken kom från Westinghouse och hade utvecklats under en period av 30 år. I 

mitten av 1990-talet samarbetade Westinghouse med Hitachi Metals som så småningom ledde till de 

första kommersiella förgasarna i Japan vid sekelskiftet. Westinghouse Plasma Corporation bildades 

1999 genom ett utköp och 2007 köpte kanadensiska AlterNRG, själv grundat 2006, företaget och 

fortsatte i utvecklings- och kommersialiserings processen. 2015 tog ett dotterbolag i USA till Sunshine 

Kaidi New Energy Group Co, Harvest International New Energy Co Ltd, över AlterNRG. 

Förgasningstekniken har använts I en handfull anläggningar, och med en ursprunglig mindre 

pilotanläggning i Madison County, PA, USA. Tillsammans med Hitachi drevs en 1 ton/hr som en 

demonstration 1999–2000 med direkteldning av gasen. Två ytterligare anläggningar byggdes i Japan, 

Mihama-Mikata 2002 20 ton/dygn avfall och 4 ton/dygn avloppsslam och gasen används som 

energikälla för slamtorkningen och EcoValley, Utashinai, Hokkaido, Japan, med två förgasarlinjer på 

ca 4 ton/dygn vardera för ASR och som drevs 2003–2013. En anläggning för destruktion av farligt 

avfall byggdes också i Indien 2009. Sedan 2013 har också det kinesiska moderbolaget drivit en 

biobränsleförgasare på 6 ton/hr  

Ytterligare en anläggning för medicinskt avfall finns i Shanghai och en avfallsförgasare med 2*12 

ton/hr finns i Uthong. Alla dessa är mer att betrakta som två-stegs förbränningsanläggningar, med 

minimal gasrening innan mer eller mindre direkt förbränning följt av konventionell rökgasrening. 
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Figur 59 AlterNRGs plasmaförgasare279. 

När det gäller konkreta orsaker till att projekten i Tess Valley fallerade har en facklig företrädare 

nämnt att plasmaförgasningssystemet i TV1 hade "blåst stora hål" i den keramiska infodringen280. En 

annan bidragande faktor som nämns är de mekaniska hanteringssystemen för bränsle. Sedan finns 

det en mer allmän tillskrivning av orsaker i uppskalningsfaktorn för AlterNRG systemet "från 

erfarenheter vid demonstranter på 10 000 ton/år till Tees Valley på 350 000 ton/år". En annan 

mycket uppenbar bidragande orsak var att byggandet på TV2 började innan tekniken för TV1 ens 

hade driftats, så att alla tekniska brister upprepades, utan möjlighet till lärdomar och erfarenhet 

förbättringar281, 277. En faktor av ganska stor betydelse är att RO krävde att kraftgenerering måste 

inledas före den 31 mars 2017 för att erhålla certifikat-ROCs. När förseningar uppstod som sköt 

driftsstart bortom detta datum skulle också intäkterna till stor del försvinna 

4.2.5.4. APP (Advanced Plasma Power Ltd.)282 

Tetronics283 (utifrån tetra+ionics) bildades 1964 i Storbritannien för att exploatera direkt 

plasmateknik. Företaget har en stor patentportfölj och har levererat ett 80-tal plasmainstallationer 

inom olika områden. Efter att ha tagit över Tetronics 2004, knoppade InvestSelect Advanced Plasma 

Power Limited ("APP") 2005 för att kommersialisera Gasplasma®-tekniken för energiåtervinning 

                                                           
279 Plasma Gasification: Lessons Learned at Ecovalley WtE Facility. Ken P. Willis, Shinichi Osada, Kevin L. 
Willerton. Proceedings of the 18th Annual North American Waste-to-Energy Conference NAWTEC18 May 11-
13, 2010, Orlando, Florida, USA. NAWTEC18-3515 
280 ENDS Waste & Bioenergy, April 6, 2016. 
https://www.endswasteandbioenergy.com/article/1390261/reasons-tv1-failure-revealed 
281 Energy-from-waste – A troubled technology. Rob Cockerill: Gas World 29 April 2016 
282 advancedplasmapower.com 
283 Tetronic.com 



 2019-07-01  92 
Kemisk återvinning av plastavfall 

 

Lars Waldheim 

baserat på Tetronics plasmateknik. 2009 och 2011 fick man in Leveraged Green Energy, en 

amerikansk Private Equity fon som delägare och med betydande ägartillskott284. Ambitionen hos APP 

är att utveckla egna projekt (inom hela spannet från design-build till own-operate). 

Plasmagasprocessen kan behandla olika former av avfall till en energirik syntesgas och ett vitrifierat 

slagg, som testats och godkänts för byggnadsändamål under varumärket Plasmarok™ via en ”end-of-

waste submission”285. När det gäller själva förgasaren så har APP en relation med finsk-amerikanska 

teknikbolaget Outotec som förstahandsleverantör av förgasare. Outotec har i USA utvecklat 

förbrännings- och förgasningsteknik för biobränslen och avfall baserat på atmosfäriska bubblande 

fluidiserade bäddar med ett stort antal referenser. 

Från 2005 drev APP en pilot plant okänd kapacitet för konceptvalidering i Swindon, Storbritannien. 

2008 togs en demonstrationsanläggning i drift. Denna har en kapacitet på 100 kg/h eller 600 kW 

termiskt och innehöll också en gasmotor. Denna anläggning har körts 2 500 timmar fram till 2017286. 

Fram till 2012 var huvudintresset att använda gasen för elproduktion, och ett antal projekt 

bearbetades för att lansera tekniken. Men sedan 2012 har APP fokuserat på syntesgas och då främst 

för att göra syntetisk biogas i samarbete med Cadence (f.d. National Grid) och Progressive Energy287 

som senare kom att kallas GoGreenGas288.  

 

 

Inom ramen för detta projekt byggdes demonstrationsanläggningen till med en delströmsanläggning 

för att rena gasen och syntetisera metan med en kapacitet på 50 kW baserat på AMEC Foster 

Wheelers VESTA process289 (metanisering i enkel passage) och tester gjordes till 2017. 

Redan 2015 planerades de nästa stegen fram till en kommersiell anläggning290. En prototyp med 

kapacitet på 10 000 ton/år sorterat avfall (RDF) med en produktion av 22 GWh/år (4.4 MW) bio-

metan av gasnäts- och fordonskvalitet. Anläggningen har förlagts till APP:s område i Swindon. 

Budgeten var 27 millioner (initialt 25 millioner) £ varav 11 millioner £ kom som bidrag från UK 

Department for Transport, 5 millioner £ från energiregleringsmyndigheten Ofgem Network 

Innovation Competition och från partners, med störst bidrag från Cadent med 8.6 millioner £291. 

Bygget påbörjades med ett planerat färdigställande i slutet av 2018 men har sedan drabbats av 

                                                           
284 https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/plasma-firm-secures-further-funding-support/ 
285 Explained: Plasmarok®. Generated from Waste Recovery. Tectronics International Ltd., 2015. 
286 BioSNG Demonstration Plant. Summary of Plant Design. GoGreenGas, 31 March 2017 
287 National Grid, Advanced Plasma Power and Progressive Energy announce new project to transform waste 
into Bio Substitute Natural Gas. APP Press Release. Wednesday, February 22nd, 2012 
288 gogreengas.com 
289 The Novel VESTA Process for Substitute Natural Gas Production. Fabio Ruggeri. Gasification Technologies 
Conference 2012 Washington, DC, USA 
290 Government Grant Awarded to Fuel UK Towards Sustainable Future. APP Press Release, September 7th, 201 
291 Cadent-backed trailblazing trash-gas project wins 2017 Energy-Institute award. GoGreenGas Press Release 
10 November 2017. 
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fördyringar och projektbolaget försattes i konkurs i slutet av 2018292. Rykten säger dock att det finns 

en stor sannolikhet att projektet refinansieras och återupptas under 2019. 

År 2018 blev APP enrollerade som förgasningspartner i ett projekt med en 4.9 millioner £293som leds 

av FT-utvecklaren Velocys294 och med bland annat BA, Shell Aviation och UK Department for 

Transport som partners. Syftet är att bygga en anläggning för omvandling av avfall till flygbränsle i 

London-trakten (delvis som en fortsättning på ett projekt som drevs av konkursade Solena) med ett 

tentativt investeringsbeslut 2020295. 

Gasplasma-processen296, 297, Figur 60, kan hantera en rad bränslen som biobränslen och avfall som 

lämpar sig för en fluidiserad bädd. Ett typiskt avfallsbränsle är tänkt att anlända förbehandlat men 

ytterligare förbehandling på plast är borttagning av finstoft och metaller och rivning till mindre 0.05 

m och torkning med återvunnen energi på en bandtork. Torkgasen renas från stoft och även lukt via 

oxidation.  

Torkad RDF och även avskilt stoft matas in i den förgasarens bubblande bädd (levereras av Outotec) 

som drivs av ånga och syre vid atmosfärstryck och en temperatur av 700–850 °C vilket resulterar i en 

“rå” produktgas som innehåller betydande mängder tjära och andra kolväten. Aska avskiljs i botten 

och via siktning kan bäddmaterial återvinnas. 

