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Förord 
 
Detta examensarbete ingår som den avslutande delen i det magisterprogram inom miljö och 
hälsoskydd som jag har läst vid Umeå universitet. När jag började på programmet har jag 
haft en strävan att få skriva ett examensarbete som handlar om avfallshantering eller 
återvinning och när jag då fick erbjudande om att skriva om gipsavfall så kändes det som ett 
enkelt val att tacka ja till. 
 
Det är många personer som har varit till stor hjälp vid detta arbete. De personer som jag vill 
rikta ett speciellt tack till är Fredrik Lundmark som har varit min handledare på Umeå 
universitet och Thomas Fägerman som har varit min externa handledare på Rang-Sells. Tack 
även till Tommy Ohlsson, Sara Stiernström och Pär Odén på Ragn-Sells för insiktsfulla 
synpunkter. 
 
Avslutningsvis så vill jag även tacka den forskargrupp från Umeå universitet och Luleå 
tekniska universitet som, genom North Waste Infrastructure, har varit delaktiga i 
försöksprojektet med att använda återvunnet gips som bränsleadditiv. Utan det projektet 
hade inte detta examensarbete kommit till och jag hoppas att resultatet av detta arbete även 
kan bringa klarhet i möjligheterna för projektet att gå från försöksnivå till en verklig 
marknad. 
 
 
Andreas Löf, Umeå 2014-06-19 
  



Gypsum material as waste, product or byproduct? 
 
How does the legislation apply to the reuse of gypsum material? 
 
 
Andreas Löf 
 
 

Abstract 
 
The circumstances under which waste can cease to be waste are often considered unclear for 
several different types of waste. The objective of this study was to examine both the general 
circumstances in which gypsum waste can cease to be waste and also examine a specific 
intended use for gypsum waste; using recycled gypsum as fuel additive in biofuel plants 
which not have permission to burn waste. The method used is mainly interviews with 
authorities and stakeholders in the gypsum industry as well as analysis of relevant case law. 
The results shows that stakeholders in the gypsum industry and the regulating authorities 
considered that recycled gypsum, which is used as raw material in the manufacture of new 
plasterboards, should be classified as a non-waste material. If recycled gypsum shall be used 
in new application areas such as the intended use of gypsum waste as fuel additives it has to 
be a legal examination case by case. The determining factors in such a legal examination will 
be the environmental impact of the fuel additive and if the practice should be considered as 
resource utilization or a disposal of waste. It has also become clear that gypsum waste 
material that, through a recovery operation ceases to be waste, has no obligation to be 
registered in the REACH Registry due to exemptions in the REACH-regulation. The overall 
conclusion from this study is that the field of application determines whether the recycled 
gypsum waste is classified as a waste or a non-waste material. 
 

Keywords: case law, end of waste, fuel additive, gypsum waste, recycled gypsum.  
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1 Inledning 
 
1.1 Introduktion 
När avfall upphör att vara avfall har varit en aktuell fråga under en längre tid och eftersom 
EU-domstolen, under ett flertal tillfällen har behandlat denna fråga, har det tillkommit en 
redogörelse för avklassificering av avfall i det nya avfallsdirektivet (2008/98/EG). Det finns 
dock indikationer från både aktörer inom återvinningsbranschen och myndigheter att det 
fortfarande råder oklarhet i hur denna fråga ska tolkas. Ett exempel på detta går att hitta i 
planen för tillsynsvägledning för 2012-2014 som Miljöenheten på Länsstyrelsen i 
Västmanlands län har arbetat fram (Länsstyrelsen Västmanlands län 2011). I den rapporten 
refererar de till att Naturvårdsverket anser att avklassificering av avfall är ett nytt och 
oprövat förfarande. Länsstyrelsen lyfter därför fram att det är oklart vilka konsekvenser 
regelförändringarna kommer att innebära för tillsynsvägledningen under de kommande åren 
och att det kommer att uppstå många frågor i hur kriterierna för avklassificering ska 
tillämpas (Länsstyrelsen Västmanlands län 2011, 5). För avfallsströmmarna järn- och 
aluminiumskrot, glaskross och kopparskrot finns det framtaget EU-förordningar med 
specifika kriterier för fastställande av när dessa avfallstyper upphör att vara avfall 
(Naturvårdsverket 2013 a). Men eftersom det saknas specifika kriterier för övriga avfallsslag 
så ligger det i intresse att undersöka hur denna fråga tillämpas på avfallsslag som i dagsläget 
saknar specifika kriterier. 
 
Ett aktuellt material som ligger som föremål för denna fråga är gipsavfall. Insamlat gipsavfall 
har antingen lagts på deponi eller av gammal hävd återvunnits och använts till bland annat 
nyproduktion av gipsskivor. Detta återvinningsförfarande har pågått under en längre tid 
trots att det inte tidigare har prövats, under vilka villkor, som gipsavfall upphör att vara 
avfall (Ohlsson, muntl.). Under 2013 genomfördes det även ett delprojekt med att använda 
återvunnet gipsmaterial som bränsleadditiv i förbränningsanläggningar för biobränslen, med 
syfte att reducera de driftsproblem som kan uppstå när biobränslen förbränns samt att skapa 
bättre användbara askor (NWI 2014). Projektet utfördes av North Waste Infrastructure 
(NWI) som är en plattform där forskare och entreprenörer testar återvinningslösningar för 
olika typer av avfall. Projektet visade positiva resultat som Markus Öhman, professor vid 
Institutionen för teknikvetenskap och matematik på LTU, sammanfattar på följande sätt:  
 

”I båda våra exempel finns det affärsmöjligheter. Det första exemplet, där vi 
blandade krossade gipsplattor i bränslemixen, är bara att börja köra för en 
konsult med knowhow” (NWI 2014). 

 
Markus framhäver att den hypotes de jobbade efter i delprojektet inte tidigare var testad men 
att projektet slog väl ut och att de kom fram till en optimal mix av tillsatt gips efter att ha 
testat olika procentsatser vid olika temperaturer (NWI 2014). I och med att detta är ett nytt 
användningsområde för gipsavfall så behöver det först klargöras hur återvunnet gipsavfall 
som bränsleadditiv klassificeras; om det är ett avfall, ämne, produkt eller biprodukt. Detta är 
avgörande för att veta hur gips som bränsleadditiv kan tillämpas i praktiken, exempelvis om 
det från juridiskt håll enbart kan tillåtas att användas i en avfallspanna eller om det även 
finns möjlighet att tillämpa denna lösning i en biobränslepanna som inte har tillstånd att 
elda avfallsklassificerat material.  
 
1.2 Syfte 
Examensarbetets syfte är att klargöra implicita och oklara delar av den lagstiftning som berör 
återanvändning av gipsavfall. En huvudfråga som arbetet avser att söka svar på är om 
återvunnet gips ska betraktas som ett avfall eller inte när det används vid olika 
tillämpningsområden. Vid ett klargörande kring denna fråga kan examensarbetet fungera 
som ett underlag för verksamhetsutövare som, hos en myndighet, vill pröva frågan att 
återanvända eller använda sig av gipsavfall eller liknande avfall i sin verksamhet. Vidare 
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kommer arbetet att specifikt undersöka förutsättningarna och problematiken vid prövning av 
gipsavfall som bränsleadditiv i biobränsleanläggningar.  
 
1.3 Frågeställningar 
Följande frågeställningar ligger som utgångspunkt för att kunna besvara syftet med 
examensarbetet: 
 

 Under vilka villkor går det att anse att gips från källsorterade gipsskivor upphör att 
vara avfall? 

 Hur klassificeras återvunnet gipsmaterial om det inte är avfall och vilka regelverk 
omfattas återvunnet gipsmaterial av om det istället klassificeras som biprodukt, ämne 
eller produkt? 

 Måste återvunna gipsskivor REACH-registreras för att inte klassas som ett avfall? 

 Hur tillämpas lagstiftningen i nuläget för att tillåta återvunnet gips som 
bränsleadditiv? 

 
 

2 Bakgrund 
 
2.1 Ökad resurshushållning och ett starkt miljöskydd – två riktlinjer i 
konflikt med varandra 
EU har genom Sustainable Development Strategy (SDS) satt som övergripande mål att 
identifiera och utveckla åtgärder som gör det möjligt att kontinuerligt förbättra livskvaliten 
och skapa hållbara samhällen med en effektiv resursanvändning och ett innovativt 
användande av den ekologiska och sociala potentialen som i slutändan ska garantera välfärd, 
miljöskydd och social sammanhållning (European Council 2006). Som en del i arbetet med 
att säkerställa ett hållbart skydd för miljön utarbetade EU redan 1973 fram ett 
handlingsprogram för miljöskydd på gemenskapsnivå (Langlet och Mahmoudi 2011, 44). 
Sedan dess har det arbetats fram ytterligare sex handlingsprogram där det sjunde i 
ordningen, som går under titeln Att leva gott inom planetens gränser (Europaparlamentets 
och rådets beslut nr 1386/2013/EU), godkändes den 20 november 2013. Det sjunde 
miljöhandlingsprogrammet handlar till stor del om att vi globalt lever med begränsade 
resurser där vi måste energieffektivisera samhället och resurseffektivisera användandet av 
råvaror. EU-kommissionen sammanfattar ett av prioriteringsmålen; ett resurseffektivt och 
koldioxidsnålt Europa, på följande sätt: 
 

”There is a special focus on turning waste into a resource, with more 
prevention, re-use and recycling, and phasing out wasteful and damaging 
practices like landfilling” (Europeiska Kommissionen 2014 a). 

 
Från EU-kommissionens arbetsprogram finns även identiska riktlinjer belysta, vilka lyder 
enligt följande: 
 

”Mindre avfall bör produceras och mer återanvändas och återvinnas i linje med 
den praxis som tillämpas i de bäst presterande medlemsstaterna. Större 
resurseffektivitet skulle bidra till tillväxt, sysselsättning och ökad 
konkurrenskraft, lägre kostnader för företagen och betydande fördelar för 
hälsa och miljö, lägre utsläpp av växthusgaser, sänkta energikostnader och nya 
möjligheter till innovation och investeringar” (Europeiska Kommissionen 2013 
a). 

 
Med detta som bakgrund så utgör de ständigt växande avfallsmängderna och därefter 
avfallshanteringen en central angelägenhet i EU:s medlemsländer. År 2010 genererades 
totalt 2 570 miljoner ton avfall bland EU:s medlemsländer, EU-27 (Eurostat 2013 a). De två 
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största källorna till det genererade avfallet kom från byggverksamhet, 855 miljoner ton, och 
mineralutvinning, 727 miljoner ton.  Siffrorna för Sverige visar att det år 2010 genererades 
113 miljoner ton avfall inom Sveriges gränser (Eurostat 2013 b). Genererat avfall per person i 
Sverige blev då 12,5 ton, vilket kan anses som en stor mängd i jämförelse med t.ex. Lettland 
som endast genererade 668 kg per person. En förklaring till de stora skillnaderna i 
avfallsmängderna mellan länderna i EU är att vissa länder bl.a. Sverige har en omfattande 
mineralutvinning som det uppstår mineraliskt avfall från. Den största delen av allt avfall 
inom EU hamnar idag på deponi, vilket enligt EU:s avfallsstrategi bör ses som en sista utväg 
när inga andra alternativ är möjliga (Eurostat 2013 a).  
 
Samtidigt som EU strävar efter att undvika deponi och öka resurseffektiviseringen så har EU 
sedan lång tid tillbaka ett omfattande regelverk för avfall och avfallshantering vars syfte är 
att säkerställa miljöskyddet för miljön och människors hälsa. Trots att medlemsländerna i 
EU har en gemensam avfallslagstiftning så kan avfallshanteringen skilja sig åt mellan 
medlemsländerna beroende på hur regelverket har implementerats i de nationella 
lagstiftningarna. Grundprincipen i EU:s avfallsregelverk; avfallshierarkin med prioritet på 
förebyggande åtgärder, återanvändning och återvinning framför deponi, är dock något som 
ska genomsyra avfallshanteringen i samtliga länder (Finnveden et al. 2013). Att främja 
återvinning och återanvändning kan däremot i vissa fall stå i målkonflikt med åtgärder som 
syftar till att förbättra miljöskyddet. Ett exempel på detta lyfts fram i Naturvårdsverkets 
förslag (Naturvårdsverket 2013 b, 28), på uppdrag av regeringen, om ett nytt etappmål om 
ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning. Naturvårdsverket menar i det 
förslaget att farliga ämnen kan innebära ett problem för återvinning och det kan leda till en 
målkonflikt mellan miljökvalitétsmålen giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan. Likväl 
menar de även att det, ur en miljösynpunkt, kan finnas positiva synergieffekter mellan dessa 
miljökvalitétsmål vilket gör situationen ännu mer komplex. En bedömning av hur farligt ett 
material eller avfall är och om det, ur miljösynpunkt, lämpligast bör återanvändas i samhället 
eller exempelvis läggas på deponi kan då bli en svår avvägning. Några exempel på sådana 
användningsområden som det både forskas mycket kring och där avfall redan idag 
återanvänds är bygg- och rivningsavfall som används vid vägbyggen (Wahlström et al. 2000) 
eller som aggregat vid cementtillverkning (Raoa, Jha och Misra 2007). Flygaska är ett annat 
typexempel på ett avfallsslag där det forskas mycket över potentiella användningsområden 
för att återanvända eller återvinna avfallet samt vilken miljöpåverkan ett sådant 
återvinningsförfarande kan ge upphov till (Ferreira, Ribeiro och Ottosen 2003). 
 
Ovan nämnda avfallstyper och användningsområden är exempel där både forskningen och 
tillämpningen i praktiken är förhållandevis omfattande. Däremot har innovation och ny 
teknik gjort det möjligt för forskare och olika aktörer inom återvinningsbranschen att 
ständigt testa nya lösningar för att kunna återvinna olika avfallstyper som exempelvis 
gipsavfall. En betydande fråga för om det i praktiken är juridiskt och delvis ekonomiskt 
möjligt att återvinna vissa typer av föremål, är om avfalls- eller produktlagstiftningen ska 
tillämpas. Avgörande för en sådan fråga blir då när olika avfallsslag upphör att vara avfall 
och hur föremålet ska klassificeras när det inte längre är ett avfall (Naturvårdsverket 2013, 
c). Den lagstiftning som bestämmer när avfall kan upphöra att vara avfall finns, på EU-nivå, 
reglerat i avfallsdirektivet (2008/98/EG) under begreppet End of Waste. Dessa 
bestämmelser har i Sverige blivit implementerade i miljöbalken (SFS 1998:808). 
 
2.2 Gips som material och avfall 
Gips kan kemiskt beskrivas som olika mängder av kalciumsulfatdihydrat (CaSO4· 2 H2O) 
hemihydrat (CaSO4·0·5H2O) och anhydrit (CaSO4) (Chandara et al. 2009). Framställningen 
av gipsprodukter går till genom att gips (CaSO4·2H2O) upphettas till 150°C, vilket gör att 3 
fjärdedelar av innehållande vatten förloras och hemihydrat (CaSO4·0.5H2O) bildas. När 
detta senare mals ner och krossas till ett pulver, känd som plaster och paris, kan sedan 
gipsprodukter t.ex. gipsplattor, träfiberplattor och gipsgjutningar tillverkas genom att plaster 
och paris blandas med vatten och dihydrat därigenom återbildas (Chandara et al. 2009). Det 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalcium
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalcium
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syre
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten
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finns både naturligt förekommande gips och industriellt framställt gips. Naturligt gips är ett 
sedimentärt mineral som bildades under saltvatten för miljontals år sedan. När vattnet sedan 
avdunstade så stannade mineralen kvar. I Europa så sker de flesta utvinningarna av naturligt 
gips i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Polen, Ryssland och Ukraina. 
Industriellt framställt gips kommer vanligtvis från kolkraftsverk där gips uppstår som en 
biprodukt i kraftverkens rökgasavsvavlingssystem (Eurogypsum 2011). Denna typ av gips går 
under begreppet FGD (Flue gas desulfurization) gips. Från ett kraftverk kan, under timme, 
20 ton FGD-gips genereras (Tesárek et al. 2007, 1500). Vid tillverkning av gipsprodukter går 
det även att använda återvunnet gipssmaterial som råvara, detta är möjligt eftersom den 
kemiska sammansättningen i gipsprodukten i normala förhållanden håller sig intakt under 
hela livscykeln (Eurogypsum 2011). En uppskattning av organisationen Gypsum to Gypsum, 
GtoG visar att mängden gipsavfall som genereras inom EU:s medlemsländer (EU27), till följd 
av nybyggnationer, renoveringar och rivningar, är ca 2 350 000 ton varje år (Gypsum to 
Gypsum 2014). 
 
När gips har samlats in och blivit avfall kan gipsavfallet antingen återvinnas eller läggas på 
deponi. Naturvårdsverket har nyligen skärpt reglerna för hantering, sortering och 
deponering av gipsavfall. Detta eftersom det har framkommit kritik från EU-kommissionen 
om att Sverige inte uppfyller kraven för att få deponera gipsavfall (Naturvårdsverket 2013 c). 
En av de största ändringarna är att gipsavfall inte får deponeras med blandat avfall som 
innehåller organiskt material. Den nya regeländringen, som trädde i kraft 4 april 2012, går 
att hitta i Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för 
mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10, 26 §). Om 
gipsmaterial deponeras med organiskt material finns det risk att svavelväte, som både kan 
vara giftigt för människor och brandfarligt, bildas. De nya regeländringarna innebär att s.k. 
mono-celler, separata celler innehållande endast ett material, kommer att krävas för att 
kunna deponera gipsavfallet. 
 

