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Förord 

Examensarbetet är en del av kandidatprogrammet inom Miljö- och hälsoskydd 180 
högskolepoäng vid Umeå universitet. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och examensarbetet 
är genomfört under januari till mars 2015.  
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Underlagsrapport för samhällsekonomisk analys” som rivaliserande med en del av mitt 
ursprungliga syfte. Detta krävde en omarbetning av syftet mot slutet av uppsatsperioden.  
 
Ett stort tack till företagen som deltagit och för att de har tagit sig tid att svara på mina 
intervjufrågor samt hjälpt mig med mitt examensarbete.  
 
Jag vill också tacka min handledare, Lisa Redin vid Region Västerbotten, för hennes hjälp och 
stöd under arbetets gång.  
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Karolin Bylund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



   

Construction and demolition waste from an 
environmental perspective: A focus on the EU’s target 
for waste and sustainable waste management 
 
 
Karolin Bylund  
 
 
Abstract  
 
The purpose of this report was to identify the current waste management of non-hazardous 
construction and demolition waste in a few Swedish construction companies, based on the 
different steps in the waste hierarchy with a focus on waste prevention, reuse and recycle. 
Additionally, the purpose was to attempt identifying opportunities, obstacles and as well as to 
propose possible solutions from an environmental perspective. The method used was a 
qualitative study using interviews conducted through emails and phone with employees 
occupying positions that could answer this reports questions. The results of this report 
indicates that waste management of construction and demolition waste has improved, and less 
waste goes into landfills. The concern is that the overall amount of waste being produced is not 
decreasing, thus calling for actions preventing the production of waste. Construction 
companies are relatively inexperienced dealing with waste prevention, however, they have 
embraced the challenge and set out ambitious goals. Further, it can be argued that a solution 
to raise the level of waste recycling and reuse can be achieved through a more detailed sorting 
process onsite, which can lead to an increased resource-efficiency. Obstacles to this solution 
was allocated to a lack of time and space onsite in order to ensure an efficient sorting process. 
The conclusion is to continue advocate for waste prevention and implementing 100 percent 
sorting of waste material onsite in order to prevent further negative environmental impact. 
 
Key words: construction and demolition waste, waste management, Waste Framework 
Directive, prevention of construction and demolition waste, sustainable production.  
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1 Inledning 

Bygg- och anläggningssektorn (nedan kallad ”byggsektorn”) är den sektor som efter 
gruvsektorn genererar mest avfall i Sverige (Naturvårdsverket 2014). Under 2012 uppkom 
ungefär 7,7 miljoner ton bygg- och anläggningsavfall varav ca 900 000 ton var farligt avfall 
(Naturvårdverket 2014). Byggsektorn använder därmed en ansenlig mängd resurser. Farliga 
ämnena i byggmaterial kan också medföra skada och olägenheter för människors hälsa och 
miljön.  
 
Enligt EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) ska medlemsstaterna införa avfallsförebyggande 
program. Programmen ska syfta till att minska mängden avfall, öka återanvändningen och 
återvinningen av det och också utforma produkter utan farliga ämnen. Vidare finns en 
ambition att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och den negativa miljöpåverkan som 
är kopplad till avfall (2008/98/EG). Naturvårdsverket har tagit fram Sveriges 
avfallsförebyggande program, och bygg- och rivningsavfall är ett av programmets 
fokusområden eftersom det är ett avfallsslag som orsakar stora mängder utsläpp av 
klimatgaser från utvinning, produktion och avfallshantering (Naturvårdsverket 2013). Att 
tillverka byggmaterial som t.ex. cement och stål är också mycket energikrävande därför finns 
det flera incitament att öka recirkuleringen av bygg- och rivningsavfall (Naturvårdsverket 
2013). 
 
Vad gäller avfall från byggsektorn ska EU:s medlemsstater senast år 2020 öka sin 
återanvändning och återvinning till minst 70 viktprocent av icke-farligt byggnads- och 
rivningsavfall, exklusive energiutvinning (2008/98/EG). Detta är även ett av etappmålen 
inom miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Enligt den officiella statistiken uppgår 
återvinningsgraden för bygg- och rivningsavfall till ca 50 viktprocent, men siffran är mycket 
osäker och kan vara mycket underskattad (Naturvårdsverket 2015a).  
 
Det finns ekonomiska affärsmodeller som uppmuntrar till att förebygga, återanvända och 
återvinna avfall, t.ex. cirkulär ekonomi som är en ekonomisk modell som lyfter fram hållbara 
cirkulära kretslopp av varor och tjänster (Crowther et al. 2014).  

1.1 Syfte  
Syftet med arbetet är att kartlägga den aktuella och övergripande hanteringen av icke farligt 
bygg- och rivningsavfall hos ett fåtal svenska bygg- och anläggningsföretag (som verkar i 
Umeå) utifrån de olika stegen i EU:s avfallshierarki och med fokus på förebyggande åtgärder, 
men även återvinning och återanvändning. Syftet är vidare att utifrån aktuell situation försöka 
identifiera möjligheter och hinder samt föreslå konkreta åtgärder utifrån ett miljöperspektiv 
så att företagen kan bidra till mer resurseffektiva kretslopp och minska miljöpåverkan.  

1.2 Frågeställningar  
• Hur hanteras bygg- och rivningsavfall i företagen idag i relation till de fem 

”trappstegen” i EU:s avfallshierarki?  
• Arbetar företagen med avfallsförebyggande åtgärder? På vilka sätt i sådana fall?  
• Vilka möjligheter till förebyggande av uppkomst av avfall samt ökad återvinning och 

återanvändning finns i de företag som undersöks? 
• Vilka hinder för ökat förebyggande av avfall samt ökad återanvändning och återvinning 

finns i de företag som undersöks?  
• Vilka eventuella miljövinster (och andra vinster) bedömer företagen själva att de skulle 

kunna göra genom att öka förebyggande åtgärder för uppkomst av avfall samt öka 
återanvändningen och återvinningen av bygg- och rivningsavfall? 

• Hur ser företaget på 70 -procentiga målet? Stämmer det att vi troligen redan har nått 
dit, eller är det för högt/lågt satt?  

• Är byggsektorn redo för cirkulär ekonomi?  
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1.3 Avgränsning 
Arbetet har avgränsats till att omfatta ett par utvalda stora bygg- och anläggningsföretag, ett 
återvinningsföretag och sektorns branschorganisation med kontor i Sverige. Arbetet avgränsas 
vidare till miljöpåverkan och tar inte upp arbetsmiljöaspekter av bygg- och rivningsavfall. 

2 Bakgrund 

2.1 Bygg- och rivningsavfall 
Bygg- och rivningsavfall uppkommer vid nya byggnationer, ombyggnationer och rivning. 
Under 2012 gav byggsektorn i Sverige upphov till 6,8 miljoner ton icke farligt bygg- och 
rivningsavfall. Det icke farliga avfallet bestod framförallt av jordmassor (3,5 miljoner ton), 
muddermassor (2,1 miljoner ton), blandat bygg- och rivningsavfall (700 000 ton), trä (300 
000 ton) och metaller (140 000 ton). Blandat bygg- och rivningsavfall består framförallt av 
tegel, betong, trä, plast och papper (Naturvårdsverket 2014). När det gäller det farliga avfallet, 
900 000 ton, består det till största del av förorenade jordmassor (720 000 ton), mineralavfall 
i form av betong, sten m.m. (100 000 ton) och träavfall (50 000 ton) (Naturvårdsverket 2014). 
Avfallsmängderna som är uppräknade är endast från kommersiella verksamheter. Jord- och 
stenmassor från anläggningsarbete som återanvänds på anläggningsplatser är inte 
inkluderade i dessa beräkningar, eftersom det inte betraktas som avfall (Naturvårdsverket 
2014). 
 
Det finns olika behandlingsmetoderna för både farligt- och icke farligt bygg- och rivningsavfall.  
Materialåtervinning är en metod där avfall som metaller och mineralavfall ingår. En ytligare 
behandlingsmetod är energiutvinning av bl.a. trä, hushållsavfall och oljeavfall. 
Avfallsfraktioner som jordmassor och mineralavfall går bl.a. till konstruktionsmaterial, 
sluttäckning och återfyllnad av deponier samt till deponering. Utsläpp till vatten eller 
markbehandling av muddermassor sker också men innehåller inte något farligt avfall 
(Naturvårdverket 2014).  
 
Utsorteringen av det farliga avfallet måste ske så tidigt som möjligt för att det inte ska förorena 
annat avfall (Naturvårdsverket 2014). Enligt Sveriges avfallsplan, måste också inventeringen 
vid rivning och identifieringen av material som kan återanvändas och återvinnas bli bättre. 
Det är generellt lättare att sortera ut material från byggavfall än rivningsavfall eftersom 
materialen inte sitter ihop på samma sätt och det är lättare att få ut separerade fraktioner 
(Naturvårdsverket 2012).  
 

