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Handling of insulation containing CFC: A study of 
municipalities supervision and demolition contractors 
work 
 
Jenny Tibell 

 
Abstract 
The purpose of this report was to investigate why insulation containing chlorofluorocarbon 
(CFC) is not always recycled correctly and examine if the supervision carried out by 
municipalities is enough to discourage erroneous handling. Additionally the purpose was to 
propose actions leading to that more insulation containing CFC is recycled and that 
municipalities can improve their supervision. The method used was a qualitative study where 
one questionnaire survey was sent to Swedish municipalities and one to demolition 
contractors. The results from the survey shows that 70 % of municipalities rarely carry out 
inspections on known demolition sites. This is mainly due to lack of resources but also due to 
not being aware of current demolition objects. Awareness is a primary condition for 
inspections. Often smaller municipalities are better informed which can be a consequence of 
better local knowledge. The survey shows that the material inventory, which is to take place 
before the application for demolition is filed, often is of a poor standard and lacks sampling 
for CFC. Lack of knowledge is pointed out as the main reason for incorrect handling of the 
material. Another reason is economy since identifying and taking care of hazardous waste is 
expensive. The level of knowledge needs to be increased among all affected parts and one way 
of doing so is to improve the cooperation and communication between different parts of the 
municipality so that more inspections can be conducted.  

Key words: Chlorofluorocarbons, insulation, hazardous waste, the ozone layer, 
environmental law 
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1 Inledning 
 

Ozonskiktets främsta uppgift är att begränsa andelen skadlig UV-strålning som når jordytan 
och utan ett ozonskikt hade människan löpt en större risk för hudcancer, nedsatt 
immunförsvar, ögonsjukdomen starr och andra sjukdomar (Naturvårdsverket 2012). Det är 
ozonskiktets tjocklek som avgör hur mycket strålning som tar sig ner till jordytan och det 
finns en rad olika naturliga faktorer som påverkar denna såsom årstid, luftrörelser och 
växlingar mellan hög och lågtryck (Strålsäkerhetsmyndigheten 2014). Den allvarligaste 
påverkan på ozonskiktet är dock den antropogena, nämligen utsläpp av ozonnedbrytande 
ämnen (Naturvårdsverket 2015b).  

Ett skyddande ozonskikt är ett av Sveriges 16 olika miljökvalitetsmål som antogs 1999 
(Naturvårdsverket 2012) och är i dagsläget det enda målet som bedöms kunna uppnås inom 
utsatt tid, år 2020 (Naturvårdsverket 2015c). För att nå målet har riksdagen satt upp två 
preciseringar. Den ena är ”vändpunkt och återväxt” vilken går ut på att uttunningen av 
ozonskiktet ska ha upphört och att man istället kan se en återväxt av tjockleken. Den andra 
preciseringen är ”ofarliga halter ozonnedbrytande ämnen” och denna innebär att halterna av 
klorfluorkarboner (fortsättningsvis CFC) och andra ozonnedbrytande ämnen ska understiga 
den nivå där ozonskiktet påverkas negativt (Naturvårdsverket 2015a). 

Redan på 1970-talet framhävdes förhållandet mellan förstörelsen av ozonskiktet och utsläpp 
av CFC av en professor vid Kaliforniens universitet (Azuhata et al. 2000) och hotet om det 
uttunnande ozonskiktet har idag lett till att nästan all användning av CFC är förbjuden i 
Sverige. Innan förbuden infördes användes CFC främst som köldmedium och i isolermaterial 
vilket har föranlett att CFC idag finns väl ackumulerat i samhället (Andersson och 
Westerdahl 2011). Detta faktum förorsakar trots att CFC inte längre tillförs vid nyproduktion, 
att stora utsläpp fortfarande pågår av ämnet, från emissioner via passivt läckage och läckage 
vid avfallshantering. Det passiva läckage som sker via diffusion (Bocké et al. 2013) är svårare 
att påverka än de utsläpp som sker vid felaktig avfallshantering. Utöver det är 
avfallshantering den faktor som bidrar mest till dagens utsläpp (Naturvårdsverket 2016b). 
 