Den råa produktgasen går in i plasmakonvertern från sidan över slaggsmältans nivå på ett sätt som 

gör att gasen roterar runt konverterns utsida. I mitten av plasmakonvertern finns en grafitelektrod 

som kan flyttas och också bytas ut under drift. En plasmaljusbåge genereras mellan elektrodspetsen 

och slaggsmältbadet. För att minska plasmats elförbrukning tillsätts också syre. Produktgasens 

temperatur ökas och kombinerat med den intensiva UV-strålningen resulterar detta i att kolväten 

sönderdelas. Aska från förgasaren matas också in i plasmakonvertern och, liksom stoft i gasen, 

smälts. Nivån på smältan regleras genom avtappning och slaggen kyls och granuleras till Plasmarok-

produkten. Därefter kyls gasen med värmeåtervinning från ca 1200 °C till 160 °C. 

                                                           
292 SGAB Technology status and reliability of the value chains: 2018 Update. 28 December 2018. Ed. I Landälv, L 
Waldheim, K Maniatis. artfuelsforum.eu/news-articles/updated-sgab-report-technology-status-and-reliability-
of-the-value-chains/ 
293 Development funding secured for next stage of UK project. Velocys news release, June 18, 2018. 
294 www.velocys.com 
295 Advanced Plasma Power’s Gasplasma® technology selected for pioneering UK waste-to-jet-fuel project. APP, 
June 20, 2018 
296 Technical Aspects and Thermodynamic Evaluation of a Two Stage Fluid Bed-Plasma Process for Solid Waste 
Gasification. M. Materazzi, P. Lettieri, L. Mazzei, R. Taylor, C. Chapman. The 14th International Conference on 
Fluidization – From Fundamentals to Products. Delft University of Technology N.G. Deen, Eindhoven University 
of Technology Eds, ECI Symposium Series, (2013). 
297 Permit number EPR/UP3231NQ. Tyseley Urban Waste Resource Centre Ltd. Decision Document. 
Environment Agency, 24 April 2014 
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Figur 60 Gasplasma processen och initiala gasreningssteg(efter298 

Sedan följer ett egen-utvecklat torrt gasreningssystem som består av ett keramiskt filter där 

natriumbikarbonat och aktivt kol används som sorbenter följt av en katalytisk COS-hydrolysreaktor. 

Därefter kommer våt gasrening med ett första surt skrubbersteg för att ta bort ammoniak, och ett 

basiskt skrubbersteg för att ta bort syror som H2S. Kondensat behandlas med natriumhypoklorit för 

att oxidera sulfider. Därefter komprimeras gasen till 1.3 MPa följt av sorbentbäddar för att ta bort 

spår av kolväten och svavel299 följt av en skiftreaktor för att få rätt CO/H2-förhållande.  

Vesta-processen består av fyra adiabatiska metaniseringsreaktorer i serie med mellanliggande 

kylning följt av koldioxidborttagning i en aktiverad karbonatskrubber. Den färdiga gasen torkas, gasol 

tillsätts för att nå rätt värmevärde och Wobbe-index, och komprimeras slutligen till injektionstrycket i 

gasnätet eller till fordonsgasens nivå. Man har även titta på möjligheten att renframställa vätgas via 

skiftning, metanisering av rest-CO och vätekoncentrering i en PSA-anläggning300. 

4.2.5.5. Övriga förgasningsutvecklingar 

Det finns en lång rad förgasarutvecklingar, se redan citerad rapport217, baserat på syrgasblåst 

förgasning av avfall där man nämner att man kan tillverka kemikalier även om i de flesta fall man 

faktiskt startat med elproduktion, i den mån man kommit bortom pilotstadiet. Några som antingen 

nått en första anläggning, ligger nära en uppskalning eller förekommer mycket i publikationer etc. 

beskrivs översiktligt nedan. 

Ambigo301 

Ambigo är ett projekt i Nederländerna som baseras på teknik för förgasning, gasrening och 

metanisering som är utvecklad hos ECN302 (nu kallat ECN part of TNO). Övriga deltagare är 

                                                           
298 BioSNG Demonstration Plant. Project Close-Down Report. GoGreenGas 2017 
299 Decision document. Permit Number: EPR/JP3336RM. Go Green Fuels Limited. Environmental Agency, 
25/07/2016 
300 Biohydrogen: Production of hydrogen by gasification of waste. Progressive Energy and Advanced Plasma 
Power, July 2017. 
301 www.ambigo.nl 
302 www.tno.nl/ 
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projektutvecklaren Synova303, dess dotterbolag Dahlman304  sedan 2012 som arbetar med 

gasreningsteknik samt gasföretagen Gasunie och Engie. 

ECN har utvecklat en dubbelbäddsförgasare, MILENA, se Figur 61, och tjärskrubbning med ett icke-

specificerat lösningsmedel, OLGA, och testat dessa i pilotskala, 800 kW termiskkapacitet, sedan 2008. 

Metaniseringsprocessen, ESME, (ECN System for MEthanation) patenterades 2010. Dahlman var 

tidigare licenstagare men detta har nu övergått till Synova. Synova är ett amerikansk-finansierat 

projektutvecklingsbolag som förutom Ambigo driver förgasningsbaserade waste-to-energy-projekt i 

Thailand. En anläggning på 1 MWe från jordbruksavfall finns även i drift i Indien sedan 2015. För 

avfall har man utvecklat tre typanläggningar, M6, M30 och M70 där siffran anger uteffekt el, och där 

gasmotorer och för M70 gasturbiner utnyttjas. Anläggningar, M6 och M30, baserade på avfall 

planeras för Bangkokområdet, och arbeten på M6-anläggningen har nyligen påbörjats305. 

 

Figur 61 Milenaförgasaren306 

Ambigo är en planerad anläggning för 4 MW biometan i Alkmaar, Nederländerna som är planerad för 

drift med både biobränsle och avfall av olika sorter. Projekteringen är gjord och alla erforderliga 

tillstånd är säkrade. 2017 erhölls statsbidrag och i mitten av 2018, förväntades ett slutligt 

investeringsbeslut inom kort. Den totala budgeten uppskattas till 25 miljoner € varav 6.5 miljoner € 

totalt är bidrag från regeringen och provinsen kompletteras med en 4 miljoner som lån från 

regeringen307, 308, 309. 

Milenaförgasaren är en dubbelbädd, dvs samma typ som förgasaren GoBiGas, men med skillnaden 

                                                           
303 synovapower.com 
304 https://www.royaldahlman.com/company-profile/ 
305 Personlig information från en källa vid ECN part of TNO 
306 MILENA and OLGA get together for high efficiency and low tar. Modern Power Systems, 1 January 2015 
307Mot kommersialiseringen av ESME-teknologin för bio-SNG-produktion – AMBIGO-projektet 
M.H.F. Overwijk, L.P.L.M. Elahe, BJ Vreugdenhil, C.M. van der Macbeth, G. Aranda Almansa ECN-L-17-025 
308 Betreft: Verlenen subsidie Project: Ambigo (voorheen Milena, Olga, Esme). Letter from Provincie Noord-Holland to Royal Dahlman, July 

27, 2017. 
309 Subsidiebeschikking Ambigo. Verplichtingennummer. Ministerie van Ekonomische Zaken en Klimaat. 21 
december 2017 
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att allt är integrerat i ett kärl med förbränningen på utsidan och förgasningen i centrum, och mellan 

dessa cirkulerar värmebäraren sand.  

ECN part of TNO har också börjat titta på att utveckla Milena-tekniken för plastavfallsförgasning. 

Försök har bland annat gjorts att via ”förgasning” (dock snarare pyrolys) sönderdela PS-material till 

styren-monomer, men även att maximera utbytet av lätta aromater, en BTX-fraktion, genom 

förgasning/pyrolys av plastavfall305. 

Powerhouse Energy Group310 

PowerHouse Energy Group har utvecklat en teknik, kallad DMG, Distributed Modular Gasification, för 

att i första hand producera vätgas från utsorterat plast- eller gummiavfall 311. Modulstorleken är 25 

ton/dygn vilket ger 1 ton väte/dygn. En pilotanläggning på 1–3 ton/dygn finns i Ellsmere Port, 

Storbritannien. 

 

Förgasningsprocessen kallad UHTG, Ultra-high temperature gasifier, bestående av en roterugn som 

drivs vid över 1 000 °C. Efter kylning och gasrening upparbetas vätgas i en PSA-anläggning. 

 

Man gav 2019 W2T Protos, ett företag som ska producera el ur avfall i Protos industriområde i 

Ellsemere, en licens på att använda tekniken där. Hur stor, och när en sådan anläggning byggs är inte 

känt. 