2.2 Miljöpåverkan  
Byggsektorn påverkar miljön under hela byggprocessen, från utvinning av råmaterial till 
avfallshantering som fast avfall (Naturvårdsverket 2013). I bygg- och anläggningsprodukter 
kan det finnas farliga ämnen som utgör hälso- och miljörisker vid tillverkning, användning och 
rivning. Två exempel på miljö- och hälsofarliga ämnen är PCB och asbest, vilket har varit dyra 
att sanera och omhänderta i byggnader (Naturvårdsverket 2013). PCB består av 209 olika 
kongener varav många av dessa är väldigt långlivade i naturen och som även bioackumuleras 
i näringskedjan. Vid exponering av höga halter kan det leda till förändrade grundläggande 
beteende hos djur och skada nervsystemet hos spädbarn (Borchers et al. 2009). I byggnader 
återfinns PCB främst i fogmassor och är sedan 1973 förbjuden att använda (Borchers et al. 
2009) och enligt förordningen (SFS 2007:19) om PCB m.m. ska byggnader och anläggningar 
uppförda eller renoverade mellan 1970-1973 vara sanerade senast den 30 juni 2016. Asbest är 
en grupp fibrösa silikatmaterial som används i isoleringsmaterial, kakelfix etc. (Sveriges 
Byggindustrier 2013). Vid långvarig exponering av asbestfibrer finns risk för bl.a. lungcancer. 
Asbest är förbjuden att använda i Sverige sedan 1976 men kan förekomma i äldre 
konstruktioner, exponering sker främst vid rivning och sanering (Sveriges Byggindustrier 
2013). Andra hälso- och miljöfarligaämnen i byggnader kan bl.a. vara bly, kvicksilver, 
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fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (Sveriges Byggindustrier 2013). 
Byggmaterial som innehåller farliga ämnen ska inte användas igen, därför är det viktigt att ha 
kunskap om byggnadsmaterialets innehåll vid rivning (Naturvårdsverket 2013). Betong är det 
material som utgör högst klimatpåverkan. Cement är en beståndsdel i betong, och 
cementproduktionen i Sverige bidrog med ca 700 000 ton koldioxidutsläpp 2011 (Boverket 
2014). 
 
Det finns olika sätt att mäta miljöpåverkan från byggbranschen. En av dem är den så kallade 
input-outputanalys (IOA) som gör det möjligt att bl.a. studera olika produkter och branschers 
bidrag till användningen av energi och utsläpp till luft (Boverket 2014). En annan metod är 
livscykelanalys (LCA) som ger en helhetsbild av den totala miljöpåverkan av en produkts 
livstid från råvaruutvinning till avfallshantering (ENSLIC 2010). LCA inkluderar även varor 
och tjänster som branschen köper och säljer till andra branscher (Boverket 2014).  
 
Enligt Boverket (2014) släppte bygg- och fastighetsbranschen ut, under perioden 2008-2011, 
ca 11 tusen ton växthusgaser (ton CO2 ekvivalenter) per år, utifrån en input-outputanalys där 
endast inhemsk produktionen och användningen beräknades. Av dessa 11 tusen ton stod ca 8 
tusen ton av fastighetsförvaltningen. Bygg- och fastighetsbranschen ger också upphov till ca 
41 tusen ton kväveoxider (NOx) per år till luften under samma period. Detta utifrån en input-
outputanalys där både inhemsk produktion och delvis import beräknas in (Boverket 2014). 
Enligt samma rapport och metod ska bygg- och fastighetsbranschen också släppa ut i 
genomsnitt ca 11,4 tusen ton partiklar per år under samma period (Boverket 2014).  
 
Utifrån en input-outputanalys uppgick energianvändningen av fossila bränslen till 200 000 
TJ år 2011 i bygg- och fastighetsbranschen, vilket är en liten sänkning från tidigare år 
(Boverket 2014). Energianvändningen av biobränsle enligt samma metod uppgick till i 
genomsnitt 184 000 TJ per år mellan 2008-2011 (Boverket 2014).  
 

2.3 Lagstiftning  
2.3.1 EUs avfallsdirektiv  
EUs avfallsdirektiv (2008/98/EG) är grunden till avfallshanteringen i Europeiska Unionen 
(EU), och sedan sommaren 2011 har Sverige införlivat direktivet i den svenska lagstiftningen 
(Naturvårdsverket 2014). Direktivet syftar till ”att skydda 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.”  
 
En central del i EU:s avfallsdirektiv är avfallshierarkin (figur 1), även kallad avfallstrappan, 
som beskrivs i artikel 4 och anger vilken hanteringsmetod som bör prioriteras (2008/98/EG). 
 

Figur 1. EUs avfallshierarki som visar de fem olika stegen i avfallshanteringen.  

Deponering

Annan 
återvinning, t.ex. 
energiåtervinning

Material-
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Avfallshierarkin strävar efter resurseffektivitet och att minska mängden farliga ämnen i 
material som kan läcka ut i miljön. För att uppnå detta prioriteras i första hand förebyggande 
åtgärder för att förhindra uppkomsten av avfall (Naturvårdsverket 2014). I andra hand 
prioriteras återanvändning av materialet utan större materialförändring. Vidare innebär 
avfallshierarkin att materialåtervinning ska prioriteras i tredje hand, och energiutvinning i 
fjärde hand (Naturvårdsverket 2014). Det sista alternativet i avfallshierarkin är deponering. 
På deponier hamnar avfall som kan vara sammansatta byggkonstruktioner som inte går att 
separera eller farliga ämnen som inte ska tillbaka in i kretsloppet (Naturvårdsverket 2014). 
 
Under tidigt 2000-tal har Sverige arbetat med, och lyckats, minska deponeringen och öka 
återvinningen genom styrmedel som t.ex. deponiförbud av brännbart och organiskt avfall 
(Nilsson och Sundberg 2009). Minskningen av mängden avfall har dock inte uppnått samma 
framgång. I EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) och i Sveriges avfallsplan ”Från 
avfallshantering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012-2017” betonas vikten av ett 
aktivt arbete med förebyggande åtgärder för att minska uppkomsten av avfall och därmed 
också spridning av farliga ämnen (Sveriges Byggindustrier 2013).  
 
2.3.2 Miljöbalken och plan- och bygglagen  
Bestämmelser om avfall i byggsektorn finns i två övergripande regelverk vilka gäller parallellt. 
I miljöbalken (SFS 1998:808) finns regler om hantering av avfall, men inga specifika 
bestämmelser om bygg- och rivningsavfall. I plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL, finns 
det regler om avfall som uppstår vid bygg- och rivningsåtgärder. I avfallsförordningen (SFS 
2011:927), som till största del är meddelad med stöd av miljöbalken, finns det övergripande 
regler om hur avfall ska hanteras och klassificeras, vilket även inkluderar farligt avfall som kan 
finnas i bygg- och rivningsavfall.  
 
I miljöbalken finns det generella bestämmelser, de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. och de 
generella kraven på egenkontroll som gäller verksamhetsutövaren. Enligt 15 kap. 5 a § i 
miljöbalken ska avfallsinnehavaren se till att avfallet hanteras på ett miljö- och hälsomässigt 
godtagbart sätt. Det är byggherren som har det yttersta ansvaret för bygg- och 
rivningsverksamheter. Enligt 1 kap. 4 § i PBL är definitionen på en byggherre ”den som för 
egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten”. 
Byggherren har även ansvar för att kontrollplanen upprättas där information om bl.a. vilka 
farliga ämnen som rivningsåtgärden kan ge upphov till och hur man hanterar det (SFS 
2010:900). I Boverkets allmänna råd om rivningsavfall finns ytterligare uppgifter om vad som 
bör anges i kontrollplanen (BFS 2013:15). 
 
2.3.3 De nationella miljökvalitetsmålen  
Under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö finns ett etappmål som syftar till att ”Insatser 
ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat 
materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast 
år 2020” (Naturvårdsverket 2014). Etappmålet är likadant som EU:s avfallsdirektivs mål 
rörande bygg- och rivningsavfall.  
 
I februari 2015 kom det ut en rapport från Naturvårdsverket, ”Analys av lämpliga åtgärder för 
att öka återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall”. I rapporten anges att det 
svenska etappmålet och EU:s återvinningsmål, redan kan vara uppnått. Detta eftersom allt 
bygg- och rivningsavfall inte är dokumenterat. De områden som brister i underlag är 
framförallt mineralavfall från byggsektorn och andelen asfalt som återvinns 
(Naturvårdsverket 2015a). Avfallsanläggningar som inte är tillståndspliktiga, tar emot bygg- 
och rivningsavfall som kan tillgodoräknas som återvinning. I nuläget räknas inte detta avfall 
med i måluppfyllelsen, vilket kan innebära att en betydande andel avfall inte ingår i statistiken 
vilket i sin tur kan innebära att vi redan idag uppnår 70 procent materialåtervinning och 
återanvändning (Naturvårdsverket 2015a). I rapporten betonar författarna dock att det finns 
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ett stort behov av att statistiken behöver förbättras för att säkerhetsställa ifall 
återvinningsmålet är uppnått eller inte (Naturvårdsverket 2015a).  
 