2.3 North Waste Infrastructure  
Examensarbetet är utfört i samarbete med NWI. NWI är en plattform för forskare och 
aktörer från näringslivet som tillsammans vill utveckla miljötekniska möjligheter att kunna 
använda restprodukter på ett hållbart sätt. NWI har sin utgångspunkt i norra Norrland som 
är en region med hög avfallsgenerering, mycket på grund av den omfattande utvinningen av 
naturresurser. NWI:s koncept är att hitta en helhetslösning så att restprodukterna blir 
användbara i hela kedjan från produktion till konsumtion. Ett syfte som NWI har är att 
skapa en marknad för restprodukter som i sin tur leder till affärsmöjligheter och 
arbetstillfällen. Huvudaktörer och finansiärer till NWI är bland annat Bodens kommun, 
Luleå Tekniska Universitet och återvinningsföretaget Ragn-Sells (NWI 2014).  
 
2.4 Juridiskt ramverk 
Lagstiftningen om avfall är omfattande för Sverige med både EU-regelverk och nationella 
lagstiftningar. Syftet med detta avsnitt är därför att presentera de grundläggande 
principerna, både på EU-nivå och nationell nivå, bakom den lagstiftningen som rör avfall. 
Kapitlet innehåller även en kort redogörelse av REACH-förordningen eftersom den är en del 
av kemikalie- och produktlagstiftningen och därutav blir relevant vid diskussionen om när 
avfall övergår till att vara en produkt. Den svenska avfallslagstiftningen kan i stor del 
beskrivas som en avspegling av den gemsamma avfallslagstiftning som finns på EU-nivå. 
Med tanke på att regelverket om avfall i Sverige består av ett flertal olika lagar, förordningar 
och föreskrifter kommer dock endast de centrala delarna av regelverket; miljöbalken och 
avfallsförordningen, att presenteras. 
 
2.4.1 EU:s ramdirektiv för avfall  
Avfall har under en lång tid varit en central angelägenhet för EU. Redan 1975 antog EU det 
första direktivet om avfall (Langlet och Mahmoudi 2011, 292). Det nu gällande direktivet är 
direktiv 2008/98/EG om avfall. I artikel 1 står det att syftet med direktivet är ”att skydda 
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miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska de negativa följderna av 
generering och hantering av avfall samt minska resursanvändningens allmänna påverkan 
och få till stånd en effektivisering av denna användning”. Det nya direktivet bygger vidare på 
EU:s avfallshierarki och söker att stärka arbetet med att främja förebyggande åtgärder och 
återanvändning (Europeiska Kommissionen 2014 b). Direktivet syftar även till att tydliggöra 
definitionen för avfall och klargöra när avfall upphör att vara avfall (End of Waste) samt att 
redogöra för skillnaden mellan avfall och biprodukt (Langlet och Mahmoudi 2011, 292-297). 
Även om ramdirektivet för avfall inte redogör lagstiftningen på detaljnivå för specifika 
avfallstyper så sätter direktivet ändå riktlinjerna för vilka bestämmelser som ska gälla för att 
kunna bestämma när gipsavfall kan upphöra att vara avfall.   
 
Definitionen för avfall går att hitta i artikel 3.1 och lyder enligt följande: ”ämne eller föremål 
som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med” 
 
I artikel 6 finns det beskrivet vad som menas med att avfall upphör att vara avfall; ”Visst 
specifikt avfall ska upphöra att vara avfall i den mening som avses i artikel 3.1 när det har 
genomgått ett återvinningsförfarande, inbegripet materialåtervinning, och uppfyller 
specifika kriterier som utarbetats på följande villkor: 
 
a) Ämnet eller föremålet ska användas allmänt för specifika ändamål. 

b) Det ska finnas en marknad för eller efterfrågan på sådana ämnen eller föremål. 

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.” 

 
Biprodukt, som är ett nytt begrepp i det nya direktivet, redogörs i artikel 5. Enligt direktivet 
ska ett ämne eller ett föremål som uppkommer genom en produktionsprocess vars 
huvudsyfte inte är att producera detta kan endast betraktas som biprodukt i stället för som 
avfall enligt artikel 3.1 om följande villkor är uppfyllda: 
 
a) Det ska vara säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta att användas. 

b) Ämnet eller föremålet ska kunna användas direkt utan någon annan bearbetning än 
normal industriell praxis. 

c) Ämnet eller föremålet ska produceras som en integrerad del i en produktionsprocess. 

d) Den fortsatta användningen ska vara laglig, dvs. ämnet eller föremålet ska uppfylla alla 
relevanta produkt-, miljö- och hälsoskyddskrav för den specifika användningen och inte 
leda till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa. 

 
Bakgrunden till att frågan, när avfall upphör att vara avfall och hur biprodukter ska 
definieras, har tillkommit i det nya direktivet är att dessa frågor, under ett flertal tillfällen, 
har behandlats i EU-domstolen (Langlet och Mahmoudi 2011, 296-297). Dock har det 
uppstått viss kritik om att dessa begrepp fortfarande inte är tillräckligt redogjorda i 
direktivet. Det som bland annat har lyfts fram är att definitionen av biprodukt är för otydligt 
vilket kan leda till att flera typer av avfallsklassade material kan undgå kraven som finns för 
avfall genom att istället klassas som biprodukt. Vad som eventuellt kan uppfattas som ett 
problem kring villkoren är hur formuleringarna ”utan någon annan bearbetning” och 
”normal industriell praxis” ska tolkas (Nash 2009, 148). 
 
2.4.2 REACH-förordningen 
Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (REACH) är en EU-
förordning (EG 1907/2006) som trädde i kraft i den 1 juni 2007. Förordningens primära 
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syfte är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön mot de risker som 
kan uppstå av kemikalier (Europeiska kommissionen 2013 b). Den gamla 
kemikalielagstiftningen har till viss del reviderats och i stort helt ersatts av REACH-
förordningen, som baseras på fyra pelare: registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Williams, Panko och Paustenbach 2009, 554). Anledningen till 
varför REACH-lagstiftningen är relevant för detta examensarbete, trots att den inte omfattar 
avfall, är att den kan bli aktuell om gipsavfall förlorar sin status som avfall genom ett 
återvinningsförfarande. Vid ett sådant scenario, att ett visst gipsavfall upphör att vara avfall 
och övergår till att vara en produkt så blir det REACH-lagstiftningen som reglerar hur det 
återvunna gipsmaterialet får användas i och med att REACH-förordningen kan ses som en 
del av produktlagstiftningen. 
 
Registrering är det grundläggande kravet i REACH-förordningen vilket innebär att ett ämne 
inte får tillverkas eller släppas ut på marknaden innan ämnet har registrerats hos den 
Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. Detta krav omfattar alla ämnen eller ämnen i 
blandningar som tillverkas eller importeras i volymer över ett ton. En särskild registrering 
krävs även för ämnen i varor. Definitionen av en vara kan beskrivas som; ”ett föremål som 
under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än 
dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion” (artikel 3 i EG-förordning 
1907/2006). Angående registreringen så finns det undantag för vissa ämnen. Detta är viktigt 
att lyfta upp eftersom det kan vara nödvändigt att diskutera undantagen om det visar sig att 
återvunnet gipsmaterial kan omfattas av REACH-förordningen. 
 
Bestämmelserna för den utvärdering som sedan utförs för de ämnen som har blivit 
registrerade finns i avdelning VI i REACH-förordningen. Utvärderingen består av två olika 
steg; utvärdering av registreringsunderlag och ämnesutvärdering. Utvärderingen av 
registreringsunderlaget utförs av ECHA där det första steget är att kontrollera att 
registreringen uppfyller kraven i enlighet med förordningen och vid andra steget så granskas 
eventuella testförslag för att undvika onödiga djurförsök samt att kontrollera att kostnaderna 
för testet delas mellan registratorerna. En ämnesutvärdering är en fördjupad granskning som 
kan bli aktuell om ett ämne anses vara prioriterat, vilket kan leda till att exempelvis ett behov 
av mer data identifieras (KemI 2010).  
 
Godkännande som är den tredje pelaren i REACH-förordningen innebär att det kan behövas 
tillstånd för att få använda ämnen med särskilt farliga egenskaper. De ämnen som kan ligga 
som föremål för en tillståndsprövning kommer att hamna på en kandidatlista som ECHA 
tillhandahåller. Om ett ämne hamnar på kandidatlistan kan det senare leda till att det förs in 
i bilaga XIV vilket innebär att ämnet inte får användas eller släppas ut på marknaden utan 
tillstånd (Europeiska kommissionen 2013 c). Det har dock framkommit viss kritik från 
forskare som menar att kraven på data i nuläget är för undermåligt för att kunna utföra en 
tillräckligt bra utvärdering och bedömning av godkännande. Från samma håll lyfts det även 
fram att det finns ett behov av att öka uppgiftskraven vid registrering för lågvolymämnen (≥ 1 
metriska ton) så att de motsvarar de uppgiftskrav som finns för ämnen som produceras eller 
importeras i mängderna ≥ 10 ton (Rudén och Hansson 2010). 
 
Förutom registrering, utvärdering och krav på godkännande så finns det även 
begränsningsregler i REACH-förordningen. Om ett ämne inom EU:s gränser anses utgöra en 
oacceptabel risk för människors hälsa eller miljön så finns det, i enlighet med bilaga XVII i 
REACH-förordningen, möjlighet att begränsa eller förbjuda att ämnet tillverkas, släpps ut på 
marknaden eller hanteras. Ett övergripande syfte med begränsningsreglerna är att hantera 
risker som andra delar av REACH-regelverket och övrig EU-lagstiftning inte behandlar 
(Europeiska kommissionen 2013 d).  
 
De företag som omfattas av REACH-förordningen är företag som tillverkar, importerar, 
distribuerar eller använder ämnen som regleras i förordningen. Däremot är det skillnad i hur 
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de berörs beroende på vilken roll de har, dvs. olika regler gäller beroende om ett företag 
exempelvis definieras som en importör eller nedströmsanvändare (KemI 2011). Enligt artikel 
2.2 i REACH-förordningen klassas inte avfall som ett ämne, en blandning eller en vara, vilket 
innebär att det inte finns någon registringsskyldighet för det som, enligt avfallsdirektivet 
2008/98/EG, klassas som avfall. 
 
2.4.3 Miljöbalken 
EU-direktiven som rör avfallsfrågor finns implementerade i kap. 15 i miljöbalken (SFS 
1998:808). Därutav utgör kap. 15 i miljöbalken den centrala utgångspunkten för den 
nationella avfallslagstiftningen. Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och dess 
övergripande syfte, enligt 1 kap. 1§ är att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
Implementeringen av EU:s nya avfallsdirektiv (2008/98/EG) har inneburit att kap. 15 i 
miljöbalken har skrivits om och att en ny avfallsförordning (SFS 2011:927) har tagits fram. 
 
De ändringar i miljöbalken som är mest relevanta för detta examensarbete är den nya 
definitionen av avfall och de nya begreppen biprodukt och när avfall upphör att vara avfall 
(End of Waste) som finns redogjorda i kapitel 2.3.1. Vidare är det viktigt att poängtera att 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med 9§ och 28§ 15kap. 
miljöbalken som stöd meddela om föreskrifter om avfallshantering i Sverige samt föreskrifter 
om avfall som rör Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen. 
  
2.4.4 Avfallsförordningen 
Avfallsförordningen (SFS 2011:927) är en förordning som fungerar som ett underliggande 
komplement till kap. 15 Miljöbalken. I avfallsförordningen finns det bestämmelser som mer 
detaljerat beskriver olika typer av avfall och den hantering som rör avfallet. Förordningen 
innehåller även en bilaga som specifikt beskriver vilka egenskaper som kvalificeras för farligt 
avfall samt en bilaga som beskriver klassificering av avfall i form av avfallskoder. För 
gipsavfall ser avfallskoderna ut enligt följande:  
 
17 08 Gipsbaserade byggmaterial: 
17 08 01* Gipsbaserade byggmaterial som är förorenade med farliga ämnen1. 
17 08 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01. 
 
Som det framgår av avfallskoderna ovan så kan gipsbaserat byggmaterial antingen klassas 
som farligt avfall eller icke-farligt avfall. Denna situation kallas för dubbla ingångar eller 
”spegelingångar”, vilket innebär att det inte är förhandsbestämt om materialet är farligt 
avfall eller inte. För material med dubbla ingångar ska det istället göras en bedömning i det 
enskilda fallet huruvida materialet är ett farligt avfall eller inte utifrån materialets 
inneboende egenskaper. Om ett avfall innehar någon av de farliga egenskaper, H1-H15, som 
finns redogjorda i bilaga 1 innebär det att avfallet ska klassificeras som farligt avfall 
(Naturvårdsverket 2013 d). Avfallskoderna används för att kunna veta vilka bestämmelser 
som ska tillämpas för en specifik avfallstyp men även för att underlätta tillståndsansökningar 
för bl.a. behandling och deponi av avfall. Förutom miljöbalken och avfallsförordningen så 
finns det även andra förordningar och föreskrifter på avfallsområdet. Några av de som är 
relevant vid prövning av gipsmaterial som bränsleadditiv är bl.a. förordningen om 
förbränning av avfall (SFS 2013:253) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (SFS 1998:899). 
 
2.4.5 Prövnings- och tillsynsinstanser 
Huruvida det behövs ett tillstånd eller inte för att använda sig av gipsmaterial som är klassat 
som antingen ett avfall eller icke-avfall beror helt på vilken typ av verksamhet som 

                                                 
1 Avfallskoder markerade med en asterisk (*) innebär att avfallet avses som farligt avfall (3§ förordning 

2011:927). 
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gipsmaterialet används till samt i vilka volymer som materialet hanteras. Det är 
verksamhetsutövarens ansvar att klassa avfallet med avfallskoder, eller med andra 
bedömningar för de avfall som har dubbla ingångar, och därigenom avgöra om avfallet är ett 
farligt avfall eller inte. Länsstyrelsen får sedermera i det enskilda fallet besluta att ett visst 
farligt avfall inte ska anses som farligt avfall om avfallsinnehavaren kan visa; att avfallet inte 
har någon av de farliga egenskaper som anges i bilaga 1; och att avfallet inte har blandats ut i 
syfte att reducera de farliga egenskaperna och därigenom kunna undgå att behöva tillämpa 
bestämmelserna om farligt avfall (13 §, SFS 2011:927). Utöver detta har 
tillsynsmyndigheterna ansvar att kontrollera så att verksamhetsutövaren har gjort korrekt 
klassning av avfallet. I detta arbete har både företag som återvinner avfall och företag som 
tillverkar gipsskivor studerats, vars verksamhet på olika sätt är klassificerat som miljöfarlig 
verksamhet. Verksamheter klassade som miljöfarlig kan antingen vara tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig, detta i enlighet med 9 kap. miljöbalken samt förordningen om miljöfarlig 
verksamhet (1998:899). Tillståndspliktiga verksamheter klassade som A-anläggningar 
prövas hos miljödomstolen och B-anläggningar hos länsstyrelsen. C-anläggningar är 
anmälningspliktiga och ska anmälas till kommunen. Vilken typ av verksamhet som omfattas 
av antingen tillstånds- eller anmälningsplikt framgår av miljöprövningsförordningen 
(2013:251) i form av verksamhetskoder. Styrande för om en verksamhet klassas som 
tillståndspliktig eller anmälningspliktig är bl.a. om det är farligt avfall eller inte farligt avfall 
som verksamheten hanterar. 
 
En verksamhetskod som är relevant vid diskussionen om återvinning av gipsavfall går att 
hitta i 9-10§§ kap. 29 i miljöprövningsförordningen:  
 
”9 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.100 gäller för anläggning för att genom 
mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade 
avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår /…/. 
 
 10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för anläggning för att genom 
mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9, 30, 31, 32 eller 50 §.” 
 
En grov indelning över tillsynsansvaret är att länsstyrelsen har tillsyn över tillståndspliktiga 
verksamheter (A och B-anläggningar) och kommunen för anmälningspliktiga (C-
anläggningar). Det finns dock möjlighet för länsstyrelsen att överlåta tillsynsansvaret för 
tillståndspliktiga verksamheter till kommunen. 
 