Ecoloop GmbH312 

Utvecklar en förgasningsprocess för plastavfall med högt PVC-innehåll där förgasningen sker i en 

kalkugn där kalken absorberar klorid och gasen kan användas som bränngas. En demonstration på 

50 000 årston avfall är i drift i Tyskland sedan 2015. 

Ineos Bio 

2008 köpte Ineos, som vid denna tidpunkt var en stor aktör på etanolmarknaden, en teknik för 

förgasning och syntesgasfermentering till etanol från Bioengineering Resources Inc. (BRI) in 

Fayetteville, AR, USA313 och bildade Ineos Bio. Utvecklingen hade då pågått i nästan 20 år. Processens 

skalades upp till 90 000 årston hushålls- och biomassavall för att producera 30 000 m3/år etanol och 

48 GWh el i Vero Beach Florida. Anläggningen driftsattes i slutet av 2012 och första produkt nåddes i 

mitten av 2013. Men i slutet av 2013 stoppades verksamheten för att åtgärda gasreningen. I 

september 2014 återstartades anläggningen efter ombyggnader men redan i december samma år 

avbröt man driften igen. Gasreningen av speciellt HCN nådde inte kraven och inhiberade 

mikroorganismerna som producerade etanol. 2016 beslöt Ineos att sälja hela sin etanolverksamhet 

inklusive Ineos Bio efter att ha lagt 300 miljoner $ på utvecklingen och anläggningen. Slutligen såldes 

tekniken till kinesiska Jungpeng Bio i juni 2017314, och också tomten såldes för annan verksamhet. 

                                                           
310 www.powerhouseenergy.net 
311 Edison Investment Research Institute. PowerHouse Energy Group, 12 February 2018 
312 www.ecoloop.eu 
313 http://www.greencarcongress.com/2008/07/ineos-bio-to-co.html 
314 /www.jupengbio.com/blog/jupeng-bio-has-acquired-ineos-bio-for-the-manufacture-of-biofuels-from 2017 
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KIT 

Karlsruhe Technology Institute har länge haft ett samarbete med Lurgi, som äga av Air Liquide, kring 

en process, bioliq315, där biobränsle, och då främst halm pyrolyseras och olja och char får bilda en 

slurry som matas in i en suspensionsförgasare och får bilda syntesgas som sedan används för att via 

metanol, DME tillverka bensin. En komplett anläggning i pilotskala 5 MW termiskt finns sedan några 

år. Ryktet förmäler nu att Lurgi har tagit upp en diskussion om att använda processen för plastavfall, 

men inget mer konkret är känt om detta. 

SEKISUI Chemical Co., Ltd./LanzaTech316 

Lanzatech, som utvecklar en syntegasfermenteringsprocess för etanol, samarbetade med SEKISUI 

Chemical Co., Ltd., som 317 drev ett demonstrationsprojekt mellan 2013 och 2017 där gas från en 

befintlig avfallsförgasare i närheten av Tokyo renades och utnyttjades för framställning av etanol I 

skalan 20 m3/år. SEKISUI söker partners för en fortsatt utveckling.  

Sierra Energy318 

Sierra Energy (ej att förväxla med Sierra Biofuels se avsnitt 4.2.5.2) har utvecklat en syrgasblåst 

schaktugn kallad FastOx. Man utvecklar systemet till en modulstorlek på 50 ton/dygn. Till skillnad 

från de flesta andra schaktugnsförgasare som AlterNRG och Nippon Steel (som har en lång 

referenslista), används inte koks som bäddstabilisator. Den tjärrika gasen efterbehandlas genom 

partiell oxidation i en efterföljande ”polisher” vid upp till 1 200 °C innan gaskylning och skrubbning 

mm. konventionell rening. 

Processen utvecklade i en testanläggning mellan 2009-2013 i kampanjer om 12-15 timmars drift. 

En anläggning har byggts vid en militärbas, Fort Hunter Liggett in Monterey County, Kalifornien där 

20 ton/dygn osorterat avfall omvandlas till el. Anläggningen skulle vara i drift 2017 men det är oklart 

om så är fallet. 

4.2.6. Övriga tekniker för kemisk recirkulering 

Eftersom klor utgör en sådan viktmässigt stor del av ren PVC, över 50 %, så har en del utvecklingar 

försökt bearbeta återvinningsproblematiken genom att på ett eller annat sätt utvinna klor så 

återvinns en betydande vikt av ingående avfall. Processer som utvecklades på 90-talet och som 

beskrivs i avsnitt 4.1.3 till 4.1.5, av bland andra Akzo Nobel, BASF, Linde och VEBA inkluderade detta 

som ett mer eller mindre viktig del av processen. En sådan teknik är fortfarande under utveckling. 

Men, eftersom återvinningen av klor sker i form av kloridjoner som omvandlas till koksalt, NaCl, en 

mycket vanligt förekommande kemikalie sedan utnyttjas för produktion av Cl2 via elektrolys, som har 

en elförbrukning av 2.5–3 MWh/ton319, dvs det resurskrävande steget med potentiella 

växthusgasemissioner är fortfarande en del av livscykeln ifall klor återanvänds. 

                                                           
315 www.bioliq.de/english/67.php 
316 www.lanzatech.com/ 
317 Turning “Garbage” into Ethanol.  Establishing a first-in-the-world innovative production technology. Press 
release. Sekisui Chemical, December 6, 2017. 
318 www.sierraenergy.com 
319 Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Chlor-alkali. Industrial Emissions 
Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control. JRC 2014 
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Solvay320 

Solvay har utvecklat SOLVAir® RSC (Residual Sodium Chemicals) där klor återvinns från PVC-avfall 

efter förbränning först som salt och sedan på sedvanligt sätt som klorgas. Metoden tillämpas i en 

anläggning i Frankrike och en i Italien. 

5. Diskussion 

Processer och processkoncept 

I denna rapport har ett antal metoder för kemisk återvinning av plast beskrivits. Upplösnings- och 

solvolysförfaranden leder till att ursprungspolymeren eller -monomererna kan återvinnas för nya 

produkter. 

Termolytiska och pyrolytiska förfaranden, som de är optimerade, ger en olja som sedan kan 

upparbetas och utnyttjas för att framställa olefiner mm. Förgasning sönderdelar brännbart material 

till enkla byggstenar som sedan kan byggas upp till mer komplicerade molekyler och som genom 

ytterligare processer leder fram till kemikalier exempelvis metanol, etanol och kolväten som i sin tur 

kan omvandlas till olefiner. 

Men, det finns ett koncept som inte verkar bearbetas, högtemperaturpyrolys, där ett högt utbyte av 

olefiner kan nås primärt direkt i processen, och där en vaxfraktion kan recirkuleras. Det som har 

hindrat detta koncept är kostnaden för den kryogena tekniken för produktupparbetning till ten, 

propen etc. Men ifall detta koncept samlokaliseras med en befintlig ångkrackningsanläggning skulle 

detta kunna undvikas. 

Denna typ av process kan lämpa sig för exempelvis en fluidbädd eller roterugn, men också med 

fördel kunna utföras i en dubbelbäddsförgasare, exempelvis av den typ som användes i GoBiGas. 

En annan aspekt är återvinningsbarheten och metoder för bioplaster, som inte är ett stort ämne 

ännu. Bioplaster skiljer sig från andra plaster, möjligen med undantag av PET och PC, genom att vara 

baserade på syreinnehållande råvaror (dioler och disyror mm). Dessa material har andra egenskaper 

än de mer kolvätebaserade polymererna, och kan då kräva en annan typa av återvinning. 

Kvalitetskrav på behandlat plastavfall och hur hantera rejektfraktioner 

För upplösnings- och solvolytiska processer kan i princip dessa i teorin hantera plastavfall med en 

stor andel av andra plaster och material än de som ska återvinnas, acceptfraktionen, och skulle 

därmed kunna hantera blandade material. I praktiken är dock situationen inte alltid så gynnsam.  

Med ett startmaterial innehållande större mängder av främmande komponenter så kommer önskade 

komponenter för återvinning, lösningsmedel respektive reaktanter att i ökad grad förloras till 

rejektet. Därmed reduceras utbytet och kvaliteten på acceptfraktionen påverkas så att mer krävande 

upparbetning behövs eller att den återvunna produkten får lägre kvalitet, samtidigt som 

driftkostnaderna ökar. Men, i de listade projekten i Avsnitt 4.1.1och 4.1.2 respektive 4.2.1 och 4.2.2 

finns också exempel på där upplösning används för att skilja PO och PA och genom solvolys skilja PET 

och PVC. Men den vanligaste tillämpningen hittills är att starta från produktionsspill (PS, PU och PET), 

                                                           
320 www.solvairsolutions.com/en/who-we-are/services#Recycling-Services 
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returplast via en dedikerad återvinningskedja (PET-flaskor) eller utsorterade plastfraktioner (PET, PU, 

PS).  