2.4 Branschens arbete med bygg- och rivningsavfall 
Allt fler miljöklassningssystem inkluderar avfallshanteringen i själva byggprocessen. I det 
svenska miljöcertifieringssystemet, Miljöbyggnad, finns ett stort fokus på materialval 
(Naturvårdsverket 2015b). Vilket indirekt kan leda till minskade avfallsmängder p.g.a. 
genomtänkta materialval och i systemet ingår det att föra loggbok över var det farliga 
materialet finns. De internationella systemen för byggnader, LEED och BREEAM, har en 
helhetssyn på avfall från planering till rivning. De lägger en stor del på att förebygga avfall och 
att återanvända och återvinna material. Systemen är poängbaserad med olika avancerad 
nivåer, fem till tio procent av det totalabetyget är direkt kopplat till avfall (Naturvårdsverket 
2015b).  
 
År 2007 tog Kretsloppsrådet fram riktlinjer för byggsektorns avfallshantering, dessa riktlinjer 
har tagits över av branschorganisationen, Sveriges Byggindustrier, och riktlinjerna 
uppdaterades år 2013 (Sveriges Byggindustrier 2013). Riktlinjerna ska fungera som 
branschnormer för hantering av bygg- och rivningsavfall. Riktlinjerna innebär bland annat:  
 

• en basnivå för källsorteringen har tagits fram,  
• att mängden avfall till eftersortering eller deponi ska minimeras,  
• att vid alla rivningar ska det ske materialinventering,  
• att vid alla bygg- och rivningsprojekt ska en avfallshanteringsplan tas fram,  
• att krav ska ställas vid upphandlingen på entreprenörernas avfallshantering  
• att avfallshanteringens ska följas upp (Sveriges Byggindustrier 2013). 

 

2.5 Förebyggande åtgärder 
Sveriges avfallsförebyggande program ”Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och 
resurseffektivt samhälle - Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017” syftar till att 
vägleda och inspirera svenska aktörer till att arbeta för att nå miljömålen. Programmet syftar 
även till att minskade mängden avfall och att produkter som utformas inte ska innehålla farliga 
ämnen oavsett hur mycket ekonomin växer (Naturvårdverket 2013). Enligt Naturvårdsverken 
(2013) handlar avfallsförebyggande om att tänka giftfritt och resurseffektivt redan från början, 
för att inte avfall ens ska uppstå. 
 
I Utvecklingsprojektet ”Att minska byggavfallet – En metod för att förebygga avfall vid 
Byggande” kom de fram till att den största miljövinsten med avfallsförebyggande arbete är att 
man undviker miljöpåverkan som uppstår vid utvinning av råmaterial men även att 
energianvändningen vid transport, tillverkning och förädling minskar (Fredriksson och 
Höglund 2012). För att förebygga avfall är det viktigt att åtgärder görs utifrån ett 
helhetsperspektiv och bedömning av miljö, funktion, ekonomi, hälsa och arbetsmiljö ska 
beaktas under hela livscykelprocessen (Fredriksson och Höglund 2012). Att förebygga avfall 
handlar i praktiken om resurseffektivitet och materialhantering (Fredriksson och Höglund 
2012). Några exempel på att förebygga uppkomsten av avfall vid byggprojekt är:  
 

• Byggnadens utformning – i samband med utformning av byggnaden finns stora 
möjligheter att påverka och förebygga uppkomsten av avfallet 

• Materialval – välja material och produkter som inte innehåller farliga ämnen och 
därmed reducera avfallets farlighet och spridning i kretsloppet  

• Byggmetoder – till exempel använda prefabricerade delar för att upptäcka moment där 
avfallsspill kan uppstå och därefter effektivisera materialanvändningen 

• Logistik och materialhantering – arbeta utifrån hela materialhanteringsprocessen, 
t.ex. utforma ett logistikcenter där materialet levereras och kan sedan levereras till 
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byggarbetsplatsen ”just-in-time”, när materialet behövs. Detta minskar 
materialåtgången vid byggen, skador på material, lättare att hitta (sparar tid) m.m.  

• Vidta åtgärder för att förhindra byggfel och skador på färdigbyggda delar (Fredriksson 
och Höglund 2012). 

Ett byggprojekt från Storbritannien, där Skanska UK var huvudentreprenör och Keltbray var 
rivnings- och återvinningsentreprenör, visar att man både kan minska klimatpåverkan och 
produktionskostnaderna genom att förebygga uppkomsten av avfall (Bjerregaard et al. 2007). 
Byggprojektet innebar att två sjukhus i London (St Bartholomew's Hospital och The Royal 
London Hospital) byggdes om och rivningen utfördes med en ”top-down” metod som innebär 
att man går uppifrån och ner, våning för våning, med hjälp av små maskiner och 
rivningsredskap som spett och hammare (Bjerregaard et al. 2007). Genom att försiktigt ta bort 
fraktioner ökade återvinningsgraden och kvalitén på källsorteringen, och det underlättade 
återvinning av betong, stålarmering och tegel (Bjerregaard et al. 2007). Rivningsarbetet 
utfördes under två perioder där 97,1 procent av rivningsmaterialet gick till återvinning under 
period ett (Bjerregaard et al. 2007). Enligt Bjerregaard beror den höga återvinningsgraden 
dels på den tidiga kontakten mellan beställare och entreprenör om hur avfallshanteringen 
skulle genomföras samt beräkningarna på vad för typ av avfall och mängd som skulle uppstå. 
I det här fallet kunde återvinningsentreprenören Keltbray identifiera material för 
återanvändning, återvinning och planera vilken marknad som materialet kunde säljas vidare 
till (Bjerregaard et al. 2007). 
 

2.6 Cirkulär ekonomi  
I Sveriges avfallsförebyggande program finns åtta inriktningsmål som handlar om att 
avfallsmängderna ska minska oavsett hur ekonomin utvecklas (Naturvårdsverket 2013). 
Naturvårdverket (2013) och även EU menar dock att sambandet mellan den ekonomiska 
tillväxten och resursanvändningen kopplat till miljöpåverkan måste brytas. Det finns 
ekonomiska modeller som uppmuntrar till att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 
miljöpåverkan och istället skapa värde av avfall (Bocken et al. 2013). 
 
Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell som lyfter fram affärsmöjligheter i cirkulära 
kretslopp snarare än den linjära modellen som har varit dominerande det senaste 150 åren. 
Cirkulär ekonomi bygger på resurseffektivitet och där reparation och annan återvändning 
samt återvinning är normen istället för att utvinna, producera, konsumera och kasta bort 
(Crowther et al. 2014). Ett av tillvägagångssätten att fånga värde är via ”cost structure”, d.v.s. 
att företaget minskar sina utgifter genom att återanvända material och skapar en positiv 
påverkan på samhället genom minskade miljöpåverkan och ekologiska fotavtryck (Bocken et 
al. 2013).  
 
EU-kommissionen antog i juli 2014 ett förslag som syftar till att göra EU till en mer cirkulär 
ekonomi och öka återvinningen i medlemsstaterna. Det skulle generera nya jobb och en hållbar 
tillväxt. Där möjligheter till resurseffektivitet i byggsektorn är en av tre initiativ som togs upp 
i den nya agendan för resurseffektivitet. Även anpassade metoder skulle tas fram för särskilda 
typer av avfall där bygg- och rivningsavfall var en av de utvalda avfallstyperna (EU 
kommissionen 2014). Detta förslag tog kommissionen sedan tillbaka i december samma år 
eftersom de vill komma med nya ”ambitiösare förslag” till slutet av 2015 (Avfall Sverige 2014).  
 
EU:s miljöorganisation, EEB, kom i Mars 2015 med ett förslag (Circular Economy Package 
2.0) om frivilliga åtgärder och ny lagstiftning. EBB anser att EU kommissionen ska hålla fast 
vid i sitt ursprungliga förslag, och att det bör kompletteras med åtgärder för förebyggande av 
avfall, återanvändning och hållbar produktdesign (EEB 2015). EEB hävdar att om 
medlemsstaterna genomför åtgärderna kommer en årlig sänkning av växthusgaser ske (EEB 
2015).  

6 
 



   

3 Material och metod  

3.1 Litteraturstudie 
Underlag till arbetet har samlats in genom en litteraturstudie. Relevant forskning och 
myndighetsrapporter samt aktuell lagstiftning har gåtts igenom. Sökningar har genomförts på 
sökmotorn Google, databaser; Web of Science och Business Source Premier, samt 
Naturvårdsverket och Boverkets webbsidor. 
 
Sök ord; bygg- och rivningsavfall, EU:s avfallsdirektiv, avfallshantering, förebyggande av bygg- 
och rivningsavfall, cirkulär ekonomi, sustainable production, business model innovation.  
 

3.2 Intervju via telefon och mejl  
Kontakt via mejl togs i ett tidigt skede med en representant från Sveriges Byggindustrier, som 
är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. De har som uppgift att bl.a. 
uppdatera branschens riktlinjer för byggsektorns avfallshantering vid byggande och rivning. 
Syftet med detta var att se hur branschorganisationen ser på måluppfyllelsen kring EU:s 
avfallsmål om återanvändning och återvinning samt hur deras rekommendationer om 
förebyggande åtgärder har bemöts. Intervjufrågorna med svar finns i bilaga 1.  
 
Två separata intervjuer gjordes med två byggföretag. En telefonintervju med konferenssamtal 
gjordes med två representanter från ett bygg- och anläggningsföretag. Den andra intervjun 
gjordes via mejl med en representant från ett bygg- och anläggningsföretag. Syftet var att se 
hur ett etablerat byggföretag arbetar med avfallshanteringen av bygg- och rivningsavfall och 
hur det arbetar med frågor rörande arbetes frågeställning. Intervjufrågorna finns i bilaga 2.  
 