 

3 Material och metod 
 
Anledningen till att detta uppslag av examensarbete uppstod var att en projektgrupp 
upplevde en osäkerhet kring hur återvunnet gips, i enlighet med lagstiftningen, ska 
klassificeras och att denna osäkerhet var ett hinder i utvecklingen av att använda återvunnet 
gips som bränsleadditiv. Syftet blev därför att undersöka om det stämmer att det är ett 
osäkert rättsläge att använda återvunnet gips och om så är fallet; varför är det en osäker 
situation? Första steget som behövdes göra var att kartlägga hur den rättsliga situationen ser 
ut, dvs. hur återvunnet gips ska betraktas enligt lagen. Det andra steget var att göra 
observationer från gipsbranschen och tillstånds- och tillsynsmyndigheter för att kontrollera 
hur återvunnet gips betraktas ur deras perspektiv. I det sista steget av undersökningen knöt 
jag ihop den rättsliga situationen med hur situationen ser ut i praktiken för återvinning av 
gipsavfall och tog reda på under vilka omständigheter som gipsavfall kan upphöra att vara 
avfall. När detta var klarlagt gick det även att få svar på frågan vad som, i en eventuell 
prövning, ska avgöra om det är tillåtet att använda sig av återvunnet gips som bränsleadditiv 
i biobränsleanläggningar. 
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I den inledande delen i arbetet kartlades vilken lagstiftning som är relevant för att få svar på 
min frågeställning. I och med att bestämmelserna om när avfall kan upphöra att vara avfall 
(End of Waste) infördes relativt nyligen inom EU, 2008 i samband med nya ramdirektivet 
för avfall (2008/EG/98), så upptäckte jag i ett initialt skede att det inte fanns framtagna 
några End of Waste kriterier för gipsavfall varken i Sverige eller på EU-nivå. För avfall som 
saknar framtagna kriterier ska rättspraxis gälla och därför valde jag att söka efter aktuella 
rättsfall som behandlat denna fråga i sammanhanget gipsavfall. Till min hjälp att söka efter 
rättsfall har tjänsten JP miljönet och Lagrummet använts. Genom JP miljönet går det söka 
efter lagar och förordningar, förarbeten, domar och beslut samt vägledande dokument från 
myndigheter. Även analyser och artiklar om bland annat miljöbrott, tillstånd och tillsyn finns 
att hitta genom JP miljönet. Via Lagrummet går det hitta vägledande avgöranden och länkar 
till EU-domstolens domar. Eftersom jag inte hittade någon specifik rättspraxis rörande 
gipsavfall valde jag att söka fram den rättspraxis som på EU-nivå ligger till grund för att 
avgöra om ett föremål är att betraktas som ett avfall eller icke-avfall. Bedömningen i detta 
examensarbete, kring vilken rättspraxis som används till sådana avgöranden, har gjorts efter 
att litteratur inom detta område och relevanta EU-dokument har avsökts där urvalet sedan 
har baserats på de fall som ofta har refererats till.  
 
För att ta reda på hur situationen med återvunnet gips ser ut i praktiken valde jag först att 
kontakta de aktörer som återvinner gipsavfall och de företag som använder sig av återvunnet 
gips till sin verksamhet. Av de aktörer som återvinner gips så har två aktörer kontaktats 
varav den ena aktören kan betraktas som ett av de största företagen i Sverige och Europa, 
vars huvudverksamhet består i att återvinna gipsavfall. Den andra aktören var ett mindre 
företag där återvinning av gips endast utgjorde en mindre del av verksamheten. De aktörer 
som använder sig av återvunnet gips till sin verksamhet och produktion går uteslutande att 
hitta bland tillverkare av gipsskivor. Då det endast finns tre gipsskivetillverkare i Sverige så 
blev urvalet enkelt, nämligen att kontakta alla tre. Både mejlkontakt och telefonintervjuer 
har utförts med samtliga aktörer. Telefonintervjuerna har varit av ostrukturerad karaktär, 
detta eftersom det har varit stor skillnad på verksamheternas utformning samt att 
intervjupersonerna inte har haft samma position på de olika företagen och därmed har inte 
exakt samma frågor kunnat ställas. De ställda frågorna har dock haft utgångspunkt kring om 
företaget betraktar återvunnet gips som avfall eller inte samt vilket lagrum som avgör den 
frågan. Innan intervjuerna gjordes studerade jag även aktuella tillståndsbeslut, innehållande 
villkor för hantering av avfall, som verksamheterna har fått av länsstyrelsen för att bedriva 
miljöfarlig verksamhet. 
 
Utifrån intervjuerna gick det bekräfta att det, ur ett juridiskt perspektiv, är en oklar situation, 
kring vilket regelverk som avgör när och hur gipsavfall kan upphöra att vara avfall. Men 
vilket lagrum som avgör den frågan gick inte att få svar på genom dessa intervjuer. Därför 
valde jag att vända mig till länsstyrelsen med ett case som beskrev en situation med att 
använda återvunnet gips som bränsleadditiv i en biobränsleanläggning. Caset baseras på 
slutrapporterna från ett bänkskaleförsök (Piotrowska et al. 2013) och ett fullskaleförsök 
(Rebbling et al. 2013), som är utförda av forskare från Luleå tekniska universitet och Umeå 
universitet, där potentialen med att använda återvunnet gips som bränsleadditiv har 
undersökts. Det finns även två huvudfrågor (se nedan) redovisade som utgör kärnan för 
bedömningen av caset.  
 

 Har det tänkta gipsmaterialet upphört att vara avfall i och med att materialet 
har genomgått ett återvinningsförfarande i form av fysisk behandling, innehållande 
krossning av gipsmaterial och utrensning av orena substanser? 

 

 Finns det några villkor eller krav som måste uppfyllas för att återvunnet gipsmaterial 
ska få användas som additiv vid förbränning av biobränsle? 

 



10 
 

Den fullständiga versionen av caset finns inkluderat som separat bilaga, Bilaga I, i detta 
arbete. Tanken var att länsstyrelsen skulle få möjlighet att ge ett utlåtande om caset som bl.a. 
innehöll frågeställningarna; om det återvunna gipsmaterialet är att betrakta som avfall eller 
inte och om det de anser att det behöver uppfyllas några villkor eller krav för att 
gipsmaterialet ska få användas till detta tillämpningsområde. Jag avgränsade mig till de tolv 
länsstyrelser som prövar miljöfarlig verksamhet där jag först, via telefon, kontaktade dem 
och förklarade mitt ärende. Sex länsstyrelser gick med på att jag kunde skicka caset till dem 
och de övriga sex länsstyrelser förklarade att de antingen inte hade tid eller att de inte tagit 
ställning kring den aktuella avfallsfrågan varvid de hänvisade mig till Naturvårdsverket. 
Eftersom jag blev hänvisad till Naturvårdsverket så skickade jag även caset till dem.  
 
Varken länsstyrelsen eller Naturvårdsverket ville ge ett utlåtande i huruvida de ansåg att det 
bör vara tillåtet att använda återvunnet gips som bränsleadditiv. Länsstyrelsen i Norrbottens 
läns ställde däremot upp på en intervju där de delgav vilka faktorer som kan tänkas ligga för 
avgörande om detta case blir prövad i en domstolsinstans. Svaren finns redogjorda i 
resultatdelen.  
 
 

4 Resultat 
 
4.1 Teoretiska förutsättningar för när avfall upphör att vara avfall 
Den inledande delen av resultatkapitlet kommer att handla om vad som ska ligga till grund 
för bedömningen om när avfall kan upphöra att vara avfall samt vad som är skillnaden 
mellan avfall och biprodukt. Både principer som gäller för avfall generellt och specifikt för 
gipsavfall kommer att klargöras. Eventuella skillnader i förutsättningar mellan gipsavfall och 
övriga avfallstyper kommer att lyftas fram. 
 
4.1.1 End of Waste-Kriterier 
Då EU:s nya ramdirektiv om avfall innehåller ett klargörande kring när avfall upphör att vara 
avfall, kan det vid första anblicken vara svårt att förstå varför avklassificering av avfall 
fortfarande kan anses som oklart, när det nu finns villkor för avklassificering i direktivet. En 
orsak till detta är att det än så länge (februari 2014) enbart finns specifika kriterier 
utarbetade för avfallsströmmarna järn- och aluminiumskrot, glaskross och kopparskrot. 
Även kompost/biogödsel samt papper är två avfallsströmmar som idag är aktuella men där 
endast förslag till kriterier hittills har diskuterats fram. Kriterierna har arbetats fram av 
Europeiska kommissionens Joint Research Centre (JRC) som är en avdelning som 
tillhandahåller oberoende vetenskaplig och teknisk forskning som stöd till politiskt 
beslutsfattande i EU (Europeiska Kommissionen 2014 c). I JRC:s rapport finns det beskrivet 
vilka avfallsströmmar som har prioriterats fram som lämpliga för bedömning av kriterier för 
avklassificering och vilka nyckelindikatorer som ligger bakom urvalet (Villanueva et al. 
2010). De har även kategoriserat in vilka avfallsströmmar som inte har tillräcklig data 
tillgänglig och därutav måste exkluderas, samt vilka avfallströmmar som inte är lämpliga för 
kriterieframtagning trots att data finns tillgängligt. I en av dessa avfallskällor, där data inte 
är tillgänglig, finns gips redovisat (Villanueva et al. 2010, 20). Vidare står det i rapporten att 
sådana avfallsströmmar där data idag saknas, kan i framtiden bli aktuella kandidater för 
bedömning av kriterier, om data som är nödvändig för en sådan bedömning blir tillgänglig. I 
tabellen på sida 11 visas vilka kategorier som gips finns redovisade i. 
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Tabell 1. I tabellens första kolumn visas 2 av de 11 grupper som EU har identifierat som sekundärt material som 
för närvarande återvinns. I den andra kolumnen redovisas de specifika avfallskällor som utgör grupperna med 
sekundärt material. Tabellen baseras på JRC:s rapport från 2010 (Villanueva et al. 2010, 20). 

Grupper med sekundärt material 
(totalt 11 grupper) 

Avfallskällor (totalt 60 
avfallskällor) 

1. Mineralavfall  
(Bundet eller obundet sekundärt material 
som används i byggnads-och 
anläggningsarbete konstruktion, antingen 
för sin specifika funktionalitet eller för 
användas som fyllnadsmaterial) 

– Andra inerta material som inte anses 
vara biprodukter (isolering glasull, 
stenull, glasfiber, gips, dammfraktioner 
uppsamlade från avgasutsläpp) 

2. Kompost och andra  
Jordförbättrings- och väx medier 
(Resultat av stabilisering  
behandlingar av ekologiska och  
oorganiskt material med  
agronomiskt värde - kompostering, anaerob 
matsmältning, filtrering, torkning) 

– Oorganiska rester med agronomiskt 
värde (pH-justering) från andra 
industriella sektorer (t.ex. kalk, gips) 

 
För materialströmmar som saknar kriterier fastställda på gemenskapsnivå får 
medlemsstaterna med hjälp av tillämplig rättspraxis, enligt punkt 4 artikel 6 i 
avfallsdirektivet (2008/98/EG), själva besluta från fall till fall när avfall upphör att vara 
avfall. Det är följaktligen denna situation, att utgå ifrån rättspraxis, som gäller för gipsavfall 
och flera andra avfallstyper. 
 
4.1.2 Rättspraxis 
I detta avsnitt följer en redogörelse över den rättspraxis som på EU-nivå ligger till grund för 
att avgöra om ett föremål är att betraktas som ett avfall eller icke-avfall samt skillnaden 
mellan avfall och biprodukt. Bedömningen i detta examensarbete, kring vilken rättspraxis 
som används till sådana avgöranden, har gjorts efter att litteratur inom detta område och 
relevanta EU-dokument har avsökts där urvalet sedan har baserats på de fall som ofta har 
refererats till. Den rättspraxis som följer nedan refereras det till i EU:s tolkningsmeddelande 
om avfall och biprodukter (Europeiska gemenskapernas kommission 2007). Även Langlet 
och Mahmoudi (2011) och Michanek och Zetterberg (2012) refererar till denna rättspraxis 
när de söker ett klargörande kring vad som avgör om ett föremål är avfall eller inte. Samtliga 
av de redovisade fallen nedan är så kallade förhandsavgörande; prövningstyp där en 
nationell domstol i en medlemsstat begär ett beslut från den Europeiska unionens domstol 
(nedan EU-domstolen) i hur den ska döma i en EU-rättslig fråga som den nationella 
domstolen anser att det råder oklarheter i. Sådana frågor kan vara hur vissa EU-
bestämmelser ska tolkas, exempelvis fördrag och rättsakter som beslutats med stöd av 
fördragen. Trots att det är EU-domstolens uppgift att tydliggöra hur EU-bestämmelser ska 
tolkas så är det sedan upp till den nationella domstolen att tillämpa dessa tolkade regler i det 
enskilda fallet (Langlet och Mahmoudi 2011, 187-188).  
 
Efter varje redovisad dom från EG-domstolen kommer en analys att göras där den aktuella 
domen tillämpas på gipsavfall. 
 
De förenade målen C-418/97 ARCO Chemie och C-419/97 Epon  
Dessa två mål är förenade med varandra eftersom de frågor som målen behandlar är av 
likartat karaktär. Bakgrunden till mål C-418/97 är att det nederländska företaget ARCO 
Chemie Nederland Ltd sökte ett tillstånd om att få exportera 15 000 000 kg LUWA-bottoms 
till Belgien. LUWA-bottoms är en substans, innehållande bl.a. Molybden, som bildas i ARCO 
Chemies:s produktion och är avsedda att användas som bränsle inom cementindustrin. 
Myndigheten gav tillstånd men beskrev i beslutet att substansen var ett avfall vilket ARCO 
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Chemie överklagade, men myndigheten avslog överklagan. ARCO Chemie väckte då talan 
mot detta beslut i den nationella domstolen Nederlandse Raad van State som i sin tur ställde 
ett antal tolkningsfrågor till EG-domstolen för att kunna få klarhet i hur ärendet skulle 
avgöras.  
 
Mål C-419/97 handlar om att det nederlänska elproducentföretaget Epon 
(Electriciteitsproductiemaatschappij Oost- en Noord-Nederland NV) ansökte om tillstånd att 
förändra funktionssättet i en av deras elcentraler. Till ett projekt ville Epon använda 
restprodukter av trä i form av flis från bygg- och rivningsbranschen. Träflisen skulle 
bearbetas till trämjöl och sedan användas som bränsle för att producera elektricitet. I 
ansökan, som godkändes och resulterade i att de fick tillstånd, betecknades inte träflisen som 
avfall. Ett antal olika föreningar bl.a. boendeföreningen Vereniging Dorpsbelang Hees kom 
med klagomål mot beslutet och överklagade sedan tillståndsbeslutet till den nationella 
domstolen där föreningarna menar på att träflisen innehåller farliga ämnen som gör att 
träflisen ska betraktas som avfall. Av samma anledning som i mål C-418/97 ställde den 
nationella domstolen att antal tolkningsfrågor till EG-domstolen. 
 
Den övergripande frågan som dessa två mål behandlar är om själva förfarandet är en åtgärd 
som är fråga om att göra sig av med föremålet och föremålet i fråga därför ska betraktas som 
ett avfall (De förenade målen C-418/97 och C-419/97 REG 2000, punkt 20-32). 
 
I svaret som EG-domstolen ger påpekar de först och främst att ett föremål som genomgår ett 
återvinningsförfarande eller ett bortskaffningsförfarande nödvändigtvis inte behöver 
innebära att förmålet är ett avfall. Det betyder att även icke-avfall kan omhändertas och 
återvinnas genom samma metoder som avfall behandlas på och fortfarande vara ett icke-
avfall. Även om själva metoden i sig, att bearbeta substansen som bränsle, inte ska vara 
avgörande för om det är ett avfall eller inte, så kan metoden vara ett indicium på att det rör 
sig om ett avfall. Detta eftersom användning som bränsle är en allmänt utbredd form för 
återvinning av avfall (De förenade målen C-418/97 och C-419/97 REG 2000, punkt 73). På 
samma sätt ska allmänhetens uppfattning om vad som är ett avfall inte heller vara avgörande 
vid bedömning om en substans är ett avfall eller inte, men även det kan ses som ett indicium 
på att det rör sig om avfall (De förenade målen C-418/97 och C-419/97 REG 2000, punkt 71). 
EG-domstolen understryker även att en substans skulle kunna upphöra att vara avfall om 
den har varit föremål för en fullständig återvinningsåtgärd, med andra ord att den har 
uppnått samma egenskaper och kännetecken som en råvara samt kunna behandlas som en 
råvara. Detta är dock något som inte anbelangar om innehavaren gör sig av med substansen 
eller har en avsikt eller skyldighet att göra sig av med substansen eftersom den då 
fortfarande kan betraktas som avfall (De förenade målen C-418/97 och C-419/97 REG 2000, 
punkt 93-94). Sammanfattningsvis kan det lyftas fram att EG-domstolen anser att 
bedömningen av förekomsten av avfall ska göras med hänsyn till samtliga omständigheter 
tillsammans med direktivets syfte, nämligen att skydda människors hälsa och miljön (De 
förenade målen C-418/97 och C-419/97 REG 2000, punkt 73). 
 
Analys: Går det att dra några slutsatser från detta mål, om när gipsavfall kan upphöra att 
vara avfall, genom att tillämpa svaren som EG-domstolen gav på de aktuella 
tolkningsfrågorna? Första punkten; att användning av bränsle är en utbredd form för 
återvinning av avfall och därutav kan ses som ett indicium på att det rör sig om ett avfall, bör 
inte kunna tillämpas eftersom gipsavfall inte är ett material som fungerar som ett lämpligt 
bränsle. Att använda sig av återvunnet gips som bränsleadditiv bör dock inte heller ses som 
en bearbetning av bränsle eftersom gipsmaterialet i sig inte är avsedd för energiutvinning, i 
stället bör det helt och hållet ses som ett material som säkerställer driftskapaciteten i 
förbränningspannor. 
 