En uppgift för miljökontor är att utöva tillsyn enligt miljöbalkens och dess förordningars 
bestämmelser (Umeå kommun 2015). I detta arbete ingår därför att kontrollera att det avfall 
som uppkommer på rivningsprojekt hanteras på ett korrekt sätt enligt gällande lagstiftning. 
Bland dessa avfall finns ibland isolering innehållande CFC och eftersom CFC klassas som ett 
farligt avfall (Naturvårdsverket 2013) ska denna isolering hanteras annorlunda än övrig 
isolering och tillsyn från miljökontoren för att kontrollera att materialet hanteras korrekt blir 
extra viktig.  
 
1.2 Syfte 
Examensarbetets syfte är att undersöka varför isolermaterial innehållande CFC inte alltid 
återvinns på ett miljöriktigt sätt samt att undersöka om kommuner utövar tillsyn i tillräcklig 
omfattning för att motverka felaktig hantering. Utöver detta avses att ta fram förslag på 
åtgärder som kan leda till mer korrekt hantering och hur kommuner kan bli bättre i sin 
tillsyn.  

1.2.1 Frågeställningar 
• Arbetar kommuner med tillsyn av CFC-haltig isolering? 
• I vilken omfattning sker arbetet i så fall? 
• I de fall kommuner inte arbetar med detta, vad är anledningen?  
• Hur ser aktörer i rivningsbranschens arbete ut gällande isolering innehållande CFC?  
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1.2.2 Avgränsning 
Eftersom arbetet kommer att behandla isolering innehållande CFC, kommer CFC som 
köldmedium i kylanläggningar inte att beröras. Ytterligare en avgränsning är att hela kedjan i 
hanteringen inte granskats utan fokus har legat på kommuners tillsyn och 
rivningsentreprenörernas arbete. 

 

2 Bakgrund 
 
2.1 Klorfluorkarboner 
Det var Thomas Midgley, en amerikansk industrikemist, som 1930 upptäckte att freon kan 
användas som köldmedium i kylanläggningar (Thomas Midgley u.å.). Freon är 
handelsnamnet på vissa halogenerade kolväten, CFC och HCFC (Zuber u.å.), och efter 
upptäckten att det kan användas som köldmedium har även många andra 
användningsområden utvecklats. Det uppskattades år 1987 att världsproduktionen låg på 
omkring 1 miljon ton per år och det främsta användningsområdet då var som blåsmedel vid 
tillverkning av isolermaterial.  

Efter 1970-talet, när det blev uppmärksammat att CFC bröt ner ozonlagret (Naturvårdsverket 
2015b), dröjde det till slutet av 1980 innan de första regleringarna kom (Andersson och 
Westerdahl 2011). Detta efter att Montrealprotokollet (även kallat ozonkonventionen) trädde 
i kraft 1989 och Sverige ratificerat konventionen 1987. Protokollet är en överenskommelse 
mellan länder om att minska utsläppen av två av de viktigaste ozonförstörande ämnena, CFC 
och halogener (Naturvårdsverket 2015d). Regleringarna och förbuden blev fler under 1990-
talet (Andersson och Westerdahl 2011) och idag får endast CFC användas i befintliga 
stationära enhetsaggregat som har en fyllnadsmängd på max 900 gram (SFS 2007:846).  

2.2 Miljöpåverkan 
I föreningen CFC har alla väteatomer i kolvätet ersatts av fluor och klor. Det har då bildats en 
klor-fluor-kol-förening och i detta stadium är kolvätet fullständigt halogenerat. CFC är 
mycket kemiskt stabil vilket är en av anledningarna till att ämnet blev så användbart 
(Eberson och Granryd u.å.). Vid marknivå utgörs CFC av stabila molekyler som inte orsakar 
några problem utan det är när dessa tar sig upp i atmosfären, omkring 10-50 km upp från 
jordytan där ozonskiktet finns, som de börjar bli problematiska. Väl uppe i atmosfären 
reagerar molekylerna på grund av UV-strålningen och sönderdelas. Då detta sker frigörs för 
varje CFC-molekyl en kloratom som i sin tur reagerar med en ozonmolekyl. Från 
ozonmolekylen frigörs då klormonoxid som reagerar med ytterligare en ozonmolekyl vilket 
leder till en kedjereaktion där varje ursprunglig CFC-molekyl kan reagera med och bryta ner 
upp till 100 000 ozonmolekyler innan den till slut reagerar och bildar en mer inert 
klorinnehållande molekyl (Brune 2015). CFC i atmosfären katalyserar sönderdelningen av 
ozon och ett minskande ozonlager påverkar inte bara oss människor negativt utan även allt 
djur- och växtliv (Eberson och Granryd u.å.). Dock skapar CFC inte bara problem i 
atmosfären utan även i stratosfären där den verkar som en växthusgas och bidrar till 
växthuseffekten. Detta genom att absorbera stora mängder infraröd strålning och därmed 
bidra till att värma upp jorden (Eberson och Granryd u.å.).  