En intervju gjordes även med en representant från ett återvinningsföretag i Västerbotten 
angående deras byggtjänst som är ett färdigpacketerat källsorteringssystem för 
byggarbetsplatser, intervju gjordes via mejl. Syftet med intervjun var att se hur en effektiv 
källsortering på en byggarbetsplats av ett etablerat avfallshanteringsföretag kan gå till. 
Återvinningsföretaget är verksamma i hela Sverige. Intervjufrågorna med svar finns i bilaga 3.  

4 Resultat 

4.1 Branschorganisationen 
Branschorganisationen utgav i maj 2013 riktlinjer; ”Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggnader 
och rivning”. I rapporten ger de bl.a. rekommendationer på hur arbetet med att förebygga 
uppkomsten av avfall i byggprojekt kan bedrivas. Rekommendationerna är framförallt 
baserade på erfarenheter från Storbritannien och de utvecklingsprojekt som nämnts ovan, 
exempel på rekommendationer är att ta fram en handlingsplan där en nulägesanalys ska tas 
fram och identifierar berörda aktörer samt identifiera och välja åtgärder (Sveriges 
byggindustrier 2013). Avsikten med rekommendationerna är att ge en bra grund till att 
identifiera och välja åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall. Än så länge finns ingen 
uppföljning av vilken effekt rekommendationerna har fått och riktlinjerna behöver överlag få 
bättre spridning inom bygg- och fastighetsbranschen. Sveriges Byggindustrier håller bl.a. på 
att ta fram en informationsbroschyr för att nå ut ännu bättre. Sveriges Byggindustrier har haft 
möte med en arbetsgrupp som ser över behovet av förtydliganden av riktlinjerna, och 
förhoppningsvis kan de följa upp användning av riktlinjerna och vilka effekter de får ute i 
branschen (Hedberg, muntl.).  

Enligt branschorganisationen är det svårt att svara på om Sverige kommer nå EU:s 
återvinningsmål 70 procent av det icke farliga bygg- och rivningsavfallet, eftersom den statistik 
som finns tillgänglig i dag är bristfällig och det saknas gemensam rapportering med 
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jämförbara uppgifter. De riktlinjer som finns i rapporten är branschorganisationens försök till 
att ena nomenklatur och hantering så att uppgifter om mängder av olika fraktioner blir 
entydiga (Hedberg, muntl.).  

Stora företag har oftare större byggprojekt och därmed fler möjligheter att effektivisera 
avfallshanteringen. Tidigare erfarenheter visar att stora projekt har uppnått ca 98 procent 
sorterat avfall eller mer, vilket innebär goda förutsättningar för återvinning (Hedberg, muntl.). 
Mindre företag har oftare platsbrist och mindre möjligheter till sortering av flera fraktioner. 
Enligt Hedberg blir ekonomin avgörande då blandat avfall är dyrare att få omhändertaget än 
sorterat avfall för återvinning (Hedberg, muntl.).  

I Sverige har vi byggt upp ett utbrett energiutvinningssystem som är uppkopplat till 
fjärrvärmenätverket för produktion av värme och el. Energiutvinning accepteras inte som 
”återvinning” i EU:s återvinningsmål, vilket innebär att Sverige sannolikt har problem att 
uppfylla målet (Hedberg, muntl.). Sveriges Byggindustrier har i ett remissvar rörande det 
föreslagna avfallsdirektivet, som dragits tillbaka för omarbetning, påtalat att byggbranschen 
har stora problem att återanvända det brännbara avfallet. Sveriges Byggindustriers förslag är 
att denna fraktion får betraktas som återvunnen om den ersätter annat bränsle vid produktion 
av fjärrvärme och el (Hedberg, muntl.). 

Enligt Hedberg är det viktigaste att systematiskt arbeta för att minska avfallsmängden, och 
samtidigt sortera ut det uppkomna avfallet för att återgå till kretsloppet. Detta arbete menar 
Hedberg pågår redan och drivs huvudsakligen av ekonomiska argument, t.ex. ”det lönar sig att 
vara sparsam”. 

4.2 Företag 1  
Företaget är ett bygg- och anläggningsföretag som har sin verksamhet i Sverige, Norge och 
Finland. Företaget har en omsättning som överstiger 43 miljarder kronor och har totalt ca 
13 000 anställda, varav ca 11 000 - 12 000 i Sverige. Företags verksamhet kretsar kring fyra 
samverkande affärsområden; bygg, anläggning, industri och projektutveckling.  
 
Under 2013 genererade företaget ca 91 961 ton icke farligt avfall i Sverige (Peab 2014). De 
avfallsfraktioner som uppstår vid byggen och rivningsarbeten är bl.a. fyllnadsmassor, trä, 
brännbart avfall, skrot och metall, farligt avfall och blandat avfall (Westerfors, muntl.). Bygg- 
och rivningsavfall hanteras på olika sätt beroende på avfallstyp. Statistik över 
hanteringsmetod återfinns i företagets hållbarhetsredovisning från 2013 där avfallsstatistiken 
är begränsad till det avfall som hanteras av de centrala avfallsleverantörerna (Peab 2014). 
Fördelningen av icke farligt avfall per hanteringsmetod återfinns i figur 2.  
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Figur 2. Fördelningen av hanteringsmetod av icke farlig avfall som hanterades av avfallsleverantörer för Företag 1 
i Sverige 2013 (Peab 2014).  

Företaget anser att det finns möjligheter till att öka deras återanvändning och återvinning, 
målet är 100 procent (Gabrielii, muntl.). Ett exempel på åtgärder företaget arbetar med är att 
öka sorteringsgraden av blandat avfall (Westerfors, muntl.). Företag 1 har också ett bra 
samarbete med sina två avfallsleverantörer, vilket har bidragit till bättre uppföljning och en 
ökad återvinning och återanvändning (Gabrielii, muntl.).  

Enligt intervjupersonerna minskar företaget belastningen på miljön genom att minska avfallet 
till deponi och öka återanvändningen och återvinningen av bygg- och rivningsavfall. Det finns 
även ekonomiska fördelar med att återvinna och återanvända, t.ex. är det dyrare att deponera 
avfallet än att återvinna och återanvända (Gabrielii och Westerfors, muntl.).  

Hinder för att återanvända och materialåtervinna avfall är bl.a. funktionskrav på avfallet som 
ska vara av en viss standard, det nya materialet kanske inte ”håller” eller är säkert att använda. 
Det kan även finnas miljö- och hälsoskadliga ämnen i avfallet som gör att det inte får återföras 
in i materialflödet (Gabrielii och Westerfors, muntl.). Ett annat hinder kan vara kundkrav från 
beställaren om att materialet och slutprodukten ska se ut på ett visst sätt eller att det ska var 
nytt. På vissa arbetsplatser kan det ibland vara brist på utrymme för containrar, vilket kan öka 
det blandade avfallet (Gabrielii och Westerfors, muntl.).  

Företaget jobbar med att utveckla tekniska lösningar för att minska uppkomsten av avfallet, 
t.ex. har de utvecklat färdiga måttbaserade lägenhetspacket som lyfts upp till rätt 
lägenhetskomplex på en gång. Detta leder till mindre spill av material och ökad ordning och 
reda på arbetsplatsen (Gabrielii och Westerfors, muntl.).  
 
I dagsläget återvinner företaget 78 procent av sitt totala bygg- och rivningsavfall, inklusive 
energiåtervinning och farligt avfall. När det gäller återvinning av enbart icke farligt avfall 
hamnar återvinningsgraden på 50 procent och återanvändningen på 36 procent. Idag går 
mycket av träavfallet till energiåtervinning (Gabrielii och Westerfors, muntl.).  
 
Företaget kan i dagsläget inte svara på om de kommer att klara EU:s återvinningsmål att 
uppnå 70 procent återvinning och återanvändning, exklusive energiåtervinning, till 2020. 
Enligt företaget borde målet vara möjligt, dock är det lite kort om tid, men annan återvinning 
kan öka och förbättras, säger Gabrielii (Gabrielii och Westerfors, muntl.).  
 
Ekonomi och miljö går hand i hand och företaget strävar efter cirkulära flöden av material, 
vilket gynnar både miljön och ekonomin (Gabrielii och Westerfors, muntl.). Att implementera 
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cirkulär ekonomi är svårt eftersom företagets ekonomiska modeller inte är anpassande, och 
att hela samhället måste vara med för att det ska vara möjligt (Gabrielii, muntl.).  
 

4.3 Företag 2   
Företaget har 11 000 anställda i Sverige och en omsatte 33 miljarder kronor under 2013. 
Företagets egna avfall uppgick till ca 45 000 ton 2014, exklusive jordmassor. De vanligaste 
avfallsfraktioner som företaget själv ger upphov till är inerta massor som betong, tegel m.m. 
(27 %), brännbart avfall (19 %), osorterat avfall (18 %), trä (13 %), järnskrot (10 %) och gips (9 
%) Om massor och förorenad jord inkluderas, som de blir tvungna att flytta på p.g.a. platsen 
där de ska bygga på, så är istället dessa fraktioner dominerande (Enqvist, muntl.).  