Förbehandlingen fram till upplösnings- och solvoslysprocesser är i allt väsentligt samma som för 

mekanisk återvunnen plast fram till omsmältningen (dvs. rivning till flingor, sortering, tvättning, 

torkning), följt av den ”våta” processen för upplösningen eller solvolys och omsmältning av 

acceptfraktionen till granulat. Detta innebär att kostanden för att behandla plastavfallet genom 

upplösning och solvolys är ytterligare processteg och därmed också ytterligare kostnader jämfört 

med en konventionell mekanisk behandling. Denna merkostnad måste då kunna motiveras utifrån att 

det återvunna materialet har bättre egenskaper än mekaniskt återvunnen polymer. Detta är både en 

fråga om de tekniska egenskaperna hos det återvunna materialet och mer formella krav. En hög 

renhet, rätt eller ingen färg mm möjliggör en högre inblandning eller direkt ersättning av nya 

monomerer men också att renheten i sig tekniskt möjliggör mer krävande produkter, och där 

återvunnet material eller monomerer kan användas i kontakt med livsmedel eller för medicinska 

applikationer. I fallet PET kan detta också vara en fråga om hur insamlingen går till. Det svenska 

pantsystemet ger ett bättre startmaterial än utsortering av en fraktion återvunna PET-flaskor ur 

insamlat osorterat hushållsavfall, vilket är vanligt i många länder. Detta kan till end el förklara att 

företag som Coca Cola och Pepsico med flera tittar på solvolys. 

När det gäller pyrolys så skulle denna teknik i princip hantera alla nivåer av kvalitet på ingående 

fraktioner. Men ett startmaterial med mycket obrännbart ger en större mängd fast restprodukt, 

plaster som PVC ger lågt utbyte då en viktmässigt stor andel av materialet är klor, som samtidigt ger 

problem med korrosion, rening från HCl och en potentiellt förhöjd klorhalt i produkten. PET är också 

inte ett så gynnsamt material för pyrolys då oljeutbytet är lägre och mer kol bildas ur aromaterna, 

samtidigt som syreinnehållet kan ge upphov till exempelvis fenoler och organiska syror. Föroreningar 

av trä eller paper som har ett högt syreinnehåll ger kraftigt sura vätskeprodukter och en instabil 

primärolja där en betydande del blir en destillationsrest vid upphettning. Av samma skäl är nog inte 

bio-plaster attraktiva som råvara i en pyrolysprocess för plast.  

En pyrolysolja med en stor andel av cellulosabaserat material från papper, trä e.d. skulle ligga långt 

ifrån vanliga fossila oljeprodukter och kräva en egen REACH-registrering, något som även redan 

gjorts för bio-olja från pyrolys av trä av ett konsortium av intressenter i denna teknik (BTG, Valmet, 

VTT, Ensyn m.fl.). Vill man istället få ett högt utbyte av produkter med egenskaper som matchar 

fossila ekvivalenter med ett minimum av processande och uppgradering är det en god startpunkt att 

börja med material som redan ligger nära de önskade produkterna, dvs polyolefiner och polystyren. 

Här skiljer sig polystyren (och också PMMA) från polyolefiner genom att det via termisk behandling är 

möjligt att återvinna styren (eller MMA) med högt utbyte, något som också görs industriellt i några 

projekt.  

Men ifall oljeprodukter är huvudmarknaden så begränsa andelen PVC i den utsorterade fraktionen till 

ett fåtal %, dvs. kanske en realistiskt låg nivå som kan erhållas med bra sorteringsteknik, medan PET 

kan accepteras i något högre nivå, 10–15 %. Termolytiska processer med HTL kan nog i princip 

tolerera högre halter PET då protondonation från vatten är en av reaktionsmekanismerna. Detta gör 

att pyrolysprocesser i princip använder samma utsorterade PO- och PS-fraktion som mekanisk 

återvinning använder och då också kräver en förbehandling av råvaran på motsvarande nivå. Men, så 

länge materialåtervinningsmarknaden inte har möjlighet och kapacitet att absorbera allt utsorterat 
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plastavfall och utsorterade fraktioner fortfarande går till energiåtervinning så är det ännu ingen brist 

på lämpliga råvaror för pyrolysprocesser. 

Förgasning skiljer sig åt från de övriga metoderna då förgasning, i likhet med förbränning, i princip 

kan hantera plastavfall i blandningar och både med och utan inblandning av trä, papper mm., men 

även här med viss reservation för höga PVC-halter och att för att i en enskild anläggning variationen 

över tid inte kan vara för bred. Detta gör att redan en bränslefraktion från utsorterat avfall, typ RDF, 

kan användas och förbehandling och sortering fram till mekaniskt återvinningsbara plastfraktioner 

kan undvikas, så långt Avfallsdirektivet tillåter sådana lösningar. Förgasningsanläggningar är också vid 

sidan av energiåtervinning den enda metod som kan hantera de rejektfraktioner som uppkommer i 

samband med förbehandling och utsortering av renare plastfraktioner för mekanisk återvinning eller 

kemisk återvinning. Förgasning är därför både en sorts konkurrent till annan materialåtervinning, 

mekanisk eller kemisk, genom att insamlat avfall kan gå förgasningsvägen i stället för andra vägar, 

men samtidigt också ett viktigt komplement genom att de oundvikliga rejektfraktionerna från 

förbehandling och utsortering, som kan uppgå till flera miljoner ton i Europa i framtiden, via 

förgasning kan materialåtervinnas och inte bara genom energi återvinning som bränsle, alternativt 

som el och värme, via förbränning. 

Som framgår ovan så är det svårt att hantera större andelar PVC i återvinningsprocesser för andra 

plaster, men även i många andra sammanhang på grund av den höga andelen klor. Förutom rent 

mekanisk återvinning så begränsar den höga klorhalten möjligheten att kemiskt återvinna utsorterad 

PVC, ifall inte återanvändning av klor beaktas. Eftersom PVC är en vanlig plast med ca 10 % av 

marknaden utgör detta ett problem i sig. 

Teknikstatus 

Upplösnings- och solvolysprocesser finns eller har funnits i industriell skala men då främst för relativt 

rena material av typ produktionsspill eller annat mer homogent plastavfall. De pågående 

utvecklingarna syftar dock till att använda ett mer komplext återvunnet plastavfall och 

prototypanläggningar i industriell skala finns redan sedan något år eller tillkommer om ett par år. 

Utveckling av processer för pyrolys av plast har pågått i decennier men då av marknadsskäl främst 

med inriktning mot att producera oljefraktioner och främst diesel. Det finns också ett ganska stort 

antal sådana anläggningar. Trots detta verkar inte konceptet ha haft så stort kommersiellt genomslag 

eller kunnat konkurrera med förbränning med energiåtervinning där sådan finns. Trots det relativt 

stora antalet anläggningar med olika tekniker har varje teknikleverantör (md något undantag i 

Indien) i de flesta fall enbart byggt en anläggning i industriell skala, och som mest i några fall två till 

tre anläggningar. I det material som legat till grund för denna rapport kan också förekomsten av drift- 

och tillståndsproblem liksom anläggningsbränder noteras. Detta antyder nog att teknikmognaden, 

trots antalet anläggningar totalt, inte är så hög. 

När det gäller förgasningstekniken för plastfraktioner och utsorterat avfall är bilden också lite 

splittrad. Det finne ett exempel på teknik i Japan, där ett fåtal anläggningar byggts, den senaste 2015, 

och där mångårig drifterfarenhet finns. I övrigt finns ett fåtal anläggningar för utsorterat avfall i 

driftsättning/tidig drift eller under byggnad, och ytterligare projekt planeras. Det finns också exempel 

på spektakulära fiaskon inom området. 
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Sammantaget är därför teknikstatusen för kemisk plaståtervinning på TRL-skalan321 på nivåerna 5-8, 

med enstaka exempel med produktionsspill vid TRL9. 

Industriell status 

I Tabell 13 så har en sammanställning gjorts av tidigare tabeller för att visa olika industriella aktörers 

engagemang i utvecklingen av plaståtervinningen i de projekt som beskrivit i Avsnitt 4. Parenteser 

anger histriska eller mer vaga kopplingar. 