Den andra punkten; att även allmänhetens uppfattning kan vara ett indicium på att det rör 
sig om ett avfall, anser jag till viss del beror på vilket tillämpningsområde som gipsmaterialet 
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används till. Vid nytillverkning av gipsskivor så består materialet av samma ämnen och 
används på samma sätt som den övriga råvaran i en integrerad produktionsprocess vilket gör 
att allmänheten högst troligen inte bör anse att det är ett olämpligt material. Finns det då 
risk att allmänheten kan uppfatta återvunnet gipsmaterial som avfall om det används som 
bränsleadditiv? Eftersom den ringa ökningen av SO2 och HCl, som uppstår av gipsmaterialet, 
samlas upp i reningssystemet bör det inte vara ett troligt scenario att allmänheten påverkas 
negativt och att de därför inte heller bör ha någon invändning av att återvunnet gipsmaterial 
används som bränsleadditiv. När återvunnet gipsmaterial har använts inom jordbruket har 
det däremot visat sig att allmänheten har betraktat materialet i fråga som ett avfall. Detta 
finns exemplifierat i Mål nr M 3734-09, som finns beskrivet i avsnitt 4.1.4, där fallet har sin 
utgångspunkt i att en anmälan inkommit till kommunen om att byggavfall (gipsspill) har 
spridits på en åkermark. Sedan skulle det även finnas möjlighet att diskutera vidare i hur 
tungt allmänhetens uppfattning ska väga i en sådan bedömning, men för att inte avvika från 
examensarbetets huvudsakliga frågeställningar, kommer inte den diskussionen att tas upp i 
detta arbete. 
 
Från EG-domstolens svar går det även göra tolkningen att gipsavfall kan upphöra att vara 
avfall om det genomgår en fullständig återvinningsåtgärd men att gipsmaterialet, trots 
återvinningsåtgärden, fortfarande kan betraktas som avfall om innehavaren gör sig av med 
eller har för avsikt eller en skyldighet att göra sig av med gipsmaterialet. Var gränsen går 
mellan återvinning och bortskaffning är dock något som otaliga gånger varit föremål för 
diskussion. Naturvårdsverket skriver i deras handbok om återvinning av avfall i 
anläggningsarbeten att syftet med anläggningen och avfallets funktion är avgörande för att 
det ska vara fråga om ett återvinningsförfarande (Naturvårdverket 2010). Det får exempelvis 
inte användas en större mängd material än vad som behövs för konstruktionens behov. Detta 
är något som rimligtvis även skulle kunna tillämpas vid bedömningen av återvinning av 
gipsavfall, vilket skulle betyda att mängden gipsmaterial som skulle kunna användas som 
additiv i en biobränsleanläggning inte bör överskrida den optimala inblandningsgraden för 
att kunna betraktas som ett återvunnet material. 
 
Mål C-9/00 Palin Granit Oy 
Gruvföretaget Palin Granit Oy (nedan bolaget) lämnade år 1994 in en ansökan om att bryta 
granit i ett stenbrott. I ansökan beskrev bolaget att den reststen som uppstod i samband med 
brytningen skulle kunna användas som grus eller som jordförbättringsmaterial och att 
reststenen i avvaktan på användning skulle deponeras i ett närliggande område. 
Samkommunerna beviljade tillstånd till bolaget men Länsstyrelsen överklagade tillståndet 
till Länsrätten som fastställde att reststenen skulle betraktas som avfall och att den plats som 
reststenen skulle förvaras på fungerade som en avstjälpningsplats. Palin Granit och 
samkommunerna överklagade i sin tur beslutet till högsta förvaltningsdomstolen och ställde 
sig frågande om reststenen skulle klassificeras som avfall eller inte. För att få klarhet i denna 
fråga vände sig Högsta förvaltningsdomstolen till EG-domstolen. 

EG-domstolen gav svaret att reststen, som lagras på obestämd tid i avvaktan på ett eventuellt 
framtida bruk, ska under de omständigheter som finns i detta fall betraktas som avfall. Ett 
skäl till varför den inte kunde betraktas som en biprodukt, som bolaget yrkade på, var bland 
annat att det inte räckte att en vara, ett ämne, eller en råvara inte bara kan återvinnas utan 
verkligen kommer att återanvändas, utan bearbetning (Mål C-9/00 REG 2002, punkt 36). 
Det måste med andra ord vara säkerställt att ämnet eller varan kommer att användas för att 
det ska verka under beteckningen biprodukt. En av delfrågorna som den nationella 
domstolen ställde till EG-domstolen var vilken betydelse det har att reststenen har samma 
sammansättning som berggrunden som den bryts ifrån och att sammansättningen inte 
kommer att ändras beroende på att den lagras. EG-domstolen svarade att den identiska 
sammansättningen kan vara en avgörande punkt om reststenen kan användas på samma sätt 
som stenblocken (primärprodukten) men att det i detta fall inte är avgörande eftersom all 
reststen inte används. De lyfter dock fram att även om en substans återvinns och det 
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resulterar i att den erhåller samma egenskaper och kännetecken som en råvara kan den ändå 
betraktas som ett avfall. En annan delfråga var av vilken betydelse det är att reststenen är 
ofarlig med avseende på människors hälsa och miljön och om detta påverkade bedömningen 
av om reststenen utgör avfall. På denna fråga gav EG-domstolen svaret att det förhållandet 
att reststenen inte innebär några risker för människors hälsa och för miljön inte heller 
medför att den inte skall klassificeras som avfall. I detta förhandsavgörande bör det även 
lyftas fram att EG-domstolen menar på att varken platsen eller villkoren för lagringen avgör 
avfallsfrågan (Mål C-9/00 REG 2002, punkt 42). 
 
Analys: Detta fall handlar till största delen om reststenen ska klassas som en biprodukt eller 
inte, vilket gör att målet inte blir direkt tillämpningsbart för återvinning av gipsavfall. 
Däremot skulle det kunna gå att tillämpa på industrigips men i och med att det redan är 
fastställt att industrigips ska klassas som en biprodukt inom EU finns det inget behov av att 
göra en djupare analys på hur detta fall tillämpas på industrigips. Det som dock går att 
konstatera är industrigips bör uppfylla alla delar som EG-domstolen, för detta fall, anser ska 
vara avgörande för om materialet ska kunna klassas som en biprodukt istället för att klassas 
som ett avfall.  
 
Mål C-444/00 Mayer Parry Recycling Ltd 
Målet är ett förhandavgörande som behandlar frågor som uppkommit i en tvist mellan 
bolaget Mayer Parry Recycling Ltd (nedan bolaget) och den brittiska miljöbyrån 
Environment Agency. Bolaget är ett återvinningsföretag som specialiserat sig på att samla in 
och behandla metallavfall som senare kan användas av stålindustrin i deras tillverkning av 
block, tunnplåt eller tråd av plåt. I bolagets återvinningsprocess omvandlas ett järnhaltigt 
metallavfall i form av metallförpackningar till ett ämne som kallas för 3 B-ämne som sedan 
säljs till stålverk. Bolaget ansökte till Environment Agency om auktorisation som 
upparbetningsanläggning men ansökan avslogs varvid bolaget vände sig till High Court of 
Justice (England and Wales). High Court of Justice beslutade att vilandeförklara målet och 
ställde ett antal tolkningsfrågor till EG-domstolen. Huvudfrågan var om materialet i fråga (3 
B-ämne) kan anses ha materialutnyttjats (återvunnits) av bolaget och därmed upphört att 
utgöra avfall (Mål C-444/00 REG 2003, punkt 34). I detta fall prövades denna fråga i 
enlighet mot två olika direktiv, direktiv 75/442/EEG om avfall och direktiv 94/62/EG om 
förpackningar och förpackningsavfall. 
 
EG-domstolen lyfter fram den nationella domstolens konstaterande att när bolaget tillverkar 
3 B-ämnet så upparbetas förpackningsavfall i syfte att erhålla en sekundär råvara som senare 
kan ersätta en basråvara (Mål C-444/00 REG 2003, punkt 82). Men EG-domstolen menar 
trots detta att det ämne, som bolaget framställer det, inte har varit föremål för 
materialutnyttjande. Detta eftersom framställningen av 3 B-ämnet inte har gjorts med syftet 
att återställa ämnet till dess ursprungliga skick nämligen stål som kan användas på samma 
sätt som vid tillverkning av exempelvis metallförpackningar. Orsaken till att bearbetningen 
av metallförpackningsavfallet inte ger 3 B-ämnet liknande egenskaper som materialet som 
metallförpackningar ursprungligen bestod av är att 3 B-ämnet innehåller ett flertal 
föroreningar t.ex. målarfärg, olja och andra oönskade kemiska beståndsdelar. I och med 
detta så kan inte 3 B-ämnet användas direkt för tillverkning av nya metallförpackningar och 
därmed kan det upparbetande metallförpackningsavfallet inte anses ha genomgått ett 
materialutnyttjande (Mål C-444/00 REG 2003, punkt 84). 
 
EG-domstolen kom däremot fram till att när 3 B-ämnet används vid stålverken för 
tillverkning av block, tunnplåt eller tråd av stål i detta fall kan anses som en åtgärd för 
materialutnyttjande av metallförpackningsavfall. Detta eftersom produktionsprocessen som 
stålverken använder sig av resulterar i att nya produkter tillverkas, vars egenskaper är 
liknande med det metallförpackningsavfall som 3 B-ämnet bestod av. Med andra ord så går 
det att sammanfatta målet med att den upparbetning av metallförpackningsavfallet som 
bolaget gör och som resulterar till att avfallet omvandlas till en sekundär råvara inte går att 
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beakta som ett materialutnyttjande. Det är först när stålverket använder ämnet i fråga till 
tillverkning av block, tunnplåt och tråd av stål som det kan beaktas som materialutnyttjande 
(Mål C-444/00 REG 2003, punkt 87-88). 
 
Analys: Slutsatsen i denna dom, att framställandet av en sekundär råvara (går även under 
begreppet returråvara) är att betrakta som ett avfall ända tills den har blivit en ny produkt 
och först då upphört att vara avfall, är något som har varit föremål för omfattande 
diskussioner bland återvinningsaktörer och beslutsfattare inom EU. Det går också ifrågasätta 
i vilken utsträckning denna dom efterlevs i praktiken. Ett exempel på detta finns att hitta i 
Naturvårdsverkets kvalitetsrapport för statistik över avfallsgenerering samt återvinning och 
bortskaffande av avfall i Sverige år 2004 (Naturvårdsverket 2006). I den rapporten upplevde 
de problem med att inventera all återvinning då de utgick ifrån Mayer Parry domens tolkning 
av avfall eftersom industriella anläggningar som använder returråvaror normalt inte hade 
tillstånd eller var registrerade enligt direktiv 75/44EEG. Naturvårdsverket tillade också att 
uppgiftslämnarna i anläggningarna, som exempelvis hanterade träavfall, mineralavfall och 
metallavfall, ansåg att de inte hanterade avfall varvid de i enkätundersökningarna ofta inte 
angav att de återvinner avfall. Detta skulle dock kunna vara korrekt lämnade uppgifter från 
anläggningarna om Mayer Parry domens tolkning av ”när avfall upphör att vara avfall” och 
”återvinning” inte skulle användas för denna undersökning.  
 
Frågan är då om denna dom bör tillämpas för gipsavfall? Det är alltid svårt att dra en fullt 
motsvarig slutsats när en annan typ av avfall ska bedömas. Vid en sådan tillämpning skulle 
ett scenario vara att det material som en återvinningsentreprenör erhåller efter denne 
återvunnit gipsavfall, i avsikt att leverera det till gipsskivetillverkare eller kraftvärmeverk 
som bränsleadditiv, är fortfarande att betrakta som ett avfall. Detta skulle innebära att det 
bl.a. behövs tillstånd för att mottaga ett sådant material men att det sedan upphör att vara 
avfall när det väl kommer till användning. Sedan en lång tid tillbaka så har situationen dock 
varit den att återvunnet material i vid utsträckning handskats som en handelsvara 
(Återvinningsindustrierna 2012, 6). 
 
Mål C-235/02 Saetti & Frediani 
Bakgrunden till detta förhandsavgörande är att det hade uppstått klagomål kring ett 
oljeraffinaderi i Gela. Klagomålen handlade om att företaget i fråga använde petroleumkoks, 
som uppkommit vid raffinering av råolja, som bränsle till verksamhetens kraftvärmecentral. 
Produktionen gav ett överskott på elektricitet som såldes till industriföretag och elbolag. En 
åklagare vid Tribunale di Gela (italiensk domstol) som hanterat klagomålen ansåg att 
petroleumkoks utgör avfall och åtalade därför oljeraffinaderiets direktör Marco Saetti och 
tidigare direktör Andrea Frediani för att de saknade det tillstånd som krävs för att lagra och 
använda petroleumkoks. Åtalet ledde till att åklagaren begärde att GIP, Giudice per le 
indagini preliminari (avdelning som leder förundersökningar) skulle undersöka varför de 
italienska myndigheterna undantagit petroleumkoks från avfallsbestämmelserna, varvid GIP 
ställde ett antal tolkningsfrågor till EG-domstolen för att få klarhet i om petroleumkoks utgör 
avfall eller inte. 
 
Den fråga som EG-domstolen behandlar i detta mål liknar på många sätt den fråga som 
behandlas i Palin Granit målet (Mål C-9/00 REG 2002) och EG-domstolen har därav på ett 
flertal punkter refererat till den domen. Bl.a. så menar EG-domstolen att det kan röra sig om 
en biprodukt om det går att säkerställa att en vara, ett ämne eller en råvara kommer att 
återanvändas och att sannolikheten att en återanvändning kommer att ske kan ses som 
större om det är ekonomiskt fördelaktigt för innehavaren att återanvända föremålet. EG-
domstolen ansåg i detta fall att petroleumkoks inte utgör avfall, detta eftersom att den 
avsiktligen produceras. Motiveringen till att EG-domstolen anser att petroleumkoksen 
avsiktligen produceras är att det är ett medvetet teknikval av bolaget som är följden till att 
petroleumkoks uppstår, bolaget skulle kunna raffinera olja utan att producera 
petroleumkoks men väljer ändå att göra det i syfte att få tillgång till ett bränsle vars kostnad 
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är lägre än andra bränslen. Det är i och med detta förfarande även säkerställt att ”produkten” 
kommer att användas. 
 
Analys: Precis som i fallet med Palin Granit så handlar detta fall om ett visst material ska 
klassas som biprodukt eller avfall. En av skillnaderna mellan fallen är att EG-domstolen i 
detta ärende ansåg att bolaget hade gjort ett medvetet teknikval att framställa ämnet 
petroleumkoks och att det därmed är säkerställt att ämnet kommer att användas. Att det är 
säkerställt att ämnet kommer att användas blir svårt att diskutera i sammanhanget 
gipsavfall. Det som skulle kunna lyftas upp från detta fall, då det gäller gipsavfall, är att det är 
ekonomiskt fördelaktigt för innehavaren att återanvända (materialåtervinna) gipsavfall och 
det skulle kunna peka på att en återanvändning verkligen kommer att ske.  
 
4.1.3 Sammanfattning rättspraxis 
Från fallet med ARCO Chemie och Epon (De förenade målen C-418/97 och C-419/97 REG 
2000) går det att konstatera att varken metoden i sig eller allmänhetens uppfattning är 
avgörande i bedömningen om ett behandlat material är avfall eller inte, dock så utgör dessa 
punkter enligt EG-domstolen indicium på att det kan röra sig om ett avfall. Från samma 
ärende menar EG-domstolen att en substans inte nödvändigtvis upphör att vara avfall om 
det genomgår en fullständig återvinningsåtgärd eftersom substansen fortfarande kan utgöra 
avfall om innehavaren gör sig av med substansen eller har för avsikt eller skyldighet att göra 
sig av med substansen. Från fallet Mayer Parry (Mål C-444/00 REG 2003) ansåg EG-
domstolen att det metallavfall som var i fråga inte hade återvunnits, i form av 
materialutnyttjande, trots att det hade omvandlats till en råvara. Det var först när det 
upparbetade metallavfallet användes i tillverkningsprocessen som det gick att betrakta som 
materialutnyttjande. 
 
I fallet från Palin Granit (Mål C-9/00 REG 2002) lyfter EG-domstolen fram att en avgörande 
punkt för att ett föremål ska kunna betraktas som en biprodukt är att det är säkerställt att 
förmålet verkligen kommer att användas, det räcker inte med att det enbart finns möjlighet 
att kunna använda det. Denna punkt finns numera som ett villkor, för biprodukter, i artikel 5 
i direktiv 2008/98/EG. I Saetti & Frediani (Mål C-235/02 REG 2004) påpekar EG-
domstolen att sannolikheten för att en återanvändning kommer att ske är större om det är 
ekonomiskt fördelaktigt för innehavaren att återanvända föremålet men att den ekonomiska 
aspekten ändå inte är helt avgörande för bedömningen. Från den aktuella rättspraxis 
framgår även att ett medvetet teknikval kan indikera att föremålet i fråga är avsiktligt 
framställt vilket i sin tur kan innebära att det är säkerställt att föremålet kommer att 
användas (Mål C-235/02 REG 2004). 
 