Rivningsavfall hanteras av företagets underentreprenörer och de ansvar för avfallsprocessen. 
Eftersom det är en kostnadsfråga att hantera avfallet så försöker företaget sköta det 
kostnadseffektivt och därför sorterar de ut avfallet i så stor utsträckning som möjligt (Enqvist 
muntl.). Statistik på underentreprenörernas avfallshantering fanns inte att tillgå under 
intervjun, men för det egna avfallet som uppkommer under byggnation finns fördelningen av 
resultatet i figur 3. Historiskt har företagets utveckling de senaste 15 åren minskat avfallet till 
deponi från 35 procent till 7,5 procent och det blandade/osorterade avfallet från 30 procent 
till 18 procent (Enqvist, muntl.).  
 

 
Figur 3. Fördelning av hanteringsmetod av avfallet som uppkommer under byggnation för år 2014 (Enqvist muntl.).  

Möjligheterna för företaget att öka sin återanvändning och återvinning är genom att sortera 
bättre. Företaget har fortfarande en ganska stor andel osorterat avfall som de lämnar för 
eftersortering. Vid utsortering direkt vid källan skulle mindre avfall lämna kretsloppet och 
hamna på deponi. Om mindre avfall hamnar på deponi leder det till miljövinster i minskat 
resursutnyttjande och minskad klimatpåverkan (Enqvist, muntl.). När de sorterar ut avfallet 
sparar de pengar eftersom det blir en billigare avfallshantering, men de tjänar framförallt på 
att minimera avfallet (Enqvist, muntl.).  

Ett hinder för ökad återanvändning och återvinning är problematiken med direkt 
materialåtervinning i byggprojekt, eftersom det inte alltid finns tillgång till rätt typ av 
utrustning vid rätt tidpunkt. Avfallet som ska bli en ny produkt måste uppnå vissa 
kvalitetskriterier, vilket kan försvåra återvinningen (Enqvist, muntl.). Återvinning av 
fyllnadsmassor som betongkross m.m. är lättare att återvinna, t.ex. vid inbladning i ny betong 
och asfalt. Tid och utrymme nämns ofta som anledning till sämre sortering, men är ofta 
felaktiga påståenden enligt företaget (Enqvist, muntl.). 
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Avfallsförebyggande åtgärder är en relativt ny fråga inom företaget, arbetet betraktas dock som 
viktigt ur ekonomisk synpunkt. Företaget arbetar med att förbättra strukturen inom 
arbetsområdet och de bedriver ett pilotprojekt i Stockholm (Enqvist, muntl.). Förebyggande 
åtgärder som företaget arbetar med är att bygga upp logistikcenter, bättre förvaring, ”just in 
time”-leveranser, måttbeställda varor, rätt konstruktionslösningar, återanvändningsbara 
emballage (förpackningar) m.m. (Enqvist, muntl.).  

När det gäller EU:s återvinningsmål att uppnå 70 procent återvinning och återanvändning, 
exklusive energiåtervinning av icke farligt bygg- och rivningsavfall, klarar väg- och 
anläggningsprojekt redan målet. För husproduktion är inte målet nått eftersom mycket 
sorteras ut som energiutvinning uppkopplat till Sveriges fjärrvärmenät (Enqvist muntl.). För 
att företaget ska uppnå målet beror på hur inerta massor ska räknas och om träavfall, som bli 
till en ny produkt och därefter används för energi, ska klassas. Troligtvis kommer företaget 
klara målet, men då p.g.a. av att andra massor m.m. tas med i beräkningarna för 
måluppfyllelsen. Energiutvinning kommer troligtvis fortsätta vara en viktig del i företagets 
energiförsörjning (Enqvist, muntl.). 
 
För att cirkulär ekonomi ska fungera måste samarbete ske tillsammans med leverantörerna 
eftersom affärskedjorna är komplexa och involverar många. Företaget bedriver cirkulär 
ekonomi till viss del redan i deras asfalt- och betongtillverkning (Enqvist, muntl.).  
 

4.4 Återvinningsföretaget  

De största miljömässiga fördelarna med byggtjänsten för källsortering är den höga 
källsorteringsgraden på 100 procent och avfallsminimeringen. Under 2015 kommer det första 
projektet att genomföras i Västerbotten med byggtjänst vid IKEA bygget (Carlsson, muntl.). 
 
Återvinningsföretaget prioriterar sin avfallshantering efter avfallshierarkin men enligt 
Carlsson gäller det även att få deras kunder att bli delaktiga i arbetet så att även de fokuserar 
på att minimera och sortera ut bygg- och rivningsavfall. Statistik på hanteringsmetod av avfall 
från byggen finns i figur 4. Energiåtervinningen utgör den största delen på 60 %, varav 30 % 
är trä och 30 % brännbart avfall.  
 
När det gäller EU:s återvinningsmål att uppnå 70 viktprocent återvinning och återanvändning, 
exklusive energiåtervinning av icke farligt bygg- och rivningsavfall säger Carlsson att det ser 
mycket bra ut, utan någon vidare förklaring.  
 

 
Figur 4. Fördelningen av hanteringsmetod av återvinningsföretagets avfall från byggen.   
 
Hinder för utsortering i avfallshanteringen är, enligt företaget platsbrist, tidsbrist och viljan 
att sortera. Möjligheten till ökad källsortering är normalt sätt vid stora projekt eftersom det 
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finns tillgång till större arbetsytor. Det finns även ekonomiska incitament för stora projekt att 
ökar sin sortering av avfallet eftersom det är dyrt att skicka avfall till eftersortering, speciellt 
vid stora volymer. Återvinningsföretaget försöker påverka bygg- och anläggningsföretagen att 
förebygga avfall genom att informera ute på plats och inne på kontor (Carlsson, muntl.).  
 

4.5 Sammanställning av resultat 
 
En sammanställning av resultaten av de studerade aktörernas fördelning på 
behandlingsmetod finns i tabell 1. 
 
Tabell 1. Sammanställning av resultaten från samtliga aktörers fördelning av avfallshanteringen av de icke farliga 
avfallet. Företag 1 och 2 är byggföretagen.  

Aktörer 
 

Hantering 
Företag 1 Företag 2 Återvinnings- 

företaget 

Återanvändning 36 % 0 % 0 % 

Materialåtervinning 19 % 52,5 % 35 % 

Energiutvinning 31 % 40 % 60 % 

Deponering 14 % 7,5 % 5 % 

 

5 Diskussion  

5.1 Hantering av bygg- och rivningsavfall 
Syftet med arbetet var att kartlägga den aktuella och övergripande hanteringen av bygg- och 
rivningsavfall i utvalda företag. Utifrån arbetets begränsade resultat är det svårt att säga hur 
övergripande hanteringen sker idag men resultatet kan ge indikationer på dagens situation. 
Det finns överlag en stor osäkerhet kring avfallsstatistiken i rapporter om behandling av bygg- 
och rivningsavfall. Detta beror delvis på att byggsektorn består av många små företag och ett 
fåtal stora, vilket innebär att det är svårt att få en bra överblick av avfallet. Det görs ingen 
koppling mellan avfallsuppkomst och behandlingsmetod vid kartläggning av avfallet och det 
är vanligt att avfallsuppgifterna anges i sekretessklassade bilagor i miljörapporten, och är inte 
tillgänglig för avfallsstatistiken (Naturvårdsverket 2015a). 

Sedan den 1 januari 2014 finns ett utökat rapporteringskrav för avfalls- och 
återvinningsföretag i föreskrifterna om miljörapport (NFS 2006:9). Detta för att förbättra 
kvaliteten på avfallsstatistiken och uppföljningen på återvinningsmålet (Naturvårdsverket 
2015a). Kravet innebär att avfalls- och återvinningsföretag är ålagda att använda 
avfallsförordningens koder vid registrering av mottagna mängder bygg- och rivningsavfall. 
Från och med 2015 ska företagen ange hur de mottagna mängderna hanteras och 
inrapportering i svenska miljörapporteringsportalen (SMP) ska ske från och med 2016 
(Naturvårdsverket 2015a). Förhoppningsvis kommer detta förbättra kvaliteten på 
avfallsstatistiken.  

Båda byggföretagen som intervjuades har underentreprenörer som tar hand om deras avfall. 
Statistiken för Företag 1 kommer från deras underleverantörer medan resultaten från Företag 
2 enbart är från deras egna uppkomna avfall från byggnationer. Återvinningsföretaget i den 
här uppsatsen är en av underentreprenörer som tar hand om bygg- och rivningsavfall från 
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byggarbetsplatser. I och med att resultaten från de olika aktörerna inte är lika inhämtade gör 
det svårt att jämföra fördelningen av behandlingsmetoder rakt av eftersom det sannolikt inte 
stämmer helt överlag.  
 
Det är endast Företag 1 som inkluderar data för återanvändning i sin rapportering och detta 
kan bero på olika anledningar. Dels kanske de andra företagen inte räknar med 
återanvändning som avfall eller dels arbetar de inte med återanvändning. 
Materialåtervinningsdelen för Företag 1 är relativt låg jämfört med företag 2 och 
återvinningsföretaget, detta kan bero på den höga återanvändningsgraden vilket i sin tur kan 
bero på en högre sorteringsgrad. Företag 2 har den största andelen materialåtervinning med 
52,5 procent. Detta kan bero på att företaget har satsat på att öka sin sorteringsgrad de senaste 
15 åren. 
 