Tabell 13 Industriella aktörer med intresse för kemisk plaståtervinning 

Företag Upplösning Solvolys Termolys Pyrolys Förgasning 

AirBP     Fulcrum 

Air Liquide     Enerkem 

Air Liquide/Lurgi     (KIT) 

(Air Products)     (AlterNRG 
Westinghouse) 

Akzo/Nouryon     Enerkem 

Amec Foster 
Wheeler 

    APP 

AmSty    Agilyx (PS)  

Aquafil  Econyl (PA6)    

Arkema   MMAtwo   

BASF   Recenso Plastic Energy 
(Klean industries) 

 

Bayer    (Klean industries)  

Borealis APK  ReOil (Recycling Technologies)  

Cadent     APP 

Cathay Pacific     Fulcrum 

Coca Cola,  Gr3n/Demeto 
(PET) 
Ioniqa (PET) 
Loop (PET) 

 (Recycling Technologies)  

Danone  Loop (PET)  (Recycling Technologies)  

Dendro  H&S 
Anlagentechnik 
(PU, PET+PA) 

   

Dow  H&S 
Anlagentechnik 
(PU, PET+PA) 

 Nexus Fuels 
(Klean industries) 

 

Dupont  Egen teknik    

Dupont Teijin  LuxCR (PET)    

Eastman  (PET)    

Emery 
Oleochemicals 

 Infigreen (PU)    

ENI Creasolve (PS) 
SCS (PS) 

  Agilyx (PS)  

H&M,  Gr3n/Demeto 
(PET) 
Loop (PET) 

   

Henkel APK     

Tabell 13 forts Industriella aktörer med intresse för kemisk plaståtervinning 

Företag Upplösning Solvolys Termolys Pyrolys Förgasning 

                                                           
321 TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key 
enabling technologies), TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant 
environment in the case of key enabling technologies), TRL 7 – system prototype demonstration in operational 
environment, TRL 8 – system complete and qualified, TRL 9 – actual system proven in operational environment  
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Gemirol    Quantafuels  

IBM  Volcat    

Indorama  Ioniqa (PET) 
Loop (PET) 

   

Ineos Vinylloop 
SCS (PS) 

 Resolve Agilyx 
(Recycling Technologies) 

(Ineos Bio) 

Interchem    Recycling Technologies  

L’Oreal  Carbios (PET) 
Ioniqa (PET) 

   

LyondellBasell    KIT  

Mol APK     

Mondi APK     

Neogroup,  Gr3n/Demeto 
(PET) 

   

Neste  Licella, Renew ELP    

Nestlé  Carbios (PET) 
Gr3n/Demeto 
(PET) 
Loop (PET) 

   

Nouryon /Akzo     Enerkem 

OMV   ReOil   

Pepsico  Carbios (PET) 
Loop (PET) 
Loop (PET) 

   

Petcore  Gr3n/Demeto 
(PET) 

   

Pet Refine Co  (PET)    

Remondis  Gr3n/Demeto 
(PET) 

 Egen utveckling  

SABIC    Plastic Energy  

Shell Creasolve (PS)     

Solvay Vinyloop     

Styrolution SCS (PS)     

Suez  Gr3n/Demeto 
(PET) 

  Enerkem 

      

Suntory  Carbios (PET)    

Thyssen Krupp  Loop (PET)    

United Airlines     Fulcrum 

Total Creasolve (PS) 
Polystyvert (PS) 
SCS (PS) 

  Agilyx (PS)  

Unilever Creasolv (PE) Ioniqa (PET)  (Recycling Technologies)  

Valoriza    Cassandra OIl  

Veolia    Egen utveckling  

Verax    Recycling Technologies  

Vitol    Quantafuels  

Waste 
Management 

    Enerkem 
Fulcrum 

 

Kriterier för att skilja på materialåtervinning och energiåtervinning 

Energiåtervinning, R1 i Avfallsdirektivet, är förknippat med ett godhetstal för ”energieffektivitet” via 

en formel. Förenklat relaterar denna formel hur energiutbytet från energi i det förbrända avfallet till 

produkterna el och värme i avfallsförbränning förhåller sig till om motsvarande energimängd el och 

värme hade producerats med en genomsnittlig kolpanna. Om ”energieffektiviteten” relativt en sådan 

tänkt kolpanna är högre än 0.65 så är avfallsförbränningen energiåtervinning, är den lägre så är det 
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fråga om den lägsta nivån i avfallshierarkin, bortskaffning, och mer specifikt D10, förbränning på 

land. 

När det gäller R3, materialåtervinning av organiska ämnen, där både pyrolys och förgasning ingår ifall 

den återvunna komponenten återanvänds som kemikalie, dvs. inte som bränsle, finns inget 

kvantitativt kriterium som ska uppfyllas.  

Även ifall ett fåtal data har hittats på utbytet i upplösnings- och solvolysprocesser kan man nog på 

goda grunder anta att detta utbyte är relativt högt, särskilt om startpunkten är produktionsspill. 

För pyrolysprocesser så har hittills det vanliga varit att man i första hand siktat på bränslemarknaden 

och då främst med in riktning mot en huvudfraktion som diesel, och inte på återanvändning inom 

polymersektorn. Ett uppenbart sätt att utnyttja pyrolysprocesser (men även vissa termolytiska 

processer) är att försöka maximera naftafraktionen och låta denna vara en delström av råvaran till en 

ångkrackningsprocess för att producera eten och propen som sedan kan utnyttjas för att producera 

nya polyolefiner. Detta har på sista tiden rönt intresse, exempelvis hos BASF102 och SABIC som 

noterats tidigare.  

Totalutbytet till produktolja rör sig om 60–80 % på viktsbasis, och utifrån de få siffror som anger en 

fördelning med nafta som en liten fraktion. Men ingen fördelning med utbyten när det uttalade 

syftet har varit att optimera mot nafta har hittats. En krackning av tyngre kolväten mot nafta 

kommer också att sänka totalutbytet i processen då mer gaser och koks bildas som en följd av 

krackningen. Men som ett räkneexempel med antagna siffror kan utgångspunkten vara att en 

pyrolysprocess producerar 70 % kolväten, varav, säg 20 %, är nafta (se t.ex. IGE Solutions, Avsnitt 

4.2.4.7 med 23 000 m3 diesel och 3 300 m3 nafta från 35 000 ton plastavfall, dvs. ca 68 % totalutbyte 

på viktbasis men enbart 8 % som nafta eller Quantafuels, Avsnitt 4.2.4.17, med ca 20 % nafta). Om 

krackning görs kan kanske ett totalt naftautbyte ökas till, säg, 50 % och en ytterligare lite tyngre 

fraktion erhållas, typ som VGO (vacuum gas oil). Men, nuvarande processer för ångkrackning av nafta 

och VGO, i den mån denna tyngre fraktion kan användas, ger utbyte av ca 50 % olefiner322 (med ca 

50–60 % eten, 20–30 % propen och resten olika buten-isomerer). Detta innebär att nettoresultatet 

av en återvinningsprocess baserat på pyrolys och ångkrackning med här antagna siffror ger ett 

kolutbyte (om kolhalten anses lika i alla material) på 10 % och upp till 25 % ifall man antar att den råa 

pyrolysoljan krackas på det sätt som antagits här. Även om andra produkter från ångkrackning kan 

vara av intresse, till exempel aromater så kan detta vara en svag punkt som ur resurs- och 

kostnadseffektivitet om man ska argumentera för detta som kemisk återanvändning. Dessutom har 

det antagits att olefinutbytet från pyrolysolja vid ångkrackning är lika stort som vid krackning av fossil 

nafta, det kan ju tänkas att en större andel bidrar till koksbildning, vilket är ett långtifrån självklart 

antagande och som i fallet BASF i Tyskland också har ifrågasatts. Att spåra och kvantifiera utbytena 

från olika fraktioner torde vara mycket svårt i en stor anläggning. Hade det varit en bio-olja hade 

teoretiskt C-14-metoden kunna användas, men i praktiken måste inblandningen vara i8 

storleksordningen 10-tal procent för att ett säkert mätresultat sak kunna erhållas med C-14-

metoden. 

                                                           
322 Maximizing propylene production via FCC technology. Aaron Akah, Musaed Al-Ghrami. Appl Petrochem Res. 
January 2015. 
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Utifrån samma synsätt så kan en överslagsmässig skattning för förgasningstekniken göras. 

Verkningsgraden från ett blandat avfall, med runt 50 % kolhalt och ett värmevärde på 5 MWh/ton, 

till metanol är runt 60 % på energibasis vilket ger ca 0.54 kg metanol/kg avfall, och ett kolutbyte av 

41 % (Ökas kolhalten mot en mer ren plast och då också med det sammanhängande värmevärdet blir 

skillnaden i kolutbyte marginell). Från metanol finns processer som kallas methanol-to-propylene 

(MTP)323 från Lurgi, som med en metanolförbrukning på 3.5 ton/ton propen nås ett kolutbyte av 62 

%, eller methanol-to-olefins (MTO) från UOP (också baserat på teknik från Hydro och Total) med ett 

kolutbyte324 på mellan 75 % och uppemot 90 %. Detta ger ett netto-kolutbyte mellan 30 och 36 % till 

olefiner. Tekniken har sedan 2010 demonstrerats i skalan 45 000 årston metanolråvara vid Totals 

anläggningar i Feluy, Belgien325. Ingen kommersiell anläggning finns utanför Kina där ett antal stora 

anläggningar baserade på bland andra MTP- och MTO-tekniker är i drift och under byggnad i Kina i 

skalan 300 00- 900 000 årston olefiner utifrån kolbaserad metanol. 

När det gäller utbyte så kan noteras att W2C-projektet i Rotterdam anger ett utbyte av 0.61 kg 

metanol/ kg avfall, viket indikerar effekten av att tillföra vätgas till processen och därmed minska 

utstötning av syre som CO2, och med en ca 15 % förbättrat kolutbyte jämfört med beräkningarna 

ovan. 