Det som EG-domstolen accentuerar i samtliga av de fyra målen är att bedömningen i 
huruvida ett ämne, föremål eller vara utgör avfall skall bedömas med hänsyn till samtliga 
omständigheter. Gemensamt för de fyra målen är även att EG-domstolen lyfter fram att 
avfallsbegreppet skall ges en vid tolkning i syfte att säkerställa en hög skyddsnivå för miljön. 
 
4.1.4 Rättsfall 
Detta avsnitt innehåller en redogörelse av ett rättsfall som tar upp frågan om gipsspill 
(krossade gipsskivor) ska få användas som gödselmedel i jordbruk, vilket är en väsentlig 
fråga vid diskussionen om hur gipsavfall ska betraktas. Efter redogörelsen av rättsfallet följer 
en kort analys där utfallet från ärendet sätts in i det sammanhang som frågeställningarna för 
detta arbete avser att söka svar på. 
 
Mål nr M 3734-09  
Ärendet som Miljödomstolen behandlar är ett överklagat beslut om att inte tillåta spridning 
av gipsspill på åkermark. Bakgrunden är att en privatperson (nedan JB) som bedriver ett 
jordbruk har använt krossade gipsskivor som gödselmedel på sin åkermark. Efter en 
anmälan inkommit till kommunen om att byggavfall spridits på JB:s åkermark och en 
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inspektion genomförts beslutade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i kommunen att 
förelägga JB att upphöra med spridningen av gipsspill. JB överklagade först beslutet till 
länsstyrelsen i Skåne län men fick där överklagan avslagen, varvid JB då överklagade 
länsstyrelsens beslut till miljödomstolen som även valde att avslå överklagan.  
 
I målet begärde miljödomstolen in yttranden från både Naturvårdsverket och 
Jordbruksverket. Naturvårdsverket instämmer med länsstyrelsen om att det kan vara frågan 
om ett deponeringsförfarande men framhåller samtidigt att det finns ett undantag i 
deponeringsbestämmelserna för användning av avfall för gödsel- eller jordförbättringsmedel. 
Naturvårdsverket anser att en avgörande punkt i bedömningen ska vara om gipsspridning på 
åkermark kan motiveras utifrån dess nytta som gödsel och jordförbättringsmedel, vilket de i 
detta fall ansåg inte kan motiveras. De menar att när avfall används som näringstillskott ska 
det inte tillföras mer näring [avfall] än vad växterna kan ta upp; om onödigt mycket näring 
används kan det vara fråga om bortskaffning av avfall. Jordbruksverket har i sitt yttrande 
konstaterat att gips kan användas som gödningsmedel men framhåller att 
verksamhetsutövaren har ett ansvar att påvisa att gipset inte innehåller föroreningar eller 
andra oönskade ämnen. De vill dock inte avgöra huruvida det gipsmaterial, som har använts 
i detta fall, är lämpligt som gödselmedel. JB har framhållit att gips från nyproduktionsspill är 
lämpligt som gödselmedel för att undvika svavelbrist hos grödor. Han anser även att 
gipsspillet inte är att anse som avfall eftersom det hanteras separat från övrigt material hos 
avfallsentreprenören och att det därför ska ses som en restprodukt. Som stöd har JB bland 
annat refererat till gipsproducenternas byggvarudeklaration som visar på att gipset inte 
innehåller några tungmetaller eller andra föroreningar, samt även till en undersökning från 
1995 framtagen av Malmöhus läns Hushållningssällskap som deklarerar att spridning av 
krossad gips inte vållar några miljöproblem. 
 
Miljödomstolen har i domskälet tagit upp att det saknas utredningar både huruvida 
näringsinnehållet i gipsspillet ser ut i förhållande till näringsbehovet samt även nedbrytheten 
för rester av det pappers- och glasfibermaterial som gipsavfallet även innehåller. Vidare 
påpekar de att det kan finnas andra skadliga material i gipsavfallet exempelvis ämnen från 
ytbehandling av gipsskivor och att den undersökning som JB hänvisar till saknar sådana 
redogörelser. I domskälet lyfter de dock fram att det finns ett återvinningssystem som 
används till nyproduktion av gipsskivor som kan ta bort förorenade material och papper. 
Trots detta väljer miljödomstolen i sin dom att gå efter länsstyrelsens linje, att det inte är 
tillräckligt utrett om gipset som har använts kan ge upphov till olägenheter för människors 
hälsa eller miljön. Spridning av gipsavfall som gödningsmedel kan därför inte godtas med det 
underlag och den sönderdelningsmetod som har redovisats i målet. 
 
Relevant för målet är att i Länsstyrelsens beslut (beslutet som överklagades till 
miljödomstolen) förklarar Länsstyrelsen att gipsskiveresterna kan vara av två olika slag: 
gipsavfall från nyproducerade gipsplattor och behandlat gipsavfall som produceras vid 
rivning. Länsstyrelsen konstaterar att undersökningen som Malmöhus läns 
Hushållningssällskap gjorde avser gipsskiveavfall från byggen och rivning. Vidare refereras 
det till Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:10) och föreskrifter (NFS 2004:10) om 
att avfall som efter sortering innehåller rester av gips inte bör betraktas som ett gipsbaserat 
avfall, däremot bör utsorterade fraktioner av gipsskivor betraktas som gipsbaserat avfall. 
 
Analys: En intressant aspekt i detta fall är att det aldrig diskuteras, från varken JB:s, 
myndigheternas eller miljödomstolens sida, i termerna att gipsavfallet ”kan upphöra att vara 
avfall” eller ”förlora sin status som avfall” om materialet genomgår ett 
återvinningsförfarande. Det enda som JB lyfter fram är att det bör ses som en restprodukt, 
vilket kan tolkas som att han vill klassa det som en biprodukt. Istället så är utgångspunkten 
ganska tydlig från länsstyrelsen och miljödomstolen att gipsmaterialet i fråga är ett avfall. 
Trots att det från miljödomstolens håll lyfts fram att det finns ett återvinningssystem som 
används till nyproduktion av gipsskivor som kan ta bort föroreningar och papper, så lyfts 



18 
 

aldrig diskussionen upp om att gipsmaterialet kan upphöra att vara avfall. I avsnitt 4.2.1 
redogörs det att gipsskivetillverkarna betraktar återvunnet gipsmaterial som ett icke-avfall. 
När det återvunna gipsmaterialet då är resultatet av den typen av återvinningssystem som 
miljödomstolen refererar till, så är det anmärkningsvärt att de inte diskuterar detta som en 
alternativ lösning. Om det nu är så att denna typ av återvinningssystem rensar bort förorenat 
material och papper och att det dessutom resulterar i att gipsmaterialet förlorar sin status 
som avfall, så bör väl den metoden säkerställa att gipsmaterialet kan användas på ett 
ändamålsenligt sätt?  
 
Vid en intervju med den miljöinspektör (Hügert, muntl.) som var inblandad i detta ärende 
säger inspektören att det aldrig diskuterades om gipsavfall kan upphöra att vara avfall om 
det genomgår ett återvinningsförfarande. Hon anser att orsaken till det är att utfallet i detta 
ärende med allra högsta grad hade varit densamma även fast gipsmaterialet hade klassats 
som ett icke-avfall. Detta eftersom; avgörande för ärendet var att det fanns orena substanser 
och föroreningar med i materialet som spreds på åkermarken och att det inte var tillräckligt 
utrett vilken inverkan dessa substanser och föroreningar hade på miljön. I intervjuen 
tillägger hon även att hon upplevde att det saknades tydliga riktlinjer från de vägledande 
myndigheterna om vad som ska gälla för denna typ av förfarande. Samtidigt anser hon att 
det, i alla fall teoretiskt, skulle kunna vara tillåtet att använda återvunnet gips inom 
jordbruket om gipsmaterialet skulle bli fullständigt rent från föroreningar och farliga 
substanser. Men vilka villkor och krav som säkerställer att gipsmaterialet kan anses som rent 
tycker hon är en fråga som Jordbruksverket och Naturvårdsverket i sådana fall måste utreda 
och därefter fastställa.  
 
4.1.5 Sammanfattning rättsfall 
I mål nr M 3734-09 avgjorde miljödomstolen att en jordbrukare inte fick sprida gipsspill på 
sin åkermark. Jordbrukaren ville använda krossade gipsskivor som gödselmedel men 
miljödomstolen ansåg att det inte var tillräckligt utrett vilka konsekvenser för miljön som 
spridning av gipsspill har. Den miljöinspektör som var inblandad i ärendet anser att det 
högst troligen inte hade blivit ett annat utfall i denna dom om gipsmaterialet hade klassats 
som ett icke-avfall. Detta eftersom en avgörande punkt för detta fall var att materialet 
innehöll föroreningar och orena substanser. 
 
4.1.6 Naturvårdsverket – Generella aspekter kring när avfall kan upphöra att 
vara avfall 
I samband med att intervjuer gjordes med Naturvårdsverket angående tillåtligheten att 
använda sig av återvunnet gips som bränsleadditiv fick jag även ta del av hur resonemanget 
har gått för att avgöra om övergiven matjord kan upphöra att vara avfall. Med avseende på 
det ärendet så lyfte Naturvårdsverket upp några viktiga förutsättningar som generellt måste 
vara uppfyllda för att det ska vara tal om ett återvinningsförfarande och avfallet därigenom 
kan upphöra att vara avfall. En av dessa förutsättningar är att materialet kommer till nytta 
eller i alla fall förbereds för att komma till sådan nytta. I annat fall så kan det vara tal om ett 
bortskaffningsförfarande. Sedan är ytterligare en förutsättning att användningen av 
materialet inte ger upphov till ökade störningar för människors hälsa eller miljön eller i varje 
fall mycket begränsade störningar. De understryker dock angående den förutsättningen att 
funktionskravet eller miljökravet inte kan sättas så högt att någon avvikelse från 
naturmaterialets egenskaper över huvudtaget inte accepteras, varvid de refererar till MÖD 
2010:7 som handlar om ett ärende där gummiklipp används som dräneringsmaterial vid 
sluttäckning av deponi. Om materialet även är tänkt att användas utan en platsspecifik 
användning så bör riskerna med användnigen vara så små att materialet i stort sett ska 
kunna användas på vilken plats som helst (Lindqvist, muntl. a). 
 
Vem är det då som ska göra denna bedömning? Det som framgår av Naturvårdsverkets 
resonemang är att bedömningen bör ske i samråd med tillsynsmyndigheten där en central 
utgångspunkt vid bedömningen bör vara att förvissa sig om att användningen inte leder till 
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några negativa effekter för människors hälsa eller miljön. Även fast tillsynsmyndigheten 
skulle bedöma att kraven, för att materialet ska ha upphört att vara avfall genom återvinning, 
inte är uppfyllda så finns det trots allt fortfarande möjligheter att återvinna avfallet. Ett 
exempel på en sådan möjlighet är att anmäla och använda avfallet för anläggningsändamål, 
förutsatt att kraven för anläggningsförfarandet är uppfyllda (Lindqvist, muntl. a). 
 
4.2 När avfall upphör att vara avfall – Hur fungerar det i praktiken? 
Med den, i föregående avsnitt, redogjorda rättspraxis och rättsfall som bakgrund är det även 
nödvändigt att undersöka hur situationen med gipsanvändning ser ut i praktiken. Eftersom 
återvunnet gipsmaterial har använts som råvara i olika branscher under en relativt lång tid 
behövs ett klargörande kring hur den juridiska delen med gipsavfall överensstämmer med 
den praktiserande. Med tanke på att huvudfrågan; när avfall kan upphöra att vara avfall, i 
vissa situationer är ett oprövat förfarande finns det anledning att misstänka att även aktörer 
och myndigheter upplever en osäkerhet kring om och när återvunnet gips kan betraktas som 
icke-avfall. Finns det ett glapp mellan vad lagstiftningen påpekar och hur användningen av 
gipsavfall ser ut i praktiken? Eller finns det en gemensam uppfattning av denna fråga, bland 
aktörer och myndigheter, som gör att användningen av återvunnet gips håller sig inom de 
juridiska ramarna?  
 
4.2.1 Aktörer som använder sig av återvunnet gips 
De aktörer som idag använder sig av gips går främst att hitta i tre olika branscher: 
nytillverkning av gipsskivor, jordbruket samt cementtillverkning. Den absolut största delen 
av återvunnet gips går idag till nytillverkning av gipsskivor där de största aktörerna i Sverige 
är Norgips, Knauf Danogips GmbH och Gyproc AB. Av de företag som tar emot och 
behandlar gipsavfall är Gips Recycling Sverige AB det företag som kan räknas som det största 
och ledande företaget inom gipsåtervinningsbranschen. Därför är Gips Recycling ett av de 
gipsåtervinningsföretag vars verksamhet har studerats. Även PR Slamsugning, som är ett 
mindre företag som mottager och behandlar gipsavfall, har kontaktas i syfte att få en bild av 
hur gipsavfallet behandlas och hur det sedan säljs vidare. För att kunna få en heltäckande 
bild av hur återvunnet gipsmaterial används har både tillstånd granskats och intervjuer med 
ovan nämnda företag gjorts. 
 
I Gips Recyclings tillstånd framgår det att de årligen levererar återvunnet gipsmaterial, 
under begreppet "returgips", som råvara till Gyproc i mängder upp till 22 500 ton. Vid en 
telefonintervju med Gyprocs processingenjör (Gustavsson, muntl.) förklarade han att 
"returgips" inte ska betraktas som ett avfall och att det istället bör betraktas som ett icke-
avfall eftersom det återvunna gipsmaterialet har behandlats till ett material som endast 
består av rent gipspulver. Vid händelsen att "returgips" bör betraktas som ett icke-avfall 
kvarstår frågan; när i återvinningsförfarandet upphör det behandlade gipsavfallet att vara ett 
avfall samt om behandlingsprocessen måste vara utformade enligt några särskilda krav för 
att materialet ska kunna betraktas som ett icke-avfall? Gyprocs processingenjör kände inte 
till att det fanns några direkta krav i behandlingsprocessen som avsåg att definiera när det 
återvunna gipsmaterialet upphörde att vara avfall men framhävde samtidigt att de har krav 
på att gipspulvret ska hålla en hög kvalité och att det inte ska innehålla några föroreningar. 
Vidare behöver det även klargöras om alla aktörer i branschen har samma tolkning av 
begreppet "returgips". 
 
I tillståndet som Knauf Danogips innehar har Länsstyresen för denna verksamhet tagit beslut 
om att verksamhetsutövaren får mottaga och återvinna maximalt 10 000 ton gips per år (i 
verksamhetsbeskrivningen i tillståndsbeslutet framgår det att de med ”gips”, i detta 
avseende, menar gipsavfall). Kvalitets- och miljösamordnaren på Knauf Danogips (Carlsson, 
muntl.) förklarade att gipsmaterial från rivningsavfall t.ex. kasserade gipsskivor är klassat 
som gipsavfall och att de därför endast kunde använda sig av 10 000 ton återvunnet gips i sin 
verksamhet eftersom tillståndet endast tillät en hantering av avfall i de mängderna. 
Industrigips däremot är en typ av gipsmaterial som de kunde använda i relativt stor 
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omfattning eftersom det enligt EU:s bestämmelser betraktas som en biprodukt och därför 
inte omfattas av avfallslagstiftningen. Kvalitets- och miljösamordnaren instämde på att det 
var en oklar situation huruvida återvunnet gipsmaterial ska betraktas som gipsavfall eller 
inte varpå han menade att en bidragande orsak till det kan vara att Länsstyrelserna i de olika 
länen kan ha skilda uppfattningar, i sammanhanget återvunnet gipsmaterial, kring vad som 
ska klassas som avfall och vad som ska betraktas som icke-avfall. I en intervju med Norgips 
tekniska chef (Arvidsson, muntl.) berättar han att Gipsrecycling levererar ”returgips” till 
deras fabrik för nytillverkning av gipsskivor. Även från Norgips håll lyftes det fram att 
”returgips” var ett icke-avfall. Däremot kunde han inte precisera när i återvinningsprocessen 
som det behandlade gipsavfallet, per definition, upphörde att vara avfall. I likhet med övriga 
gipstillverkare poängterade han att de dock ställde höga kvalitetskrav på det återvunna 
gipsmaterial som de mottog. 
 