Resultaten visar att en betydande mängd avfall sorteras till energiutvinning vilket är den 
avfallsbehandling som är näst lägst prioriterat ur miljösynpunkt. Detta eftersom det ger 
utsläpp av växthusgaser. Avfallsfraktionerna som sorteras till energiutvinning är främst trä 
och brännbart avfall vilket kan sorteras och återvinnas i en högre grand än vad det gör idag 
(Naturvårdsverket 2015a). 
 
Företag 2 har arbetat med att minska deponeringen av avfall och lyckats få ner den till 7,5 
procent från 35 procent. Detta kan vara ett resultat av att företag 2 även arbetat med att minska 
det osorterade avfallet från dryga 30 procent till 18 procent. Återvinningsföretaget deponerar 
endast 5 procent avfall, vilket kan vara en effekt av deras 100 procent sorteringsgrad. Företag 
1 deponerar 14 procent avfall vilket är en relativt hög andel jämfört med de andra två företagen. 
Utifrån detta bedöms att ökad sortering av avfall kan leda till att deponeringen av avfall 
minskar, det blir lättare att ta vara på de avfall som går att återvinna och återanvända genom 
ökad tillgänglighet av det ut sorterade avfallet.   
 
Avfallshanteringens resurseffektivitet vad gäller hantering av bygg- och rivningsavfall måste 
öka, och byggmaterialet måste tillverkas så att det vid rivning blir lättare att separera och 
sortera avfallet. Det finns exempel på byggprojekt där de redan från projekteringen har tänkt 
på hur rivningen av byggnaden ska ske för att kunna återvinna och återanvända materialet. 
Exempel på ett sådant byggprojekt är GreenZone i Umeå, där allt byggmaterial kan 
återanvändas eller återvinnas genom att t.ex. byta ut spikar mot bultar och skruvar vilket 
möjliggör en lättare nedmontering (GreenZone 2000). Det krävs även att begränsa innehållet 
av farliga ämnen i byggprodukter och att information finns tillgänglig om vilka byggmaterial 
som användes i byggnationen. Om farliga ämnen i byggmaterial reduceras kan chansen öka 
till minskad deponering och istället höja materialåtervinning. 
 

5.2 Möjligheter och hinder för ökad återanvändning och material- 
återvinning samt miljövinster  
Båda byggföretagen arbetar med att öka återanvändningen och återvinningen genom att höja 
sorteringsgraden av blandat avfallet, vilket byggföretagen anser kommer förbättra 
möjligheterna att minska deponeringen av avfall och att lättare sortera ut det farligt avfallet. 
Största mängden blandat avfall från verksamheter i Sverige kommer från bygg- och 
rivningsavfall, och enligt Naturvårdverket har detta avfall stor potential att både öka 
resurshushållningen och att minska spridningen av farliga ämnen genom att bland annat öka 
sorteringen, främst vid rivning (Naturvårdsverket 2012). Att både kunna öka 
resurshushållningen och minska spridningen av farliga ämnen ger stora miljövinster. Genom 
att öka resurshushållningen och därmed ”klättra upp” i avfallstrappan kan avfallet 
materialåtervinnas eller återanvändas vilket leder till att mindre råmaterial behövs utvinnas. 
Ytterligare en miljövinst blir att mindre avfall hamnar på deponi och risken för läckage av 
farliga ämnen till miljön minskar. Företag 1 anser även att det minskade antalen 
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avfallentreprenörer har ökat företagets återvinning. Detta beror på bättre kommunikation och 
samarbete.  

Hinder för att öka återanvändningen och återvinningen kan t.ex. vara att det inte alltid är 
möjligt att sortera avfallet direkt på byggarbetsplatsen. Platsbrist och tidsbrist är två av dessa 
hinder som togs upp i resultatet. En anledning till de två ovanstående hindren kan vara den 
ekonomiska aspekten vilket innebär att det kostar pengar desto längre en byggnation eller 
rivning pågår. Detta kan leda till att det blir billigare att lägga allt avfall i samma container 
istället för att selektivt och noggrant sortera avfallet (Naturvårdsverket 2015a). Företag 2 anser 
att platsbrist och tidsbrist är två felaktiga påståenden som hinder, men någon vidare förklaring 
togs inte upp. Ett antagande kan vara att med god logistik och bra samarbete ska det inte vara 
något problem att återvinna även vid begränsande ytor. Det har visats i projektet från 
Storbritannien att man kan med lite utrymme vid rivning åstadkomma över 97 procent 
sorteringsgrad, dock krävs noggrann planering (Bjerregaard et al. 2007). Funktions- och 
kvalitetskrav togs upp av båda byggföretagen som en del till att de inte kan återanvända eller 
materialåtervinna avfallet. Den nya produkten måste vara fri från farliga ämnen och klara 
ändamålet som ställer höga kvalitetskrav. Enligt Naturvårdsverket (2015a) kan ett 
kvalitetssystem för att öka användningen av mineralavfall som konstruktionsmaterial medföra 
ökad efterfrågan på sekundärt råmaterial (Naturvårdsverket 2015a).  

I alla tre företagen sorteras en betydande stor andel av bygg- och rivningsavfallet till 
energiutvinning (31 %, 40 % respektive 60 %), och nästan allt brännbart avfall och träavfall 
sorteras som energiutvinning (Naturvårdsverket 2015a). Enligt Naturvårdverket (2014) går 
träavfall traditionellt sätt till förbränning och överhuvudtaget inte till materialåtervinning. 
Denna tradition kan ändras eftersom den finns potentiella miljövinster i att materialåtervinna 
träavfallet till isoleringsplattor, mineralull, tillverkning av spånskivor och ersätta gipsskivor 
(Nordiska ministerrådet 2014).  
 
Enligt PBL är det byggherren som har det yttersta ansvaret över bygg- och rivningsarbeten. 
Enligt Naturvårdsverket (2015a) kan en åtgärd för ökad återvinning vara att byggherrar ställer 
högre krav på att bygg- och rivningsavfall ska materialåtervinnas och återanvändas. Detta kan 
bidra till en minskad miljöpåverkan (Naturvårdsverket 2015a). Enligt Naturvårdsverket 
(2015a) kan byggföretag även öka sin materialåtervinning och återanvändning och minska sin 
miljöpåverkan genom selektiv rivning. 
 

5.3 Förebyggande åtgärder  
Sveriges byggindustrier arbetar med att få byggbranschen till att arbeta mer förebyggande för 
att minska uppkomsten av avfall.  Även återvinningsföretaget försöker påverka byggsektorn 
att förebygga avfall genom information. Det är viktigt att återvinningsföretagen är med i ett 
tidigt skede för att diskutera avfallshanteringen. Detta för att de ska kunna vara med och 
påverka p.g.a. av deras kunskap om förebyggande åtgärder inom området (Fredriksson och 
Höglund 2012).  
 
För bägge byggföretagen är avfallsförebyggande arbete en relativt ny fråga, men höga mål är 
satta. Båda byggföretagen använder sig av åtgärder som Fredriksson och Höglund (2012) 
presenterar i utvecklingsprojektet ”att minska byggavfallet” som t.ex. byggmetod som 
förtillverkade byggdelar för att minska spill på byggarbetsplatsen men även logistik och 
materialhantering som logistikcenter, bättre förvaring och återanvändningsbara emballage. 
Förtillverkade delar kan minska uppkomsten av avfall eftersom delarna tillverkas under 
kontrollerade former och inte ute på arbetsplatsen (Fredriksson och Höglund 2012). 
Eftarenheter från bl.a. Storbritannien visar att man kan minska mängden avfall genom att 
arbeta med materialhanteringsprocessen under hela arbetets gång. Genom att minska uttaget 
av råmaterial och materialspill reduceras även energianvändningen. Avfallsuppkomsten kan 
bero på flera olika anledningar som t.ex. hur material levereras till byggarbetsplatsen, hur det 
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lagras och förpackas samt möjligheten till att lämna tillbaka förpackningar och överblivet 
material (Fredriksson och Höglund 2012). Att bygga upp ett logistikcenter kan vara en nära 
bas för både leveranser och lagring som möjliggör att ”just in time”-leveranser kan ske direkt 
från logistikcentret vilket minskar materialåtgången vid ett bygge (Fredriksson och Höglund 
2012).  
 

5.4 EU:s återvinningsmål 
Efter att Naturvårdsverkets rapport ”Analys av lämpliga åtgärder för att öka återanvändning 
och återvinning av bygg- och rivningsavfall: Underlagsrapport för samhällsekonomisk analys” 
kom i februari 2015 kan det konstateras att det finns brister i statistiken av bygg- och 
rivningsavfall i Sverige. Naturvårdsverket bedömer att sannolikheten är hög att Sverige redan 
idag uppnår den återvinningsgrad för bygg- och rivningsavfall på minst 70 viktprocent som 
gäller som EU:s och Sveriges gemensamma mål till år 2020 (Naturvårdsverket 2015 b). 
Trafikverket har meddelat att de inte delar samma mening med Naturvårdsverkets slutsats om 
att målet redan är uppnått. Trafikverket anser att denna slutsats endast gäller om en stor andel 
av returasfalten klassas som avfall, vilket inte är klarlagt än (Naturvårdsverket 2015 b). 
 
