Circular Material Conference:

Internationell återvinningskonferens lockade hundratals
Den 11-12 maj hölls den tredje upplagan av konferensen Circular Material Conference, och efter att
ha arrangerats i Skellefteå och Stockholm var nu platsen för konferensen, Göteborg och Chalmers
konferenscenter. Talare från bland annat Schweiz, Finland, Japan, Sverige och Frankrike märktes.
Recycling var på plats och tog del av det som presenterades och sades.
Programmet var brett och genomlös allt
från lagstiftning och policyfrågor, till
kommersiella och tekniska utsikter, från
WEEE, till plast och kemiindustrin, business applications, byggmaterial, metaller
från sekundära råvaror och finansiering
och investeringar inom cirkulär ekonomi.
Det gavs även många exempel på företag
där cirkulär ekonomi blivit en central del
av affärsmodellen. Ett av de företagen
är Ekokem, med vd Kalle Saarimaa, som
talare:
- Den cirkulära ekonomin öppnar verkligen möjligheter för affärer och skapar
fördelar för samhället i stort, sa han bland
annat. Vår mission är att rädda naturens
resurser och företräda den cirkulära ekonomin.
Ekokem har tre nordiska anläggningar i
Nyborg i Danmark, i finska Riihimäki och
i Kumla i Sverige. Främst återvinner man
farligt avfall och behandlar och sanerar
förorenad mark.
Syftet med konferensen var att genomlysa framtidens materialförsörjning
genom hela ”värdekedjan” på en arena som
diskuterar allt från konsumentbeteenden,
lagstiftning, ”resource efficency”, hinder,
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incitament, och nya affärsmöjligheter.
Målsättningen var att genomlysa förutsättningar för att påskynda omställningen till
en cirkulär ekonomi.
vecklare, representanter från industrins
FoU avdelningar, CSR–chefer, entreprenörer, återvinnare och politiker.
Maria Ljunggren Söderman, forskare
från IVL Svenska Miljöinstitutet presenterade de rön som kommit fram i ett återvinningsprojekt kallat Realize, som de tittat
närmare på kring bilåtervinning.

- Hur mycket återvinns egentligen från
bilar? Vi hade fokus på jordartsmetaller i
vårt projekt, och metaller som är sällsynta
eller svåra att få tag på. De är cirka 25
stycken, de sällsynta metallerna. Cirka
2000-3000 ton jordarts-, eller sällsynta
metaller återvinns varje år i den svenska
bilåtervinningen. Där platina är lättast att
ta tillvara och återvinna, tyvärr går många
av de sällsynta metallerna till spillo i återvinningsprocessen, sa hon. 85 procent av
alla bilars material återvinns , 6 procent
av materialet energiåtervinns medan nio
procent av materialet hamnar på deponi,

Ekokems vd Kalle Saarimaa.

Maria Ljunggren Söderman från IVL.

MÅLGRUPPEN VAR FORSKARE, affärsut-
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globalt sett. I Sverige är siffran 85 procent
materialåtervinning, sex procent av materialet återvinns via energi och endast 5
procent hamnar på deponi.
CMC ÄR EN INTERNATIONELL konferens

med talare och besökare från Norden
och Europa men även representanter från
Japan. Det kom ca 50 talare från 10 länder,
bland annat märktes talare från Finland,
Schweiz, Japan och Frankrike som medverkade med presentationer, i paneldebatter
och i workshops.
I en paneldiskussion möttes bland andra Gunther Pauli författare till the Blue
Economy, Anand Narasimhan, Global vd,
Sims Recycling Solutions, Axel Edh, Senior
Strategic Advisor Environment at Research
and Development, Volvo Car Group, Jonas
Carlehed, hållbarhetschef på IKEA och Lars
Josefsson från kemiföretagen i Stenungsund
där man diskuterade hinder och hot mot den
cirkulära ekonomin och vad man som enskilt
företag kan göra för att skapa nya nödvändiga cirkulära affärsmodeller.
Circular Materials Conference arrangeras av Nordic Publishing i samarbete med CCR - Competence Center of
Recycling vid Chalmers, IKEM- Plast
och Kemiföretagen, El-Kretsen och
Elektronikåtervinningsföreningen.

Paneldebatt med Lars Josefsson, Jonas Carlehed, Axel Edh, Anand Narasimhan och Gunther Pauli.
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