Antas att etanol kan omvandlas via syntesgasfermentering till etanol med en energiverkningsgrad av 

50 % ger det 0.34 kg etanol motsvarande ett kolutbyte på ca 35 %. Dehydrering av etanol till eten är 

en effektiv process som är industriellt beprövad innan andra källor till eten kom i bruk och finns 

fortfarande i drift i Brasilien. Kolutbytet i denna process är ca 85 %, även ifall själva reaktionssteget 

har ett utbyte av eten på över 90 % på grund av kravet på upparbetning till polymerkvalitet326. 

Kolutbytet i den totala processen blir då ca 30 %. 

Med samma process kan kanske nafta produceras med uppskattningsvis 50 % energiutbyte i en 

Fischer-Tropsch-process, vilket ger ett kolutbyte på ca 36 % till denna mellanprodukt, och efter 

ångkrackning återfinns då ca 18 % av kolet som olefiner, dvs. i samma storleksordning av kolutbyte 

som antagandena för en pyrolysprocess resulterade i. 

Om man sedan beaktar att detta är från ett blandat avfall medan pyrolys företrädesvis gör på en 

utsorterad fraktion där enligt data i Figur 20, kanske dessutom upp till en tredjedel av det blandade 

avfallet inte kan utnyttjas i en pyrolysprocess, förstärks skillnaden i kolutbyte mellan termolytiska 

och pyrolytiska processer. Men eftersom separeringsprocessen också är en anrikning av kol i 

plastfraktionen så blir skillnaden mindre än denna tredjedel, men kommer att om en fullständig 

balans görs öka kolutbytet för förgasningsvägen ytterligare. 

Denna typ av skillnad kommer också att återspegla sig i livscykelanalyser och kan på sikt påverka 

kraven på att vissa minimikriterier på exempelvis kol- eller energiutbyte ska uppfyllas för att kalla en 

processväg från plastavfall till ny polymer för materialåtervinning, eller som BAT-krav. 

                                                           
323 www.engineering-airliquide.com/lurgi-mtp-methanol-propylene 
324 Take the Profitable Path to Olefins using UOP Technologies. Mike Banach,. May 15 Cairo, May 17 Alexandria, 
Egypt. 
325 www.icis.com/chemicals-and-the-economy/2010/07/total-moves-forward-on-methano/ 
326 Bioethylene Production from Ethanol: A Review and Techno-economical Evaluation. Abas Mohsenzadeh et 
al. ChemBioEng Rev 2017, 4, No. 2, 75–91 
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Hur kan plaståtervinning samspela med bioekonomin 

In en framtid så kommer biogent kol och återvunnet kol att i en allt större utsträckning ersätta kol 

från nya fossila källor. När det gäller polymera material kan detta ske genom att ersätta nuvarande 

polymertyper med biobaserade polymera material, genom att i ökad utsträckning ersätta fossila 

monomerer med motsvarande biobaserad monomerer och genom att med både mekanisk och 

kemisk återvinning behålla biogent och fossilt kol i kretsloppet. Det pågår en utveckling av olika slags 

biopolymera material och volymen ligger i dagsläget på ca 2 miljoner ton globalt327, varav ca hälften 

utgörs av biobaserad PET (25 %), PA, PE och PTT (ca 10 % vardera), som är identiska med eller liknar 

nuvarande polymera material, samt ren rad andra plaster som är bio-nedbrytbara baserade på 

polysackarider eller mjölksyra mm. I dessa fall så produceras biopolymererna segregerat från olika 

bioråvaror. 

Både mekanisk och kemisk återvinning genom upplösning, solvolys, och pyrolys resulterar i att 

biogent kol återförs i samma proportion som de ingick i det behandlade utsorterade plastavfallet 

men eventuella biogena rester i plastavfallet inte omsätts i dessa processer. Och som uppskattats på 

annat håll i detta diskussionsavsnitt, är inte alltid utbytet särskilt imponerande. 

Genom att förgasningstekniker men även termolys via HTL, och då till skillnad från andra processer, 

kan behandla sorterat avfall med en hög andel av biogent material, typiskt 50–70 % av kolet i 

hushållsavfall, och omvandla det till syntesgas eller en oljeprodukt. Om dessa mellanprodukter 

utnyttjas för att producera metanol eller oljefraktioner som kan producera polymerråvara innebär 

detta att biogent kol från en avfallsfraktion, istället för från en ren biomassaråvara för biopolymerer, 

kan tillföras den polymera livscykeln utan att det sker i en segregerad anläggning.  

När ett avfall upphör att vara ett avfall och blir en produkt. 

Avfallslagstiftningen definierar ett avfall som ett ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med 

eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Detta innebär att material som produktionsspill, 

material som inte uppfyller specifikationen eller uppstår genom tillpassning av en produkt och som 

aldrig når nästa led i värdekedjan eller återförs från detta andra led och regelmässigt på ett eller 

annat sätt återvinns inte är att betrakta som ett avfall, såvitt man inte gör sig av med det eller är 

skyldig att göra detta. När man beaktar återvinningsmålen så kommer då med definitionerna i 

Förpackningsdirektivet denna typ av återvinning inte att räknas mot de uppsatta återvinningsmålen. 

 

Avfallsdirektivet innehåller generella kriterier för när att avfall upphör att vara ett avfall, ämnet eller 

föremålet ska användas för specifika ändamål, ska uppfylla de tekniska kraven för de specifika 

ändamålen och befintlig lagstiftning och normer för produkter eller att användning av ämnet eller 

föremålet inte kommer att leda till negativa följder för häls och miljö. Detta medför att man redan i 

första återvinningsledet kommer att eftersträva en kvalitet som gör att man kan uppfylla de första 

kriterierna och på grund av värdet av att nå dit kan då detta prioriteras över exempelvis utbytet i 

återvinningsprocessen. 

 

När ett avfall upphört att vara ett avfall blir den ett ämne och ska följa produktlagstiftningen. För 

återvunnet material finns då ett undantag som gör att produkten nå en redan registrerad produkts 

                                                           
327 www.european-bioplastics.org/market/ 
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specifikation kan man ”åka snålskjuts” denna och undvika tiden, kostnaden och besväret med en 

egen registrering och fortare nå marknaden med den återvunna produkten. 

 

När det gäller upplösnings- och solvolysförfaranden torde detta inte utgöra en begränsning då själva 

idén bakom en fungerande process är att ur det ingående materialet återvinna en specifik polymer 

eller specifika monomerer, som kan kräva viss upprening men inte ytterligare processande. 

 

Men när det gäller pyrolysprocesser blir det hela genast lite besvärligare. Dels så blir det som primärt 

kommer ut ur processen avhängigt av vilket material som går in i densamma. Det kan också ske en 

viss upparbetning genom krackning och sedan en fraktionering för att nå specifikationen för diesel, 

nafta etc.  

 

Men, vissa företag som exempelvis Cassandra Oil och Plastic Energy har ändå valt att REACH-

registrera ”sina” produkter vilket antyder att pyrolysprocesser kan ha svårigheter med att fullt ut 

”spegla” specifikation för etablerade råolje- och raffinaderiprodukter.  

En annan aspekt på detta är att även om man lyckas få en specifikation för produktfraktionerna som 

gör dem till ”kända” produkter kan det vara nödvändigt att göra detta till priset av att få en ökad 

restfraktion produktolja som då fortfarande kan vara ett avfall eller kräva åtgärder för att nå en 

produkt eller behöva recirkuleras i processen. 

 

När det gäller förgasningsprocesser så är syftet alltid att framställa alltid en väl känd huvudprodukt 

som exempelvis metanol av den brännbara delen av ingående material, så produkten i sig ger inte 

upphov till problem oavsett det ingående materialets karaktär. 

Rest-/biprodukter 

I upplösnings- och solvolysförfaranden erhålls ett rejekt i form av icke upplöst eller reagerat material, 

och som dessutom kan innehålla olika i processen förekommande lösningsmedel och reaktanter, som 

i sig blir ett avfall.  

Som noterades ovan kan i pyrolysfallet det bli kvar en bottenfraktion som kan utgöra en 

rest/biprodukt ifall den inte kan recirkuleras genom pyrolysprocessen. De flesta pyrolysprocesser 

skapar också en kolrik fast återstod som uppgår till flera procent av ingående materials vikt, typiskt i 

denna rapport 2–10 % för de relativt rena plastavfall som utnyttjas, men många utvecklare nämner 

inget om fasta rester. Recirkuleras tyngre oljefraktion kan dessa mycket väl tänkas koksa och därmed 

bidra till den fasta återstoden i en betydande utsträckning. I en del pyrolysprocesser som drevs på 

1990-talet på obehandlat avfall eller med låg separeringsgrad kunde denna del anges till hela 30 %. 

Detta kopplar då mot också mot renhet och kvaliteten på det ingående materialet är av betydelse 

både för processens utbytte och för restprodukterna. Ifall mycket askrika material används kommer 

den fasta resten att stiga ytterligare bortom de 2–10 % som vanligen anges, samtidigt som 

produktutbytet sjunker.  