Sammanfattningsvis så går det konstatera att det, även inom gipsbranschen, är en oklar 
situation kring distinktion när gipsavfall upphör att vara avfall och därigenom kan betraktas 
som ett icke-avfall. Varken de verksamheter som återvinner gipsavfall eller de gipstillverkare 
som använder återvunnet gipsmaterial kan peka på några vedertagna krav eller villkor som 
måste vara uppfyllda innan de kan betrakta materialet som ett icke-avfall. Detta behöver 
dock inte betyda att det i praktiken inte sker en korrekt behandling i enlighet med det 
regelverk som idag ska tillämpas vid denna fråga, problemet är bara att ingen vet vilket 
regelverk som är gällande. Tvärtom verkar det å ena sidan finnas en gemensam uppfattning 
kring att gipsavfallet måste genomgå en noggrann och systematisk återvinningsprocess i och 
med att gipstillverkarna ställer höga kvalitetskrav på det återvunna materialet. Men å andra 
sidan verkar denna uppfattning, av vad som är en godtagbar återvinningsprocess för att 
gipsavfallet ska upphöra att vara avfall, enbart vara vedertagen vid tillämpning av 
nytillverkning av gipsskivor. Ett exempel på detta är att det inte finns någon gemensam syn 
på om återvunnet gips kan eller bör användas inom jordbruket. Gipsrecycling menar på att 
det gipsmaterial som de har behandlat, ”returgips”, inte är lämpligt att använda sig av inom 
jordbruket eftersom materialet innehåller vissa orena substanser t.ex. tungmetaller (Lassen, 
muntl.). Då det från flera håll går att konstatera att återvunnet gipsmaterial används inom 
jordbruket som bl.a. gödningsmedel (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2013) vittnar 
det om att det inte finns några tydliga riktlinjer för om det är ett lämpligt förfarande att 
använda återvunnet gipsmaterial för jordbruksändamål. Vid kontakt med jordbruksverket så 
berättar de att gips kan användas för att bl.a. ersätta svavelgödselmedel och eventuellt för att 
förbättra markstrukturen. Huruvida det är vanligt förekommande att återvunnet gips, 
sorterat gipsavfall, användes kunde de inte riktigt ge ett fullständigt svar på men tillade att 
vid tillfälle det används är det en hårfin balansgång mellan att det går att betrakta som ett 
resursutnyttjande eller som ett bortskaffningsförfarande (Eskilsson, muntl.). Även Mål nr M 
3734-09 som handlar om gipsspridning på åkermark, och som finns redogjort i avsnitt 4.1.4, 
visar på att det ännu inte finns någon tydlig samsyn mellan aktörer och myndigheter för 
detta tillämpningsområde av gipsavfall. 
 
4.2.2 Kommunerna och myndigheternas syn på återvunnet gips 
Då det är Håbo kommun som bedriver tillsyn över både Gyproc och Gipsrecycling så 
kontaktades dem med frågor om hur de betraktar återvunnet gips och vad de anser är 
gällande för när gipsavfall kan upphöra att vara avfall. De svarade att de inte har funderat 
över denna fråga tidigare och ansåg att det snarare bör vara länsstyrelsen som ska kunna 
svara på dessa frågor eftersom det är de som sätter ramarna för vad de på kommunen ska 
titta på vid en tillsyn. Vid kontakt med Uppsala län, som behandlar tillståndsansökningar 
från både Gyproc och Gipsrecycling, förklarar de att de inte har tagit tag i frågan än om när 
avfall kan upphöra att vara avfall och hänvisar till Naturvårdsverket som de anser kan vara 
en bättre samtalspartner vid frågor om avklassificering av avfall. Nästa steg blev därmed att 
kontakta Helen Lindqvist som arbetar med avfallsfrågor på Naturvårdsverket. Hon 
förklarade att för avfall som idag saknar specifikt framtagna ”End of Waste” kriterier som 
t.ex. gipsavfall så ska frågan om när avfall kan upphöra att vara avfall avgöras från fall till 
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fall. Några detaljer för vad som gäller specifikt för gips kände hon inte till men menade på att 
användningen av återvunnet gips vid nytillverkning av gipsskivor troligen inte var så hårt 
granskad eftersom det är ganska uppenbart att det ska återanvändas till sin ursprungliga 
form. Om denna fråga ska prövas vid användning av gipsavfall för andra 
tillämpningsområden framhöll hon att det är viktigt att kunna påvisa att det inte är fråga om 
något bortskaffningsförfarande. Vid en eventuell prövning, ska det kunna påvisas att det 
återvunna materialet kan ersätta ett jungfruligt material och lyfta fram att det därför är ett 
mer resurseffektivt alternativ att använda sig av återvunnet gips. Hur en prövning, där 
återvunnet gips används som bränsleadditiv, eventuellt skulle resultera i reserverar hon sig i 
att ge ett utlåtande kring men påpekar att det genast komplicerar bedömningen när det rör 
sig om förbränning (Lindqvist, muntl. b). 
 
Efter att ha kontaktat både Naturvårdsverket, länsstyrelsen och tillsynsansvariga på en 
kommun så har det ännu inte gått få svar på gällande frågeställning. Därför har ett case där 
återvunnet gips används till ett specifikt tillämpningsområde, som bränsleadditiv i 
biobränsleanläggningar, framställts för att göra det enklare för myndigheterna att göra en 
bedömning i frågan. 
 
4.3 Förslag på kriterier för när gipsavfall kan upphöra att vara avfall 
Eftersom det i Sverige inte pågår någon aktiv diskussion bland myndigheter och aktörer i hur 
eventuella kriterier för avklassificering av gipsavfall ska se ut så kan ett alternativ vara att 
undersöka om andra länder har infört eller är på väg att utforma kriterier som definierar när 
gipsavfall kan upphöra att vara avfall. Bland EU:s medlemsstater så är Storbritannien och 
Irland de medlemsstater som har påbörjat framtagandet av sådana kriterier. I detta avsnitt 
kommer därför en redogörelse för hur arbetet med kriterierna har framskridit samt hur de är 
utformade. Då hanteringen av gipsavfall och tillämpningsområdena av återvunnet gips är 
relativt likartade bland EU:s medlemsländer så bör det vara föremål för diskussion huruvida 
dessa kriterier även kan tillämpas på avklassificering av gipsavfall, specifikt för Sverige, men 
även för resterande medlemsstater i EU. I dagsläget så förs det dock än så länge, på EU-nivå, 
inte några diskussioner om att införa ”End of Waste” kriterier för gipsavfall i Sverige eller 
någon annan EU-medlemsstat än Storbritannien och Irland (Ihd, muntl). 
 
4.3.1 End of Waste – kriterier för gipsavfall i Storbritannien och Irland 
När det på EU-nivå saknas framtagna End of Waste-kriterier för en specifik avfallstyp så 
finns det möjlighet för enskilda medlemsländer att själva införa End of Waste-kriterier. När 
ett medlemsland har ansökt till EU om att införa End of waste-kriterier för ett avfallsslag så 
har övriga medlemsländer tre månader på sig att eventuellt motsätta sig detta. Denna 
möjlighet har övriga medlemsländer för att förhindra antingen handelshinder eller fördelar 
som kan uppstå på grund av att länder eventuellt har olika uppfattningar kring om ett 
material ska klassas som avfall eller som en produkt. Miljöskyddsstyrelsen i Irland, 
Environmental Protecting Agency (EPA), fick i uppdrag att fastställa huruvida gips 
återvunnet av avfall från gipsplattor kan klassificeras som icke-avfall. I enlighet med 
villkoren i artikel 6 i direktiv 2008/98/EG beslutade EPA att återvunnet gips kan upphöra 
att vara avfall om följande villkor uppfylls: 

1. Det återvunna gipset ska endast återvinnas från avfall från gipsplattor. 
2. Återvinningsprocessen av gipsplattorna ska utföras och hanteras enligt standarden 

PAS:109. 
3. Det återvunna gipset ska uppfylla gränsen för tungmetaller som fastställts i 

Förenade kungarikets miljöbyrås kvalitetsprotokoll. Styrelsen för testningen av 
tungmetaller måste följa kraven från Förenade kungarikets miljöbyrås 
kvalitetsprotokoll. 

4.  Återvunnet gips ska endast användas som det anges i tillämpningsområdet i 
Förenade kungarikets miljöbyrås kvalitetsprotokoll. 
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5. Resultat av testning av näringsämnen och tungmetaller från återvunnet gips ska 
utfärdas på en per sats basis av varje återvinningsanläggning för gipsplattor till dem 
som har avsikt att använda återvunnet gips i jordbruk eller till dem som har avsikt 
att tillgängliggöra för användning i jordbruk.  

6. De nödvändiga kriterie- och kvalitetsspecifikationerna, som det hänvisas till ovan, 
inkluderas i avfallsanläggningstillståndet för varje återvinningsanläggning för 
gipsplattor;  

7. Återvinningsanläggningen för gipsplattor kan löpande visa för deras relevanta 
lokala tillåtelsemyndighet att det återvunna gipset uppfyller de nödvändiga kriterie- 
och kvalitetsspecifikationerna för att materialet ska upphöra att vara avfall. 

8. Det återvunna gipset ska inte kastas bort eller ska inte avses att kastas bort. 
 

Detta beslut anmäldes som ett förslag till kommissionen den 10 juni 2010 (2010/350/IRL) 
varvid övriga medlemsstater fick möjlighetet att ge invändningar på förslaget. Efter inkomna 
synpunkter hade behandlats ändrade kommissionen det föreslagna utkastet och meddelade 
den 6 januari 2011 den slutliga ståndpunkten av End of Waste för gipsavfall. EPA kunde 
därigenom fastställa att återvunnet gips kan upphöra att vara avfall om följande villkor 
uppfylls: 
 

1. Gipsåtervinningsprocessen genomförs och hanteras i enlighet med PAS:109 
2. Det återvunna gipset uppfyller gränserna för tungmetaller som anges i den brittiska 

miljöbyrån, Environment Agency’s (EA) kvalitetsprotokoll (Quality Protocol - 
Recycled gypsum from waste plasterboard); Testmetoden för tungmetaller måste 
följa kraven i EA:s kvalitetsprotokoll; 

3. Återvunnet gips används endast på tillämpningsområden som utpekas i EA:s 
kvalitetsprotokoll. 

 
I beslutet betonas även att försäljning av återvunnet gips som ämnas användas som 
jordbehandlingsmedel kan omfattas av REACH-bestämmelserna som reglerar 
produktsäkerhet och marknadsföring.  
 
4.3.2 Quality Protocol - Recycled gypsum from waste plasterboard 
Environment Agency (EA) och WRAP har på gemensamt initiativ skapat ett Quality Protocol 
- Recycled gypsum from waste plasterboard (WRAP 2011) nedan kvalitetsprotokoll. 
Medfinansiärer till projektet har varit Department for Environment, Food and Rural Affairs 
(Defra), the Welsh Assembly Government (WAG) och the Northern Ireland Environment 
Agency (NIEA). Ett kvalitetsprotokoll kan beskrivas som ett kontrollschema som fastställer 
End of Waste -kriterier för produktion och användning av produkter från en specifik 
avfallstyp, i detta fall för gipsavfall. Om kriterierna i kvalitetsprotokollet uppfylls så ska det 
anses vara tillräckligt för att säkerställa att den återvunna produkten kan användas utan att 
underminera syftet med ramdirektivet för avfall (2008/98/EG). Med andra ord så kan 
gipsavfall upphöra att vara avfall om dessa kriterier uppfylls på ett godtagbart sätt (WRAP 
2011, 4). Enligt författarna av detta kvalitetsprotokoll så har End of Waste-kriterierna för 
gipsavfall tagits fram på grund av att det har funnits en osäkerhet kring vilka omständigheter 
som gipsavfall måste genomgå för att kunna upphöra att vara avfall. Denna osäkerhet har 
enligt författarna lett till att utvecklingen av nya produkter som är framställda av gipsavfall 
har hämmats och att osäkerheten förhindrat återvinning som kan minska 
deponeringsförfarandet med gipsavfall. Kvalitetsprotokollet har fyra huvudsyften: 
 

1. Klargöra den punkt för när kontroller av avfall inte längre är nödvändigt; 
2. Skapa en garanti för innehavare att det återvunna gipset som de köpen in håller en 

kvalité av godkänd standard; 
3. Ge användare en garanti för att det återvunna gipsmaterialet är lämpligt att använda 

till utpekade tillämpningsområden; 
4. Skydda människors hälsa och miljö. 
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Utöver detta så är ett övergripande mål med kvalitetsprotokollet att ge en beskrivning av hur 
den praktiska användningen av återvunnet gips ser ut när den är under acceptabla former 
(WRAP 2011, 4). 
 
Processen med att kontrollera att kvalitetsprotokollet efterföljs går att dela upp i 5 
övergripande steg. Processens olika steg presenteras i figur 1. 
 
 

 

 

 

 

Figur 1. Figuren visar den stegvisa processen med att kontrollera att kvalitetsprotokollet efterföljs på ett korrekt 
sätt. Figuren baseras utifrån en beskrivning av kontrollprocessen som finns med i kvalitetsprotokollet (WRAP, 
2013 6-7)  

 
1. Kontrollera ”inputmaterialet”. 
Det gipsmaterial som går in och behandlas måste bestå av en begränsad typ av gipsavfall som 
definieras genom en bilaga i kvalitetsprotokollet. I den bilagan refereras i sin tur definitionen 
av ”input material” till paragraf 3.12 i PAS 109:2013. 
 
2. Kontrollera behandlingsprocessen. 
För att kvalitetsprotokollet ska efterföljas på ett korrekt sätt så måste även 
behandlingsprocessen uppfylla en särskild standard. För detta kvalitetsprotokoll så är den 
behandlingsprocess som redogörs i PAS 109:2013 att betrakta som en godkänd standard. Det 
finns däremot möjligheter för den brittiska miljöbyrån EA eller den Nordirländska 
miljöbyrån NIEA att lägga till ytterligare standarder som godkända om de anser att förslagen 
standard uppfyller alla krav efter en granskning har genomförts (WRAP 2011, 8). 
 
3. Testa och mäta kvalitén på det behandlade materialet. 
Det behandlade materialet ska kontrolleras och testas i enlighet med PAS 109:2013  
 
4. Påvisa att kraven i kvalitetsprotokollet har efterföljts. 
De som behandlar och producerar återvunnet gipsmaterial måste kunna påvisa att de har 
följt kvalitetsprotokollet genom hela återvinningsprocessen. Exempel på typ av register som 
är nödvändig är bl.a. dokumentation över det inkomna materialet samt dokumentation av 
alla kontroller och prover som har utförts. 
 
5. Dokumentera försäljning och leverans av det återvunna gipsmaterialet.  
Producenten måste även föra register över all försäljning och leverans av det återvunna 
gipset där dokumentationen bl.a. ska innehålla detaljerade kontaktuppgifter och information 
om köparen samt information om vilket tillämpningsområde som det levererade 
gipsmaterialet ska användas till. I kvalitetsprotokollet finns samma tre tillämpningsområden 
som i PAS 109:2013 utpekade; som råmaterial vid nytillverkning av gipsskivor, som 
jordförbättringsmedel inom jordbruket och som råvara i cementtillverkning. 
 
4.3.3  PAS 109:2013 
I det avseende att utveckla kriterier för att säkerställa en god kvalité för hantering och 
användning av återvunnet gips så har Storbritannien, genom British Standards Institution 
(BSI), tagit fram standardiserade krav på återvunnet gipsmaterial i form av ett s.k. PAS-
dokument. PAS står för Publicly Available Specification och fungerar som ett officiellt 
samrådsdokument för ett specifikt ämne som en organisation eller grupp av aktörer vill 
standardisera hanteringen kring. Den organisation som gav BSI i uppdrag att framställa ett 
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PAS-dokument för återvunnet gipsmaterial var det icke vinstdrivande bolaget The Waste & 
Resources Action Programme (WRAP), vars syfte är att hjälpa företag, organisationer och 
lokala myndigheter till att uppnå en hållbar resursanvändning (WRAP 2014). 
 
Syftet med PAS 109:2013 är att fastställa minimikrav för användning av behandlat 
gipsskiveavfall. Det övergripande innehållet i PAS:109 kan sammanfattas till urval, 
mottagning och hanteringen av inkommande material från gipsavfall; specifikation av 
produktkvalité; lagring och märkning för att tydliggöra avsändare och produktens spårbarhet 
(WRAP 2013). PAS 109:2013 riktar sig till producenter som använder sig av återvunnet 
gipsmaterial, det finns dock inte framhävet någonstans i PAS 109:2013 som säger att 
dokumentet i sig refererar till ”End of Waste” diskussionen. Däremot har ”Quality Protocol- 
Recycled gypsum from waste plasterboard”, vars avsikt är att fastslå ”End of Waste” 
kriterier för gipsavfall, använt sig av PAS 109:2013 som en utpekad standard vid definiering 
av gipsavfall.  
 
I introduktionen av PAS-dokumentet redogörs sannolika källor till hur gipsavfallet 
uppkommer och även vilka tillämpningsområden som omfattas av standardiseringen i PAS 
109:2013. Källorna är: gipsavfall från gipsskivetillverkning, spill från byggarbetsplatser, 
skadade gipsskivor från transporter och lagring, spill och gipsavfall från renoverings- och 
rivningsarbeten. Vidare finns det mer specifika krav att gipsavfallet ska uppfylla 
kvalitétskriterier för partikelstorleksfördelning, restpapper, renhet, fysisk kontaminering och 
kemiska sammansättningsgränser samt även godtagbara krav på både färg och lukt. De 
slutliga marknader som PAS-dokumentet avser att tillämpas på finns uppdelade i tio olika 
slutmarknader som går att sammanfoga till tre huvudgrupper som är identiska med de 
tillämpningsområden som pekas ut i kvalitetsprotokollet: 
 

 Nytillverkning av gipsskivor 

 Cementtillverkning 

 Gödsel och jordstabiliseringsmedel inom jordbruket 
 
I dokumentet understryker de dock att användningen av återvunnet gipsavfall inte behöver 
begränsas till dessa områden och för att tillgodose det växande utbudet av 
användningsområden så kan det bli aktuellt att lägga till ytterligare användarkrav (BSI 
2013).  
 