Resultaten av intervjun med branschorganisationen understryker att statistiken på avfallet är 
osäkert, vilket gör det svårt att bedöma läget. Hedberg tar även upp Sveriges energiåtervinning 
som inte räknas med i 70-procentiga målet, vilket kan påverka resultatet eftersom 
energiåtervinning är en stor del i produktionen av fjärrvärme och el. I och med att 
avfallsdirektivet är under omarbetning har branschorganisationen försökt att påverka med ett 
remissvar om att brännbart avfall ska ingå i energiåtervinning om det ersätter annat bränsle.  
  
Resultat från företag 1 visar att 55 procent sorteras som återanvändning och 
materialåtervinning, vilket är relativt långt från måluppfyllelsen på 70 procent. Företag 1 anser 
att det kan uppnå måluppfyllelsen om materialåtervinningen ökar. För att höja 
återvinningsgraden gäller det att arbeta förebyggande och öka sorteringen vid arbetsplatsen. 
Resultat från företag 2 visar att 52,5 procent av det egna uppkomna avfallet vid 
byggproduktion sorteras som materialåtervinning. För väg- och anläggningsprojekt klarar de 
redan målet jämfört med husproduktioner, vilket kan bero på att vid husproduktion går det åt 
mycket träavfall som inte finns vid väg- och anläggningsprojekt. Återvinningsföretaget 
materialåtervinner enbart 35 procent av det uppkomna avfallet, detta är kan bero på deras 
höga energiutvinning (60 %).  
 
Att föreslå åtgärder i syfte att klara återvinningsmålet på 70 viktprocent, som tidigare var 
arbetets syfte, kan vara omotiverat om målet redan är uppnått. Dock finns det andra skäl till 
att förbättra återvinningen såsom miljömässiga skäl, eftersom bygg- och rivningsavfall 
fortfarande påverkar miljön. 
 

5.5 Ekonomiskt perspektiv  
I avfallsdirektivet (2008/98/EG) och Sveriges program för att förebygga avfall finns mål om 
att bryta sambandet mellan ekonomiska tillväxten och miljöpåverkan som hänger ihop med 
uppkomsten av nytt avfall. Det gäller att bryta sambandet för att minska miljöpåverkan från 
avfall. En av frågeställningarna i detta arbete var om byggsektorn är redo för cirkulär ekonomi. 
Cirkulär ekonomi handlar om att skapa en ekonomi som inte tär på miljön men som ändå är 
lönsamt för bygg- och återvinningsföretagen.  

Cirkulär ekonomi är en ny fråga för byggföretagen, och så pass ny att inte ens EU kan 
bestämma sig för vad som ska gälla. Byggföretagen anser att för att åstadkomma en mer 
cirkulär ekonomi så finns en komplex processkedja där alla från aktörer, beslutsfattare till 
leverantörer och utförare måste vara med. Det ekonomiska systemet måste förändras innan 
de helt kan ställa om till cirkulär ekonomi. 
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2013 gick Ragn-Sells AB med, som det första återvinningsföretaget, in i stiftelsen Ellen 
MacArthur Foundations nätverk “The Circular Economy 100”. Nätverket består av företag från 
hela världen som syftar till att inspirera nytänkande samt utforma produkter och system, men 
även påskynda samhällsutvecklingen mot en hållbar cirkulär ekonomi (Ragn-Sells 2013). 
Denna satsning kan bidra med att byggsektorn i Sverige kan bli inspirerad och positivt 
påverkade av återvinningsföretagets satsning. 
  

5.6 Förslag på åtgärder för att minska miljöpåverkan  
Den främsta åtgärden för att minska miljöpåverkan från byggsektorn är att förebygga 
uppkomsten av avfall. Den stora miljövinsten med att förebygga uppkomsten av avfall är att 
man undviker den miljöpåverkan som uppstår när varor eller material tillverkas. Företagen 
kan även spara pengar genom att minska kostnader både för inköp av material och för 
avfallshantering eftersom materialhanteringen minskar. Att förebygga uppkomsten av avfall 
bör vara första prioritet och genomsyra i hela företagens miljöarbete.  
 
För att minska uppkomsten av avfall måste kunskapen om hur detta ska ske utökas i alla olika 
nivåer, t.ex. i företaget, leverantörer och kunder. Genom att öka kunskapen kan 
förhoppningsvis en förståelse för hela processen uppstå och på sådant sätt bidra till en 
gemensam ansträngning mot ett bättre samhälle ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. Att 
arbeta med uppströmsarbete minskar också miljöpåverkan av byggprodukter och reducerar 
miljögifterna vid källan, vilket gör det enklare i framtiden att materialåtervinna och 
återanvända avfallet.  
 
Baserat på resultaten från byggföretagen kan sorteringsgraden öka i respektive företag. 
Återvinningsföretaget har visat att 100 procent sorteringsgrad är möjligt, därför anser jag att 
100 procent sorteringsgrad ska vara ett krav för bygg- och rivningsavfall. En 100 procent 
sorteringsgrad leder till ökad återanvändning, materialåtervinning, och mindre deponering. 
Miljövinsterna blir att råmaterialuttag och avfall till energiutvinning minskar, vilket leder till 
reducerad energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Svårigheterna med 100 procent 
sorteringsgrad är att det tar längre tid att genomföra bygg- och rivningsprojekt och det ökar 
den totala kostnaden för hela projektet.  

Enligt Naturvårdverket försvåras tillsynen över hanteringen av bygg- och rivningsavfallet 
p.g.a. bristfällig tillgång av vägledningen om hur frågorna ska hanteras (Naturvårdverket 
2012). Det behövs en bättre vägledning för tillsynsmyndigheterna så att de kan förbättra sin 
tillsyn för återvinning och ökad resurshushållning av bygg- och rivningsavfall.  

Sammanfattning av förslag på åtgärder: 

• Förebygga uppkomsten av avfall 
• Krav på 100 procent sorteringsgrand 
• Förbättra tillsynen 

 

5.7 Val av metod 
Denna uppsats har använt en kvalitativ metod. Orsaken bakom detta val är att en kvalitativ 
metod används för att ge en djupare förståelse för ett problem genom möjligheten att ha en 
diskussion med personer inom det valda området (Backman 2008). Kontakt togs med 
personer som sitter på relevanta positioner för att besvara frågorna. Kontaktinformation 
inhämtades från företagens hemsidor och via kundtjänst. Vid tillfällen där jag inte nådde fram 
till personal som kunde besvara mina frågor eller kände att det fanns någon som var bättre 
lämpad blev jag rekommenderad vidare med kontaktinformation.  
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Intervjuerna genomfördes via telefon och mejl då dessa alternativ hjälpte mig att överkomma 
tid och rum. Telefon- och mejlintervjuer tillät mig att komma i kontakt med personerna på ett 
snabbt och smidigt sätt då de var utspridda över hela Sverige. Nackdelen med dessa metoder 
är att det inte går att läsa kroppsspråk och ansiktsuttryck. Telefonintervjuer har den nackdelen 
att det kan vara svårt att samla in informationen på ett korrekt sätt, vilket kan resultera i 
feltolkningar och kan påverka resultatet (Saunders et al. 2012). Under min telefonintervju 
fördes anteckningar med penna och papper och direkt efter intervjun sammanställdes 
resultatet då det fortfarande var färskt i minnet. Sedan skickades en sammanställning av 
intervjun till företaget för konfirmation och möjlighet till ändringar av innehållet. 
Mejlintervjuer har den nackdelen att det är svårt att verifiera att frågan har uppfattats korrekt 
och att det är mer problematiskt att ställa följdfrågor beroende på om det behövs förtydligande 
eller utveckla svaret till en djupare nivå. En fördel som mejlintervjuer har är att den som fått 
frågorna har möjlighet att avvakta och svara på frågorna i lugn och ro och kan därmed 
förhoppningsvis ge ett bra och vältänkt svar (Saunders et al. 2012).  
 
Uppsatsens frågeställningar var till stor del relevant till arbetet men frågorna var också till viss 
del övergripande, vilket kan ha bidragit till de generella svaren i resultatet. Även de specifika 
frågorna på statistik var från vissa företag bristfällig och lede till kompletteringar via 
företagens hemsidor. Styrkan i resultatet är den breda kontakten i byggsektorn i och med svar 
från branschorganisationen, två bygg- och anläggningsföretag och ett återvinningsföretag. 
Orsaken till att fler inte kontaktades beror på begränsad tidsram för insamling av resultat samt 
att personerna som intervjuades skulle ha möjlighet att avsätta tid för att svara på frågorna.    
 
En alternativ metod hade varit en kvantitet studie i form av enkätstudie, men anser att en 
sådan metod inte var lämplig för denna uppsats då fokus låg på att få en större och djupare 
förståelse än ett empiriskt säkerhetsställande. Utöver detta, fanns risken att svarsfrekvensen 
skulle bli så pass låg att det skulle vara svårt att kunna få statistiskt signifikanta resultat.  
 