 

I den fasta resten så anrikas alla icke-flyktiga föreningar, i desto större grad ju mindre utbytet av fast 

rest är, och en del kolväten kan absorberas/adsorberas på materialet, så det är mycket tänkbart att 

detta material kan betraktas som ett farligt avfall. De förslag som anges av producenter för hur 
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sådana material ska utnyttjas (kimrök för gummidäck, kolersättning i kraftverkspannor, aktivt kol, 

mm.) är mot denna bakgrund inte alltid så övertygande. 

 

Finns fukt i ingående material eller om detta innehåller syre kommer också ett förorenat kondensat 

att bildas och kräva behandling. Gaser, som vanligtvis används för intern energitillförsel kan också 

kräva rening för att nå emissionskraven. 

 

I fallet förgasning kan tjäror kan utgöra en källa till avfall/ biprodukt men i de flesta fall hanteras 

tjäror direkt genom en termisk efterbehandling eller genom recirkulation till förgasaren som har 

bättre förutsättningar att omsätta sådana material till gaser än vad en pyrolysprocess har. Fasta 

återstoder är botten och flygaska som uppkommer från aska i tillfört material, från eventuellt 

bäddmaterial och en kolrest i processen. I vissa processer sker en efterbehandling och huvuddelen av 

askan kommer ut som en vitrifierad slagg. I andra typer av processer kommer, i likhet med 

sopförbränning, bottenaskan att vara ett material med låg kolhalt och låg halt av flyktiga oorganiska 

ämnen och metaller som ofta kan betraktas som ”inert”. Flygaskan, som efter förgasningsprocesser 

vanligtvis innehåller betydande mängder kol och i vilken dessutom flyktiga metaller anrikas och 

kolväten adsorberas, brukar vanligen ses som farligt avfall. Mängden askor totalt relaterar till 

askinnehållet i det material som behandlas, vilket för återvunna plastfraktioner med hög renhet kan 

vara lågt, men för andra fraktioner som ASR kan uppgå till flera tiotal procent. 

 

I förgasningsprocesser finns vanligen också ett vattenkondensat med ammoniak, HCl med flera 

vattenlösliga föreningar som kräver rening liksom sorbenter för spårämnen och också i någon from 

en svavelproduk, eftersom gaserna måste renas från svavel före syntesprocesser. Detta innebär att 

restgaser är rena 

 

Så överväger man att driva eller ha en affärsrelation med någon som driver en kemisk återvinning via 

pyrolys och förgasning så bör även utnyttjandet fasta och eventuellt flytande avfall/restprodukter 

klarläggas då kvittblivning av sådana material kan belasta verksamheten med kostnader som måste 

tas ut på in- och utgående material. Att brister och olägenheter som uppstår genom hantering av 

avfall/biprodukter kan leda till krav på kostsamma åtgärder eller att tillstånd omprövas bör då också 

tas med i riskbilden. 

Kapacitet och investeringskostnader 

Från de beskrivningar av processer mm. som redovisats i Avsnitt 4.2. Anläggningar som är baserad på 

upplösning verkar kunna byggas i en skala av 10 000 årston. De solvolysanläggningar som byggts i full 

skala före eller runt det senaste sekelskifte har haft en kapacitet av 20 000–40 000 årston, medan 

planerna för de processer som utvecklas i nuläget är mer blygsamma, ca 10 000 årston. Termolytiska 

anläggningar har en tyngdpunkt vid ca 10 000–20 000 årston.  

Pyrolysanläggningar finns i ett stort kapacitetsintervall från 2 000–3 000 årston upp till 40 000 årston, 

men med de flesta anläggningar med kapaciteter i intervallet 10 000–30 000 årston, och kan då 

ibland också innehålla 2–4 parallella produktionslinjer. 

Förgasningsanläggningar ligger i ett betydligt större kapacitetsintervall 2*60 000 årston för Showa 

Denkos anläggning, 100 000 ton för Enerkem i Edmonton, ytterligare uppskalningar planeras till runt 

350 000 årston på två moduler, och Fulcrum, 185 000 årston sorterat avfall. 
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Det förefaller som det finns kapacitetsbegränsningar för alla tekniker på några 10 000-tal årston, 

medan förgasningstekniken för återvinning som kemikalier hanterar från 100 000 årston upp till 

kanske 400 000 årston. Det kan finnas många förklaringar till denna skillnad. Tillgången till utsorterat 

plastavfall av tillräcklig kvalitet kan vara begränsande vid lokaliseringen, då de flesta tekniker utgår 

från en sådan råvara, medan ett mer generellt sorterat avfall finns att tillgå i större mängder. 

Processbegränsningar i apparatur kan förekomma som gör att man i ett utvecklingsskede begränsar 

kapaciteten, undvika förbränning av restgaser så man kommer inom IED:s villkor för 

avfallsförbränning eller att, i andra ändan av kapacitetsintervallet, en integrerad anläggning med en 

definierad kemikalieprodukt kräver en större kapacitet för att ekonomiskt kunna bära en mer 

komplex anläggning med förgasning med syrgasanläggning, gasrening och syntessteg. 

När det gäller investeringskostnader för olika anläggningar finns information inte i någon större 

utsträckning i underlagen för denna rapport. Men, baserat på detta verkar pyrolysanläggningar och 

liknande ha en specifik investering på storleksordningen 800–1 500 €/årston och 

förgasningsanläggningar storleksordningen 700 1 000 €/årston. Men vid en jämförelse måste man då 

beakta att pyrolysanläggningar har en lägre kapacitet än förgasningsanläggningar ger en produkt 

med flera fraktioner med ett stort antal ämnen i varje fraktion medan förgasningsanläggningarna till 

denna kostnad når betydligt mer väldefinierade produkter.  

Bränsleanvändning relativt materialåteranvändning 

Som noterades i Avsnitt 2.5 har det reviderade Förnybarhetsdirektivet öppnat för att så kallade 

återvunna fossila bränslen ska kunna räknas in kravet på förnybar energi i transporter men sedan 

lämnat det till medlemsstaterna att var och en besluta ifall man ska inkludera detta i de nationella 

målen. I de medlemsländer där man väljer att göra detta kommer sådan bränslen att få ett värde 

utöver värdet av det fossila bränslet det ersätter, exempelvis diesel som nu kostar runt 450 €/ton 

eller ca 38 €/MWh. 

Samtidigt så kostar eten 800–1 100 €/ton och propen något lägre328. Med ett utbyte från en 

pyrolysoljefraktion på ca 50 % så skulle eten från pyrolysolja kosta ca 900 €/ton utifrån ett värde på 

pyrolysolja som diesel, ifall övriga kostnader och krediteringar för biprodukter tar ut varandra, dvs. 

mitt i eten-intervallet. 

Redan tidigare har termolytiska och pyrolytiska processer siktat på bränslemarknaden och då främst 

dieselbränslen. 

För att ge ett exempel på vad en premiering av ett bränsle kan vara värt så kostar FAME idag ca 800 

€/ton329, vilket motsvara ca 75 €/MWh. Ifall något eller några av de större länderna i EU accepterar 

återvunna fossila bränslen inom ramen för sina kvot eller reduktionssystem så kan en premiering av 

dessa bränslen snart göra det ekonomiskt ointressant att fullfölja återvinningsspåret, såvitt inte detta 

balanseras upp med en ytterligare reglering på återvinningssidan, som exempelvis förslaget i 

Storbritannien om att från 2022 införa en straffskatt på all förpackningsplast som inte innehåller 30 

% eller mer återanvänt material, och som var ute på remiss i Maj 2019330. 

                                                           
328 www.britishplastics.co.uk/materials/polymer-raw-material-prices-report-2018-review-and-2019-outl/ 
329 www.neste.se/node/314 
330 www.gov.uk/government/consultations/plastic-packaging-tax 
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Samtidigt kan detta också ha en stimulerande effekt genom att huvudprodukten från plastpyrolys, 

diesel, kan få ett ökat värde, vilket skulle kunna ge en marknad för fler pyrolysanläggningar. 

Biprodukten nafta är en relativt lågt värderad inblandningsfraktion i bensin, men skulle som en följd 

av en kapacitetsuppbyggnad i plastpyrolysanläggningar, kunna produceras i större mängder. 

För förgasningstekniken blir bilden mer komplex. Metanol inte en så önskvärd komponent som 

bensininblandning men en bra komponent i FAME om den är avfallsbaserad, men FT-kolväten skulle 

påverkas på samma sätt som pyrolysolja.  

Vad betyder BASF:s och Sabic:s relation med Plastic Energy 

BASF köper som nämnts i avsnitt pyrolysnafta från Plastic Energy och Sabic har planer på att bygga en 

anläggning i Holland tillsammans med Plastic Energy.  