4.4 Gipsavfall som bränsleadditiv 
 
4.4.1 Case – Myndigheternas utlåtande kring att använda återvunnet 
gipsmaterial som bränsleadditiv 
Av de tolv länsstyrelser som jag kontaktade så svarade sex stycken direkt att de inte hade 
möjlighet att titta på caset eller att de inte kunde ge något generellt utlåtande om fallet. Av de 
sex länsstyrelser som gick med på att jag skickade caset till dem så förklarade fem av dem, 
efter att ha läst igenom caset, att de gjort bedömningen att de inte kunde ge något generellt 
utlåtande om fallet. Även länsstyrelsen i Norrbottens län var inne på samma linje att de inte 
kunde ge ett utlåtande i huruvida de anser att det bör vara tillåtet eller ej att använda 
återvunnet gips som bränsleadditiv. Däremot så valde länsstyrelsen i Norrbottens län att 
ställa upp på en intervju, genom miljöskyddshandläggaren Karin Luthbom, där de förklarade 
att en bedömning i huruvida återvunnet gips bör betraktas som avfall eller inte ska göras från 
fall till fall. Hon förklarade också att frågan om huruvida återvunnet gips kan tillåtas att 
användas som bränsleadditiv endast kan avgöras vid en verklig prövning av frågan, dvs. när 
det blir aktuellt att en verksamhetsutövare väljer att införa detta förfarande i den reella 
verksamheten. I samband med att Luthbom (muntl.) läste igenom caset så kunde hon delge 
hur hon resonerar vid ett case som detta samt peka på några faktorer som kan komma att 
vara avgörande vid en eventuell prövning. 
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Vid ett fall där det ska göras en bedömning om ett material är ett avfall eller om det har 
upphört att vara ett avfall så är det flera faktorer som väger in i avgörandet. Så det går inte 
att peka på en enskild faktor som kan få till följd att ett avfall kan klassas om till en produkt 
och det är även nått som gäller för alla typer av avfall inte bara specifikt gipsavfall. Luthbom 
(muntl.) lyfter även fram att det inte heller är avgörande att ett material har genomgått en 
återvinningsprocess, det kan fortfarande betraktas som ett avfall om det inte är säkerställt 
vilka effekter på miljön som användandet av materialet ger upphov till (Luthbom, muntl.). 
Denna princip som hon lyfter fram, att ett material fortfarande kan betraktas som ett avfall 
trots att det genomgått en återvinningsåtgärd, är även något som överensstämmer med EG-
domstolens svarutlåtande från de förenade målen C-418/97 ARCO Chemie och C-419/97 
Epon (se avsnitt 4.1.2). Vid en eventuell prövning av att använda återvunnet gips som 
bränsleadditiv så ger hon några förslag på vad som är viktigt att vidare utreda. Den första 
punkten är huruvida återvunnet gips kan ersätta någon befintlig produkt. Då bör det även 
kunna redogöras om det blir någon miljövinst eller om det exempelvis leder till ökade 
utsläpp om den befintliga produkten ersätts med återvunnet gips. Orsaken till varför detta är 
viktigt att utreda är att det ska vara tydligt för länsstyrelsen att kunna se att det inte är fråga 
om något kvittblivningsförfarande. Angående aspekten om att minimera misstankarna om 
att det är ett kvittblivningsförfarande så nämner hon även att det återvunna avfallet bör ha 
ett ekonomiskt pris som ungefär motsvarar de alternativa produkterna. Hon förklarar att det 
kanske låter motsägelsefullt men att det kan vara en fördel om det återvunna avfallet inte är 
alltför billigt eftersom det då finns risk att det kan bli ett billigt sätt för aktörer att bli kvitt 
sitt avfall. 
 
Luthbom (muntl.) förklarade även hur en eventuell prövning skulle kunna se ut i praktiken. 
Ett eventuellt scenario för en verksamhetsutövare som anser att det återvunna gipsmaterialet 
inte är ett avfall, blir då att klassa materialet som en produkt genom att registrera produkten 
enligt REACH-lagstiftningen, som är en del av produktlagstiftningen. Men enbart genom att 
registrera den enligt REACH-lagstiftningen betyder inte det att materialet per automatik är 
att betrakta som en produkt. Därför blir då andra steget; att när väl verksamhetsutövaren 
börjar använda produkten så kommer tillsynsmyndigheten att göra en bedömning om det är 
ett avfall eller inte. Om verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten inte kommer överens i 
frågan så blir det i sådana fall ett ärende för mark- och miljödomstolen att avgöra. Vid en 
situation där det är kommunen som har tillsyn över verksamheten är det länsstyrelsen som 
prövar ett överklagande av beslut. Fram tills dess att det inte har avgjorts något liknande 
ärende i någon instans så kommer det fortsätta att vara en osäker situation, precis som det 
ser ut i dag för detta fall.  
 
Som Luthbom (muntl.) nämnde inledningsvis så är dock det första steget, för 
verksamhetsutövaren, innan prövning att utreda vilken miljöpåverkan som detta förfarande 
har. Under intervjuen ställdes även frågan om det skulle kunna gå väga upp mindre negativa 
miljöeffekter mot att deponeringsförfarandet minskar och att resursutnyttjandet ökar. På 
denna fråga svarade hon att en allmän riktlinje är att försöka minska deponeringsförfarandet 
men att det fortfarande bör vara försiktighetsprincipen som ska vara ledande. I det 
resonemanget säger hon att det finns en fara i att ”friklassa” ett avfall från att vara ett avfall 
eftersom att det då finns en risk att de tappar kontrollen över den miljöskyddande funktion 
som avfallslagstiftningen har. Hon väljer dock att understryka att länsstyrelsen vill främja 
återanvändning och återvinning och säger att om en utredning skulle visa att det har positiva 
miljöeffekter så skulle länsstyrelsen tycka att det var ett bra alternativ att använda 
gipsmaterialet på (Luthbom, muntl.).  
 
Sammanfattningsvis går det även tillägga att det som är direkt avgörande för om det ska vara 
tillåtet att använda återvunnet gips som bränsleadditiv, i en förbränningsanläggning som 
saknar tillstånd att elda avfall, är om gipsmaterialet klassas som ett avfall eller inte. Om det 
inte är ett avfall behöver inte förordning (2013:253) om förbränning av avfall efterlevas 
(Asplind, muntl.).  
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4.4.2 Alternativ till att använda återvunnet gips som bränsleadditiv 
Ett förslag i vad som Luthbom (muntl.) ansåg måste utredas vidare är på vilket sätt som 
återvunnet gips kan ersätta en befintlig produkt. För att ta reda på detta har Anders 
Rebbling, som är doktorand vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik på Umeå 
universitet, kontaktats. Anders är även en av forskarna som har varit delaktiga i försöken då 
återvunnet gips använts som bränsleadditiv. 
 
Rebbling (muntl.) förklarar att när biobränslen används i förbränningsanläggningar så är ett 
vanligt förekommande problem att det uppstår driftsstörningar. Förbränningsanläggningar 
som har en baslastpanna som använder biobränslen har i de flesta fall garderat sig med 
reservkraft mot dessa driftsstörningar i form av en spetslastpanna. Eftersom 
spetslastpannorna eldas med fossilt bränsle som t.ex. olja, ökar användningen av fossilt 
bränsle och därigenom utsläppen av fossilt CO2 när spetslastpannorna måste användas på 
grund av driftsstopp och underhåll i baslastpannan. Därför finns det ett behov av att 
minimera slitage, korrosion och beläggning i baslastpannan. Driftsproblemen kan orsakas av 
olika typer av biobränslen. Används bränslen med aska som innehåller alkalimetaller kan 
dessa bilda alkaliklorider vid förbränning. Alkaliklorider kan orsaka korrosion men om 
svavel tillsätts så ökas sulfatiseringspotentialen i processen vilket leder till att förekomsten av 
alkaliklorider reduceras eller elimineras. Det finns några olika metoder för att tillsätta svavel 
där ett av dessa är att använda torv (Rebbling, muntl.). Att använda sig av torv kan dock ses 
som ett alternativ som bör undvikas eftersom torv ur en växthusgasaspekt motsvarar fossila 
bränslen i ett tidsperspektiv upp till några hundra år (Naturvårdsverket 2014). Ett annat 
alternativ som fyller samma funktion som torv är produkten ChlorOut som säljs av Vattenfall 
(Vattenfall 2012). Produkten består i huvudsak av ammoniumsulfalt vars effekt är att 
sulfatiseringen ökar men samtidigt så kan också halten ammoniak öka vilket i sin tur måste 
renas bort samt att slitaget på pannan nedströms bädden kan öka. En nackdel med ChlorOut 
i förhållande till återvunnet gips är att ChlorOut är ett additiv som måste tillverkas vars 
process har en egen miljöpåverkan samt att det innebär en kostnad att tillverka produkten. 
Ytterligare ett alternativ är att tillsätta elementärt svavel men samma nackdel finns med det 
alternativet; kostnaden och miljöpåverkan som uppstår i samband med 
tillverkningsprocessen. Eftersom det finns tillgängligt gipsmaterial som idag endast går på 
deponi så bör återvunnet gips ses som det bästa alternativet av additiv vid en jämförelse med 
ovan nämnda alternativ (Rebbling, muntl.). 
 
4.4.3 Behöver gipsmaterial REACH-registreras? 
Frågan om gipsmaterial ska REACH-registreas eller inte beror helt på vilken typ av gips som 
ska användas. Naturgips är ett mineral och kan därför, i enlighet med punkt 7 bilaga V i 
REACH-förordningen, undantas från kravet på registrering. Industrigips som tillverkas 
industriellt ska däremot REACH-registreras. För ämnen som återvinns och därmed inte 
längre är ett avfall, kan undantas från kravet på registrering om någon annan aktör redan har 
registrerad samma ämne. För att detta ska kunna var möjlig måste ett antal villkor, som 
finns redovisade i artikel 2.7 d, vara uppfyllda. Villkoren är: 
 
”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.” 
 
Vad gäller då när gipsskivor återvinns? Gipsskivor kan innehålla både naturgips och 
industrigips, där naturgips undantas kravet på registrering enlig bilaga V och det industrigips 
som finns i gipsskivan kan undantas från kravet enligt artikel 2.7. Detta innebär att 
gipsmaterial som har återvunnits från gipsskivor inte behöver REACH-registreras, vilket 
även ska gälla oavsett typ av tillämpningsområde som det återvunna gipsmaterialet är tänkt 
ska användas till. Vid en intervju med Stefan Gabring på Kemikalieinspektionen (Gabring, 
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muntl.) säger han att en punkt som till viss del kan vara diskutabel då det gäller undantaget 
för återvunnet gips är första villkoret i artikel 2.7, där det går diskutera om gipset i 
gipsskivorna har genomgått en omvandling i samband med tillverkningen. Gipsskivor består 
inte bara av kalciumsulfat utan även av ca 20 % kristallbundet vatten. Beträffande den frågan 
säger han att inblandning av det kristallbundna vattnet inte ska räknas som en form av 
omvandling vilket betyder att gipsmaterialet i gipsskivan kan undantas från kravet av 
registrering. I intervjun nämner han också att vissa aktörer har valt att registrera naturgips 
trots att de nödvändigtvis inte behöver det. Han tror att en rimlig förklaring till det skulle 
kunna vara att det, ur en konkurrenssynpunkt, har sina fördelar att registrera naturgipset i 
REACH eftersom det ger ett seriöst intryck av produkten och verksamheten. 
 
 

5 Diskussion  
 
5.1 Återvinning av gipsavfall – en rättsosäker situation eller ett exempel 
på när onödig byråkrati har skalats bort? 
Syftet med ”End of Waste” kriterierna är från EU:s håll att främja återvinning, med andra 
ord att göra det enklare för avfallsinnehavare att avklassificera avfall som går att återvinna. 
Det som går att konstatera i ett initialt skede är att det saknas ”End of waste” kriterier för 
gipsavfall. Om gipsavfall kan upphöra att vara avfall ska därför, enligt avfallsdirektivet 
(2008/98/EG) och miljöbalken (SFS 1998:808), bestämmas från fall till fall med hjälp av 
rättspraxis. Hur ser då situationen ut idag när gipsavfall, genom en återvinningsåtgärd, 
upphör att vara avfall? Vilket lagrum är det som ska säkerställa att gipsavfallet inte längre 
behöver betraktas som ett avfall? Detta beror på vilket tillämpningsområde som det 
återvunna gipsmaterialet är tänkt att användas till. Vad som framgår efter att ha varit i 
kontakt med gipsskivetillverkare och de företag som återvinner gipsavfall är att det inte finns 
några specifika krav enligt lagstiftningen när det återvunna gipsmaterialet återanvänds vid 
tillverkning av nya gipsskivor. Dock så har det mellan dessa aktörer arbetats fram egna krav 
och standarder för att säkerställa att materialet håller en hög kvalité. Huruvida det återvunna 
gipsmaterialet är att anses som avfall eller inte är en fråga som trots detta inte har 
diskuterats bland tillstånds- och tillsynsmyndigheterna, med motiveringen att det är 
uppenbart att materialet ska användas till ett vedertaget användningsområde; nytillverkning 
av gipsskivor. 
 
Kan detta ses som en rättsosäker situation att det inte är prövat om återvunnet gipsmaterial 
är ett avfall eller inte? Att det saknas framtagna krav på återvinningsförfarandet för 
gipsavfall tror jag fortfarande är en hävd som fungerar på ett acceptabelt sätt när det 
återvunna gipsmaterialet enbart har använts till nytillverkning av gipsskivor. Detta eftersom 
återvinningsentreprenörerna av gips och gipstillverkarna är väldigt få idag och att den skalan 
idag består av seriösa aktörer. Skulle det exempelvis ha fungerat att av gammal hävd 
återvinna gipsavfall om marknaden såg ut precis likadan ut som marknaden ser ut för 
kopparskrot? Med det resonemanget så menar jag att det kan bli ett problem om exempelvis 
återvunnet gips säljs okontrollerat till exempelvis jordbruket där gipsmaterialets ”renhet” är 
av större betydelse vilket innebär att kraven på behandlingsprocessen därutav blir högre. Att 
det saknas specifika krav och framtagna riktlinjer för att kunna återvinna gipsavfall blir 
också ett problem när nya användningsområden ska testas. Från EU:s håll finns en strävan 
att stimulera innovation och främja ett ökat resursutnyttjande vilket syns tydligt i 
Kommissionens arbetsprogram från 2013 där det står: ” Mindre avfall bör produceras och 
mer återanvändas och återvinnas i linje med den praxis som tillämpas i de bäst 
presterande medlemsstaterna. Större resurseffektivitet skulle bidra till tillväxt, 
sysselsättning och ökad konkurrenskraft /…/ och nya möjligheter till innovation och 
investeringar”. Därför är det befogat att ställa sig frågan hur innovationen och 
resursutnyttjandet ska öka om verksamhetsutövarna alltid måste pröva varje ny 
återvinningsåtgärd i en domstolsinstans? Samtidigt så anser jag att länsstyrelsens svar på 
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varför det måste ske en prövning i varje enskilt fall, till stor del är motiverat. De lyfte bl.a. 
fram att det kan finnas en fara när avfall tappar sin status som avfall eftersom det finns en 
risk att de då kan tappa kontrollen över den miljöskyddande funktion som 
avfallslagstiftningen har. Att miljöskyddet ska ges en hög prioritet är en linje som även EG-
domstolen i likhet med länsstyrelsen har valt att följa. EG-domstolen har konsekvent 
vidhållit att avfallsbegreppet skall ges en vid tolkning i syfte att säkerställa en hög skyddsnivå 
för miljön, vilket också går helt i linje med avfallsdirektivets syfte. Det som dock saknas är en 
redogörelse från EU:s beslutsfattare i hur de har tänkt stimulera återanvändning och 
resursutnyttjande och samtidigt gå efter den strikta linjen att någon avvikelse från 
miljöskyddet inte får uppstå.  
 
Jag tror att resursutnyttjandet skulle underlättas om de vägledande myndigheterna tog fram 
tydliga riktlinjer för material som exempelvis gipsavfall. Att det inte har tagits fram riktlinjer, 
för hur återvunnet gipsmaterial ska betraktas i det specifika sammanhanget som 
bränsleadditiv, är ett argument som jag kan finna mig i eftersom forskningen kring det 
förfarandet är relativt nystartat. Men går det argumentet att godta när det gäller hur 
återvunnet gipsmaterial ska betraktas vid användning i jordbruket? Diskussionerna om att 
använda återvunnet gipsmaterial i jordbruket är över 20 år gamla (refereras bl.a. till rapport 
från 1995 i mål nr M 3734-09) och de vägledande myndigheterna kan ännu idag inte tydligt 
redogöra i huruvida det är ett tillåtligt eller lämpligt förfarande. 
 