För att kunna få en djupare förståelse för bygg- och rivningsarbete hade ett platsbesök varit 
ett alternativ till ytterligare förståelse av det valda skrivområdet.  

6 Slutsats  

Slutsatsen av denna uppsats är att avfallshanteringen av icke farligt bygg- och rivningsavfall 
hos de utvalda företagen är förhållandevis bra, men förebyggande åtgärder för uppkomsten av 
avfall måste fortsätta att utvecklas. Detta eftersom bygg- och rivningsavfall fortfarande utgör 
stora mängder av Sveriges totala avfall och påverkar miljön genom fortsatt utvinning av 
råmaterial och spridning av farliga ämnen. Möjligheter till att höja återvinningsgraden är 
främst genom ökad sorteringsgrad vilket även ökar möjlighet till resurseffektiva kretslopp. 
Hinder som upplevs av företagen till att öka materialåtervinningen är möjligheten till direkt 
utsortering, tidsbrist och platsbrist. För att kunna minska miljöpåverkan från bygg- och 
rivningsavfall måste avfallsförebyggande åtgärder för att minska uppkomsten av avfall vidtas 
och vara en stor del av företagets aktiva miljöarbete. Bevisligen går det att sortera 100 procent, 
enligt återvinningsföretaget, och även vid begränsad yta som exemplet från Storbritannien 
visar med 97,1 procent återvinnig av rivningsavfallet genom selektiv rivning. Därför bör det 
ställas högre krav på att alla bygg- och rivningsprojekt gör sitt yttersta för att öka sortering- 
och återvinningsgraden. För att det verkligen ska ske förändring i det avfallsförebyggande 
arbetet måste alla vara delaktiga, från beställare till avfallsentreprenörer.  
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Bilaga 1  

Mejlkontakt med Sveriges Byggindustrier  
 

1. Är det möjligt att nå 70 % -målet till år 2020 för svenska byggbranschen? Om ja, vad 
finns det för förutsättningar? Om nej, vad är det som brister i arbetet? 

Mycket svårt att svara på denna fråga eftersom den statistik vi har i dag är bristfällig, det 
saknas gemensam rapportering med jämförbara uppgifter. De riktlinjer du läst är branschens 
försök att ena nomenklatur och hantering så att vi får entydiga uppgifter om mängder av olika 
fraktioner. Tidigare var det en uppsjö benämningar på samma fraktion, nu har det åtminstone 
minskat! 

Det viktigaste är ju ändå att vi systematiskt arbetar för att minska avfallsmängderna samtidigt 
som det avfall som uppstår sorteras för att återgå i kretsloppet. Detta arbete pågår redan och 
drivs till stor del av ekonomiska argument, det lönar sig att vara sparsam! 

I Sverige har vi byggt upp ett system där brännbart avfall går till energiåtervinning. Det 
accepteras inte som ”återvinning” av EU och det innebär att vi troligen har problem att 
uppfylla målet. Sveriges Byggindustrier har i ett remissvar rörande det föreslagna 
avfallsdirektivet, som ju dragits tillbaka för omarbetning, påtalat att byggbranschen har stora 
problem att återanvända det brännbara avfallet. Vårt förslag är att denna fraktion får betraktas 
som återvunnen om den ersätter annat bränsle vid produktion av fjärrvärme och el. 

2. Ser ni någon skillnad mellan stora och små företag gällande avfallshanteringen och 
möjligheten till att uppnå 70 % -målet? 

Stora företag har oftare stora byggprojekt och därmed möjlighet att effektivisera 
avfallshanteringen. Det finns erfarenheter som visar att stora projekt kan ha 98 % sorterat 
avfall, eller mer, och det är mycket bra förutsättning för återvinning eftersom det blir rena 
flöden. 

Mindre företag, med små projekt, har oftare platsbrist och mindre möjligheter till sortering i 
många fraktioner. Ekonomin blir avgörande här eftersom blandat avfall är avsevärt mycket 
dyrare att få omhändertaget än sorterat material för återvinning. 

3. Jag har läst er rapport; Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning, från maj 
2013. I rapporten ger ni bl.a. rekommendationer om förebyggande av avfall i 
byggprojekt, och jag undrar om ni har sett några förbättringar sedan 
rekommendationerna kom ut? 

Ännu så länge finns ingen uppföljning av vilken effekt rekommendationerna har fått. Det vi 
noterat är att riktlinjerna behöver få bättre spridning inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi 
håller på att ta fram en informationsbroschyr och planerar hur vi ska nå ut ännu bättre. Vi har 
också haft ett första möte i en grupp som i första skedet ska se över behov av förtydliganden 
av riktlinjerna. I förlängningen är det min förhoppning att detta är början till en referensgrupp 
som kan följa upp användning av riktlinjerna och vilka effekter de får ute i branschen. 

 



   

Bilaga 2  

Intervjufrågor till bygg- och anläggningsföretagen  
 
 

 

Umeå universitet 
Examensarbete inom Miljö- och hälsoskydd 

 
Umeå 2015-02-10 

Frågor: 

1. Hur många anställda har företaget? 

2. Vilka typer av avfallsfraktioner är mest frekventa i ert företag? 

3. Vilken total (ev. uppskattad) mängd (ton) bygg- och rivningsavfall genererades i och 
med företagets verksamhet under 2014 (2013 om siffror ej är klara)? 

4. Hur hanteras bygg- och rivningsavfall i företaget? Går det att uppskatta i procent 
fördelningen mellan de olika hanteringsmetoderna; Återanvändning, 
materialåtervinning, energiåtervinning respektive deponering? 

5. Ser ni några möjligheter till att företaget kan öka sin återanvändning och återvinning 
ännu mer? 

6. Vilka eventuella miljövinster bedömer ni själva att de skulle kunna göra genom att 
öka återanvändningen och/eller materialåtervinningen av bygg- och rivningsavfall? 

7. Upplever ni ekonomiska fördelar eller nackdelar med att återanvända och/eller 
materialåtervinna bygg- och rivningsavfall?  

8. Finns det hinder för ökad återanvändning och materialåtervinning i företaget idag? 

9. Arbetar ni aktivt med förebyggande åtgärder för att minska bygg- och rivningsavfall?  

10. Om ja, på vilket sätt arbetar ni med att minska avfallet? 

11. Är arbete för en mer ”cirkulär ekonomi” (kretsloppsinriktad ekonomi) ett alternativ 
för er?  

12. Hur se ni på EU:s avfallsdirektivsmål att uppnå 70 % återanvändning och återvinning 
(exklusive energiåtervinning) av byggnads- och rivningsavfall till år 2020? Är målet 
nåbart för er, eller är det för högt/lågt satt? 

13. Finns något övrigt ni skulle vilja tillägga med koppling till frågeställningarna ovan? 
 

 



   

Bilaga 3  

Intervjufrågor till återvinningsföretaget med svar.  
 
 

 

Umeå universitet 
Examensarbete inom Miljö- och hälsoskydd 

 
Umeå 2015-02-20 

Frågor: 
  

1. Hur mycket bygg- och rivningsavfall hanterade ni under 2014, alt. 2013?  
Får återkomma om volymer.  
 

2. Hur många projekt använde er tjänst RentBygge 2014, alt. 2013?  
Vi kommer att genomföra det första under 2015 (IKEA Bygget) 
 

3. Vad ser du som de största miljömässiga fördelarna med tjänsten RentBygge?  
100 % sortering samt minimering av avfall. 
 

4. Ser ni någon skillnad på stora och små projekt, är det lättare/svårare med 
källsorteringen?  
Enklare vid större projekt pga. Yta samt att man får en ekonomisk effekt av att 
sortera avfallet vid större volymer. 
 

5. Hur väl prioriterar ni avfallshanteringen utifrån avfallshierarkin?  
Vi prioriterar precis efter den, men det gäller även att få våra kunder att anamma ett 
sätt att jobba som gör att de även fokuserar på att minimera avfallet och sortera det. 
 

6. Hur ser fördelningen ut till olika behandlingsformer? (återanvändning, 
materialåtervinning, energiåtervinning, deponering)  
 
Bygg: CA: 
Brännbart 30 %   
Trä  30 %  
Gips  10 %   
Deponi (isolering) 5 %  
Wellpapp 1 %   
Emballageplast 1 %  
Blandskrot 5 %  
Inert(Betongspill) 12%  
Blandat avfall 6 %  
Farligt avfall 0,05 %  
 

7. Hur stor är källsorteringsgrad i tjänsten RentBygge?  
100 % 
 

8. Hur väl klarar ni EU:s mål om att 70 % av det icke farliga avfallet bygg- och 
rivningsavfallet ska återanvändas, materialåtervinnas eller på annat sätt 
materialutnyttjas (förbränning ingår inte)?  
Mycket bra 
 

 



   

9. Försöker ni påverka företagen att förebygga avfall?  
Absolut, via information ute på arbetsplats samt kontor. 
 

10. Vad ser du för brister eller hinder i er avfallshanteringen överlag? T.ex. platsbrist? 
Oftast platsbrist, tidsbrist och viljan att sortera. 
 

11. Försöker ni få byggbranschen att jobba mot cirkulära kretslopp och cirkulär 
ekonomi? På vilket sätt i så fall?  

12. Finns något övrigt ni skulle vilja tillägga med koppling till frågeställningarna ovan? 
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