Plastic Energys anläggningar i Spanien, med en maximal kapacitet av kanske 12 000 ton, men oklart 

vilken andel som är nafta. Men BASF ångkracker i Ludwigshafen förbrukar 2 miljoner ton nafta per 

år331, dvs inblandningen av återfört material rör sig under alla omständigheter under 1 %. Sabic 

producerar ca 2 miljoner ton olefiner i Geleen332, vilket kan motsvara det dubbla i nafta (även om 

troligen också etan används), så de planerade 15 000 ton från pyrolysolja i Holland är också långt 

under 1 %. Den totala etenkapaciteten i Europa är ca drygt 20 miljoner ton, vilket kanske kan 

medföra 10 millioner ton propen, och då ca 60 millioner ton som naftaråvara (även om betydande 

mängder etan och propan också används). Samtidigt så kan EU enbart ta fram ca 6 miljoner ton 

sorterat plastavfall, och främst mekaniskt återanvända ca 2 miljoner ton till returplast för 

inblandning. Den cirkulära ekonomin ligger på detta område fortfarande en bra bit bort, trots 

pressreleaser mm. 

6. Slutsatser 
Plastavfall har blivit ett stort diskussionsämne under de senaste åren dels på grund av 

resursutnyttjande, plastens roll i avfallsmängden och växthusgasemissioner, dels på grund av att 

Kina sedan något år inte längre tar emot plastavfall som tidigare och nu senast att Malaysia också 

ska slå in på den vägen och dels, sist men inte minst, det uppseende som plastavfallet i havet har 

rönt i det allmänna medvetandet.  

 

Regelverket för avfall och kring återvinning av förpackningsmaterial sätter krav för framtiden som 

kräver att materialåtervinningen av plast ökas kraftigt jämfört med vad som nu är fallet. I dagsläget 

förbrukas runt 60 millioner ton plaster i EU årligen, varav ca hälften återfinns som plastavfall. I 

dagsläget återvinns endast ett fåtal % av plastavfallet som plastprodukter, även för vissa specifika 

plastprodukter, exempelvis PET-flaskor är återvinningen hög.  

Ett hinder för att materialåtervinna är kostnaden för återvinningen, men också att inblandningen 

begränsas av att mekaniskt återvunnen plast håller lägre kvalitet än ny plats. Kemisk återvinning av 

plast ses därmed som en möjlighet att öka återvinningen. All återvinning innebär att ett plastavfall 

efter behandlingen upphör att bli ett avfall men istället blir en produkt, och där 

                                                           
331 www.basf.com/za/en/who-we-are/organization/locations/europe/german-
sites/ludwigshafen/production/the-production-verbund/Steamcracker.html 
332 www.oilandgasnewsworldwide.com/Article/16322/Cracker_to_boost_output 
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produktlagstiftningen om kemikalier ska följas. Detta kan vara ett hinder ifall den produkt som 

uppstår är en komplex blandning och som inte finns registrerad redan.  

 

Kemisk återvinning ska ses som ett komplement till mekanisk återvinning genom att kemisk 

återvinning inte reducerar kvaliteten på det återvunna materialet i samma utsträckning som 

mekanisk återvinning, och att därigenom inblandningen av återvunnet material totalt kan ökas. Det 

finns då en potential på flera millioner ton som skulle kunna återanvändas via kemiska metoder. 

Men, eftersom allt plastmaterial inte samlas in, och vid separering och återanvändning med både 

mekaniska och kemiska metoder det dessutom uppstår betydande rejektfraktioner som kan 

behandlas främst genom termiska processer, har förgasningstekniker också en stor potential för 

materialåtervinning, parallellt med konventionell energiåtervinning 

 

Trots att materialåtervinning eftersträvas i regelverken utnyttjas en stor del av plastavfallet för 

energiåtervinning i avfallsförbränningspannor och industriella ugnar, medan en betydande mängd 

fortfarande går på deponi. Trots att materialåtervinning har mål och står över energiåtervinning 

finns också regelverk kring förnybara transportbränslen, RED II, som kan medföra att 

bränsleanvändningen gynnas, dvs. en målkonflikt kan föreligga men kan även resultera i vissa 

stimulanseffekter ifall pyrolyskapaciteten ökas för biprodukten nafta. 

 

Det finns ett antal metoder för kemisk recirkulering av plastavfall, upplösning där produkten är 

samma polymer som huvudkomponenten i plastavfallet och som sedan kan blanda med ny plast, 

solvolys som kan användas plaster som PA, PET och PU, där en kemisk reaktion i vätskefas 

sönderdelar polymeren till monomerer som sedan kan upparbetas och återpolymeriseras, termolys 

och pyrolys där produkten blir en eller flera oljefraktioner som via ångkrackning parallellt med nafta 

kan producera olefiner samt förgasning där plastavfallet sönderdelas till enkla gaser som sedan kan 

återuppbyggas till kemikalier som metanol eller nafta, ur vilka plastråvaror sedan kan framställas. 

 

När det gäller teknikstatus för upplösnings- och solvolysprocesser finns eller har funnits i industriell 

skala men då främst för relativt rena material av typ produktionsspill eller annat mer homogent 

plastavfall. För mer komplext återvunnet plastavfall finns prototypanläggningar i industriell skala 

sedan något år eller tillkommer om ett par år. 

Utveckling av processer för pyrolys av plast har pågått i decennier men främst med inriktning mot att 

producera oljefraktioner och främst diesel och det finns också ett ganska stort antal sådana 

anläggningar. Trots detta har varje teknikleverantör i de flesta fall enbart byggt en anläggning i 

industriell skala, och som mest i några fall två till tre anläggningar.  

När det gäller teknikstatus förgasningstekniken för plastfraktioner och utsorterat avfall är bilden 

också lite splittrad. Det finne ett exempel på teknik i Japan, där ett fåtal anläggningar byggts, den 

senaste 2015, och där mångårig drifterfarenhet finns. I övrigt finns ett fåtal anläggningar för 

utsorterat avfall i driftsättning/tidig drift eller under byggnad, och ytterligare projekt planeras. Det 

finns också exempel på spektakulära fiaskon inom området. 

Så till skillnad från mekanisk återvinning finns med några undantagsfall för produktionsspill ingen 

fullt ut industriellt beprövad teknik för kemisk återvinning av plastavfall, men ett flertal industriella 

utvecklingsprojekt med starka aktörer pågår. 
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Intresset för plaståtervinning har ökats och det finns utvecklingar inom alla fyra teknikområdena 

som redan har nått eller kan nå kapaciteter på tusentals ton plastavfall per år. En rad utvecklingar 

har beskrivits i rapporten ovan och hur de i vissa fall kan koppla mot de dominerande industrierna i 

branschen som BASF, Borealis, Total, Versalis m.fl. 

 

Med undantag av förgasning kräver dessa tekniker dock ett ingående material som antingen utgörs 

av ett rent produktionsspill utan föroreningar eller har behandlats på samma sätt som för mekanisk 

återvinning, dvs. en uppkoncentrering av en eller några likartade plasttyper för att få bästa utbyte i 

processen och bättre definierade produkter som går att inordna i kända registrerade kemikalier, och 

vanligtvis innebär detta även restriktioner för mängden PVC, men för pyrolysprocesser även för PET. 

 

Förgasning, och möjligen vissa termolysprocesser, intar en särställning eftersom den kan hantera ett 

brännbart material, tex bränslefraktionen från hushållsavfall utan att plastfraktionen har anrikats 

mekaniskt och kan då återvinna plast ur osorterade avfall och inte bara ur utsorterade fraktioner, 

vilket ger en möjlighet att öka den totala mängden plast som återvinns. Dessutom kan dessa 

tekniker hantera den brännbara delen av rejektfraktioner från mekanisk återvinning och därmed 

vara ett alternativ till energiåtervinning för dessa fraktioner. Dessa tekniker, och då främst 

förgasningsteknik, som kan hantera utsorterade brännbara avfallsfraktioner kan också acceptera 

större mängder av biogent avfall som papper, trä mm. i råvaran än någon av de andra teknikerna. 

Detta innebär en möjlighet att samtidigt som plast återvinns på kemisk väg kan biogent kol från 

avfall föras in i plastens livscykel och där uppgraderas från avfall till produkt samtidigt som fossil 

råvara ersätts med biogen råvara. Ett sådant samprocessande kan utgöra en stor fördel både för 

plaståteranvändning och för att öka den biogena andelen i plast. 

 

Överslagsmässiga beräkningar för kolutbyte från plastavfall, respektive avfall visar också på att det 

är stora skillnader i kolutbyte mellan olika tekniker. Det ligger i teknikerna natur att upplösning och 

solvolysförfaranden har höga utbytestal, gott och väl över 50 %. Pyrolys till en större eller mindre 

naftafraktion som ångkrackas till olefiner har ett lägre kolutbyte, 10–20 % än exempelvis förgasning 

till metanol och omvandling av dessa till olefiner som hamnar runt 30–35 %. Avfallsdirektivet har 

inget definierat krav på utbyte för materialåtervinning, men däremot för energiåtervinning, medan 

ett sådant kriterium finns för energiåtervinning. En återvinningsprocess med alltför låg grad av 

återvinning riskerar alltid att bli ifrågasatt.  