Jag anser att det finns skäl till att arbeta fram vägledande riktlinjer om återvinning av 
gipsavfall, liknande det kvalitetsprotokoll som EA arbetat fram för Storbritannien och Irland 
och som till stor del lutar sig mot det samrådsdokument, PAS 109:2013, som avser att 
standardisera hanteringen kring återvunnet gips. Även om ett sådant kvalitetsprotokoll och 
samrådsdokument inte skulle utesluta en prövning av att exempelvis använda återvunnet 
gips som bränsleadditiv så skulle det högst troligen underlätta prövningsprocessen för både 
verksamhetsutövaren, tillsyns- och tillståndsmyndigheterna samt domstolsinstanserna. 
 
I de situationer som gipsavfall upphör att vara avfall så kan det även vara intressant att ta 
upp för diskussion om det finns någon risk att gipsmaterialet hamnar helt utanför en 
reglerande lagstiftning i och med att det finns undantag för återvunnet gips i REACH-
förordningen. Eftersom det är tänkt att REACH-lagstiftningen ska reglera det avfall som har 
upphört att vara avfall och som inte längre omfattas av avfallslagstiftningen så kan det lätt 
tolkas som att gipsmaterialet ”faller mellan stolarna” när undantagen tillämpas. Jag anser att 
det inte finns skäl till att göra en sådan tolkning i och med att undantagen trots allt har 
arbetats fram av en anledning. Däremot kan det kanske finnas skäl i att REACH-registrera 
det återvunna gipsmaterialet även fast det inte erfordras eftersom det skulle kunna leda till 
att gipsmaterialet får en högre och mer erkänd status. Men för att ta reda på om det kan vara 
värt att registrera gipsmaterial måste först kostnaderna för registreringsförfarandet vägas in. 
 
5.2 Återvunnet gipsmaterial som bränsleadditiv – ett resursutnyttjande 
eller ett bortskaffningsförfarande? 
Som situationen ser ut idag så kommer det att behöva prövas huruvida återvunnet gips är att 
betrakta som ett avfall eller inte när det används som bränsleadditiv i 
biobränsleanläggningarna. Om principerna från rättspraxisen sammanfattas tillsammans 
med Naturvårdsverkets och länsstyrelsens svar från intervjuerna så går det framförallt hitta 
två faktorer som kommer att bli avgörande för den prövningen. Den första faktorn är vilken 
miljöpåverkan som förfarandet kan ge upphov till och den andra faktorn är om förfarandet 
ska ses som ett resursutnyttjande eller ett bortskaffningsförfarande. Hur ser miljöpåverkan 
ut och vad är alternativet till att inte använda återvunnet gips som bränsleadditiv? 
 
Det går konstatera att det finns alternativa metoder att ta till för att minska driftsstörningar i 
biobränsleanläggningar. Men det finns även miljömässiga och ekonomiska skäl till att 
undvika dessa alternativa metoder och istället välja att använda sig av återvunnet gips som 
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bränsleadditiv. Det bör därför kunna ses som ett resursutnyttjande i och med att återvunnet 
gips kan ersätta ett, ur en miljösynpunkt, sämre material som exempelvis torv eller en 
tillverkad produkt som exempelvis ChlorOut. Vid diskussionen om det är fråga om ett 
resursutnyttjande så kan det även vara relevant att diskutera den miljöpåverkan som kan 
uppstå i samband med att använda återvunnet gips som bränsleadditiv, även om 
miljöpåverkan är av ringa karaktär. Eftersom materialet i fråga ska förbrännas så blir en 
självklar aspekt i sammanhanget att titta på om förfarandet leder till ökade utsläpp. Som 
nämndes i avsnitt 4.1.2 i analysen av de förenade målen C-418/97 ARCO Chemie och C-
419/97 Epon så innebär förbränningen en ökning av SO2 och HCl i de råa rökgaserna. Men 
eftersom de ökade halterna uppstår innan reningssteget så kommer den största delen av 
dessa gaser att samlas upp i reningssystemet. Det hade kunnat önskas att det även utfördes 
mätningar efter reningssystemet för att få detta antagande bekräftat. Det som dock ska 
kommas ihåg är att alla större förbränningsanläggningar omfattas av utsläppskrav och att 
regelbundna mätningar då måste utföras, vilket innebär att ökningar som leder till 
överskridna halter av tillåtet utsläpp kommer att detekteras i de mätningarna. Ett troligt 
scenario är nog dock att den instans som prövar detta ärende vill ha redogjort hur 
utsläppssituationen ser ut innan de tar ett avgörande i frågan. 
 
Avslutningsvis så kan det vara nödvändigt att fråga sig i vilken utsträckning som 
prövningsinstanserna vill att utredningarna om miljöeffekterna ska vara. Från intervjuerna 
med Naturvårdsverket och länsstyrelsen så tolkar jag det som att utsläppen från 
förbränningen utgjorde den centrala miljöaspekten. Men det bör vara rimligt att förvänta sig 
att även andra aspekter som t.ex. transporter av gipsavfall, behandlingsprocessen av 
gipsavfallet samt eventuella rester av additivet i askan är saker som behöver utredas. 
 
5.3 Val av metod 
Per Dannefjord (Dannefjord 1999, 2) skriver att det kan vara lätt att få intrycket av att 
vetenskaplig forskning är en rätlinjig process där bestämda steg alltid följer på varandra i en 
bestämd ordning. Han menar att det snarare är det motsatta och att processen istället kan 
beskrivas som en komplex verksamhet där nya idéer och riktningar hela tiden måste tas. 
Redan i den inledande perioden av detta arbete var jag beredd att hålla med i hans 
ställningstagande i och med att den planerade metoden har behövts modifieras under 
arbetets gång. Orsaken till detta har varit att det uppenbarligen är frågeställningar som ingen 
vill, kan eller vågar ta ställning till. Detta kan exemplifieras genom det svar som jag fick av 
en kommunanställd som bedriver tillsyn över bland annat verksamheter som använder sig av 
återvunnet gipsmaterial. På min fråga om återvunnet gipsmaterial ska betraktas som avfall 
eller inte löd svaret: 
  

”Det är en intressant fråga som jag aldrig någonsin har tänkt på och som jag 
nog inte har ett svar på”2 

 
En svaghet som därigenom har uppenbarat sig med det metodologiska tillvägagångssätt som 
jag har använt är att få länsstyrelser har valt att svara på mina frågeställningar. När endast 
en länsstyrelse ställde upp på en intervju kan det finnas en risk att reliabiliteten försvagas. 
Denna svaghet anser jag dock delvis har kunnat undvikas eftersom svaren från länsstyrelsen 
har triangulerats med svaren från Naturvårdsverket och aktörerna inom gipsbranschen samt 
den rättspraxis som har studerats. Genom denna triangulering har flera perspektiv kunnat 
lyftas upp i och med att aktörerna och de olika myndigheterna har olika relation till 
frågeställningarna om återvunnet gipsavfall. Därigenom har även eventuella avvikelser i hur 
lagstiftningen ska tillämpas kunna upptäckas. 
 

                                                 
2 Citatet är taget från en telefonintervju och eftersom svaret kan tolkas som att det finns en viss 
kunskapsbrist hos intervjupersonen så väljer jag att inte skriva ut namnet på personen jag pratade 
med. 
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En alternativ metod hade varit att plocka fram två olika case med olika avfallstyper och 
sedan jämföra om myndigheterna har olika bedömningsgrunder för de olika casen. Eftersom 
det har visat sig att myndigheterna inte vill ge ett utlåtande om ett specifikt avfall som ska 
användas till ett särskilt användningsområde så anser jag att den metoden hade varit ett 
sämre alternativ än den nu valda metoden. 
 
 

6 Slutsats 
 
Den övergripande slutsatsen är att det är tillämpningsområdet för det återvunna gipset som i 
allra högsta grad är styrande för vilka krav och villkor som måste uppfyllas innan 
källsorterade gipsskivor upphör att vara avfall. Vid nytillverkning av gipsskivor så har det 
ännu inte ifrågasatts eller prövats av någon myndighet om det återvunna gipsmaterial ska 
klassas som ett avfall eller inte. En vedertagen uppfattning från både branschen och 
myndigheterna är dock att återvunnet gipsmaterial ska betraktas som ett icke-avfall när det 
används som råvara vid tillverkning av nya gipsskivor. Om gipsavfall ska återvinnas i syfte 
att användas inom jordbruket eller nya användningsområden så finns det ännu inga 
riktlinjer framtagna som säkerställer att gipsavfallet kan upphöra att vara avfall. 
 
Om gipsavfall genomgår ett återvinningsförfarande och därigenom tappar sin status som 
avfall så omfattas materialet inte längre av avfallslagstiftningen. Det blir då 
produktlagstiftningen med bl.a. REACH-förordningen som ska reglera hanteringen och 
användandet av gipsmaterialet. 
 
Genom denna undersökning går det dock konstatera att gipsskivor som återvinns och 
övergår till att vara en produkt inte behöver inte REACH-registreras. Detta eftersom det 
finns undantag för kravet på registrering, för ämnen som återvinns och upphör att vara ett 
avfall, om ämnet redan har blivit registrerat av någon annan aktör. Undantaget ska gälla 
oavsett vilket tillämpningsområden som det återvunna gipsmaterialet ämnas användas till. 
 
För kunna ta reda på om det är tillåtligt att använda återvunnet gips som bränsleadditiv 
måste fallet prövas i en prövningsinstans när det väl bli aktuellt att använda det. Avgörande 
faktorer i den bedömningen kommer huvudsakligen vara vilka positiva och negativa 
miljöeffekter som kan uppstå vid användandet samt om förfarandet ska betraktas som ett 
resursutnyttjande eller ett kvittblivningsförfarande. 
 
 
6.1 Förslag på fortsatta undersökningar för att kunna använda 
återvunnet gips som bränsleadditiv 

 Beräkningar på miljövinst, t.ex. modeller på hur mycket de fossila CO2 utsläppen 
minskar när driftsproblemen i biobränslepannorna reduceras. 

 Underlag för att belysa behovet av att minska driftsstörningar i biobränslepannor, 
t.ex. intervjuer med verksamhetsutövare och driftsansvariga på kraftvärmeverk. 

 Mätningar av SO2 och HCl halter efter reningssteget för att kontrollera om 
bränsleadditivet resulterar i ökade utsläppshalter av dessa ämnen. 

 Ekonomisk kalkyl över vad som är ett rimligt marknadspris för att saluföra 
återvunnet gips som bränsleadditiv. 
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Bilaga I – Case skickat till länsstyrelsen och 
Naturvårdsverket 
 
Användning av återvunnet gipsmaterial som bränsleadditiv till 
biobränsleanläggningar.  
 
Ärende 
Länsstyrelsens bedömning i fråga om återvunnet gipsmaterial ska tillåtas att användas som 
bränsleadditiv i en biobränsleanläggning som inte har tillstånd att elda avfall. 
 
Huvudfrågor 
 

 Har det tänkta gipsmaterialet upphört att vara avfall i och med att materialet har 
genomgått ett återvinningsförfarande i form av fysisk behandling, innehållande 
krossning av gipsmaterial och utrensning av orena substanser? 
 

 Finns det några villkor eller krav som måste uppfyllas för att återvunnet gipsmaterial 
ska få användas som additiv vid förbränning av biobränsle? 

 
Bakgrund 
Ett generellt problem som uppstår vid förbränning av biobränslen är att det uppstår 
askrelaterade driftsproblem orsakade av beläggningsbildning, högtemperaturkorrosion och 
bäddagglomerering. Ett forskningsprojekt utfört genom North Waste Infrastructure visar att 
återvunnet gips som är rikt på svavel (S) och Kalcium (Ca) är ett kostnadseffektivt 
bränsleadditiv som minskar de askrelaterade driftsproblemen3. Att använda sig av 
gipsmaterial som bränsleadditiv är dock ett nytt tillämpningsområde och förfarandet har 
ännu inte blivit prövat hos en tillståndsmyndighet. 
 
Projektet med att testa krossade gipsskivor som bränsleadditiv har genomförts i två olika 
försök, etapp 1 och etapp 2. Det första försöket, etapp 1, var ett bänkskaleförsök i små roster- 
och fluidbäddanläggningar (5 kW) och i en undermatad pelletsbrännare (15 kW). Resultatet 
visade på att det tillförda gipsmaterialet spricker upp och det svavel och kalcium som därmed 
finns tillgängligt i gips blir då tillgängligt för reaktioner med bränslets kalium och klor. I 
detta försök reducerades slaggnings- och bäddagglomeringstendensen när halm och 
gräsbränslen användes som bränsle. När skogsbränslen användes som bränsle så resulterade 
gipsadditivet i att beläggningstillväxten och korrosionsrisken reducerades. Utöver 
förbränningsförsöken har även termokemiska modellberäkningar gjorts för att komplettera 
bänkskaleresultaten. 
 
Etapp 2 var ett fullskaleförsök vid Boden Energi AB:s avfallseldade kraftvärmepanna (25 
MW, 40 bar, 400˚C). Resultatet visade på en signifikant höjning av såväl SO2- som HCl 
halterna i de råa rökgaserna (innan rökgasreningen) vid inblandning av gipskross. 
Koncentrationen av alkali- och zinkrika klorider reducerades och halten alkalisulfater ökade 
hos de fina partiklarna (< 1 μm) vid inblandning av gips. Svavel till klorförhållandet på 
läsidans beläggning ökade även vid inblandning av gips till bränslemixen varmed NaCl och 
KCl halten reduceras och Na2SO4 och K3Na(SO4)2 halten ökade vid inblandning av gipskross. 
Beläggningstillväxten ökade något vid 4 % inblandningsgrad av gips men var på samma nivå 
vid 2 % inblandningsgrad. Från detta resultat visas att det finns möjlighet att kunna reducera 
beläggningsbildnings- och korrosionsrisken i rostereldade förbränningspannor. 
 

                                                 
3 http://northwaste.se/sv/start/artiklar/45--krossade-gipsskivor-loser-driftsproblem-vid-eldning-av-
biobranslen 

http://northwaste.se/sv/start/artiklar/45--krossade-gipsskivor-loser-driftsproblem-vid-eldning-av-biobranslen
http://northwaste.se/sv/start/artiklar/45--krossade-gipsskivor-loser-driftsproblem-vid-eldning-av-biobranslen


 
 

Biobränsle 
Den typ av biobränsle som användes i bänkskaleförsöken var bark, rörflen och vetehalm men 
det kan även bli aktuellt att gips används som bränsleadditiv till andra biobränsleråvaror 
t.ex. grot, energiskog och torv. I fullskaleförsöket användes en bränslemix bestående av 
industri-, hushållsavfall samt returflis. Eftersom detta case inte avser att pröva 
avfallsklassificerade bränslen så är det ”rena” biobränslen som ska bedömmas tillsammans 
med bränsleadditivet (gips). 
 
Bränsleadditiv (gips) 
 
Fraktion 
Det gipsmaterial som användes vid bänkskaleförsöken var siktat material från krossade 
gipsskivor som levererats från en återvinningsentreprenör. Materialet siktades ytterligare en 
gång innan det användes och hade då en kornstorlek om 0,85 - 1,4 mm. I fullskaleförsöket 
användes en gipsfraktion som hade en medelkornstorlek om ca 0,5 cm. 
 
Inblandningsgrad  
Den optimala graden av inblandat additiv vid bänkskaleförsöket låg i spannet 1-3 vikts % 
gips (ren CaSO4), beroende på vilken typ av biobränsle det är som förbränns. 
Fullskaleförsöket visade positiva resultat vid inblandning av 2- och 4 vikts % gips.  
 
Kemisk sammansättning 
I tabellen nedan visas den kemiska sammansättningen av det återvunna gips som är tänkt 
ska nyttjas som additiv.  
 

Ämne mg/kg (torr substans) 
Natrium (Na) 530 
Kalium (K) 610 
Magnesium (Mg) 2200 
Kalcium (Ca) 250000 
Mangan (Mn) 84 
Järn (Fe) 2500 
Aluminium (Al) 2000 
Kisel (Si) 12000 
Fosfor (P) 150 
Svavel (S) 200000 
Klor (Cl) 200 

 
Bränslepanna 
Den typ av bränslepanna som är tänkt ska finnas med i bedömningen av detta förfarande är 
av den typ av panna som används vid kraftvärmeverk (tillförd effekt på mellan 10 MW-
200 MW) som inte har tillstånd att förbränna avfall. 
 
Miljöpåverkan 
I fullskaleförsöket utfördes det mätningar för att se vilken effekt gipsadditivet hade på SO2 
och HCl i de råa rökgaserna. Resultatet visade på ökade halter av både SO2 och HCI före 
reningssteget i förbränningsanläggningen. I praktiken blir det därför inte några ökade 
utsläpp av SO2 och HCl eftersom den största delen av SO2 och HCl samlas upp i 
anläggningens reningssystem.  
 
En positiv effekt som uppstår när gipsavfall återvinns och används som bränsleadditiv är att 
deponeringsförfarandet av gips minskar, vilket går helt i linje med EU:s avfallsstrategi; att 
undvika deponering när möjlighet till det finns. Eftersom bränsleadditivet kan öka 
driftssäkerheten för biobränsleanläggningar innebär detta ökade möjligeter till att utöka 



 
 

användningen av biobränsle, något som i förlängningen kan innebära att energiförsörjningen 
av konventionella bränslen med stor miljöpåverkan kan minska. 
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