2.3 Användning av CFC 
Det mest kända användningsområdet för CFC är som köldmedium men andra områden har 
varit som blåsmedel vid tillverkning av isolerplast, vid avfettning och rengöring samt i 
kemtvättar (Andersson och Westerdahl 2011). Idag finns den största delen kvar i isolerplast 
(Naturvårdsverket 2016b). Mer specifikt är de största källorna polyuretan (PUR) isolering i 
byggnader och rör samt expanderad polystyren (XPS) isolering i byggnader och mark 
Andersson och Westerdahl 2011). Dessa typer av isolering sitter ofta på eller inneslutna i 
andra material vilket försvårar såväl upptäckt som hantering. Några ledtrådar för att 
identifiera isoleringen är att den ofta är innesluten i sandwichelement (sitter mellan 
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metallskivor) eller är limmad med bitumenklister. På isoleringen kan sedan snittytan 
kontrolleras eftersom en tät snittyta kan tyda på innehåll av CFC. Utöver detta kan PUR-
isolering kännetecknas på att den ofta har en gul färg (Naturvårdsverket 2016a), XPS-
isolering har mer varierande färger men är ofta gälla så som lila eller rosa (Naturvårdsverket 
2016b). 

Enligt en utredning fanns det år 1990 kvar 4000 ton isolering innehållande CFC i befintliga 
byggnationer (Andersson och Westerdahl 2011). Medellivslängden för denna isolering är 
beräknad till 50 år varför en femtiondedel kommer att utgöra årligt avfall. Detta innebär att 
det år 2015 fanns kvar 2000 ton isolering med CFC i samhället och att det årligen skickas 80 
ton av denna för destruering. Av dessa 80 ton uppskattas att endast åtta (10 %) hanteras 
korrekt genom att fraktas till en återvinningscentral för CFC. Resterande 72 ton isolering 
med CFC hamnar troligen på deponier eller lokala förbränningsstationer (Bocké et al. 2013).  

2.4 Rivningsentreprenörers arbete med CFC 
Inför rivning av en byggnad ska det göras en materialinventering och det är byggherren som 
är ansvarig för att den utförs. Syftet med denna är huvudsakligen att få kunskap om de farliga 
ämnen och material som finns i byggnaden, vilka ska beskrivas både till mängd och läge. 
Inventeringen ska göras av någon som har utbildning i miljöinventering och 
miljölagstiftning, erfarenhet av materialinventering, fem års relevant arbetserfarenhet samt 
erfarenhet av materialinventering av minst tio objekt gjorda tillsammans med en erfaren 
konsult som uppnår tidigare nämnda kriterier. Materialinventeringen ska sedan ligga till 
grund för avfallshanteringsplanen där man tagit steget längre och även beskriver hur avfallet 
ska hanteras under rivning. Avfallshanteringsplanen utgör oftast en del av 
förfrågningsunderlaget vid entreprenadupphandling mellan fastighetsägare och 
rivningsentreprenör. Det finns flera versioner av planen och den kompletteras under arbetets 
gång med uppgifter om hur avfallet har hanterats (Sveriges Byggindustrier 2015).  

2.5 Förloppet vid återvinning av CFC-haltigt isolermaterial 
Vid hantering av isolering under rivning och transport är det viktigt att materialet hålls intakt 
i den mån det är möjligt eftersom CFC frigörs när isoleringen går sönder (Bocké et al. 2013).  

Freonåtervinningsföretaget Svensk freonåtervinning har den högsta återvinningsgraden, på 
90 %, av freon i isolering inom branschen (Svensk freonåtervinning u.å. b). När de får in 
bygg- eller rörisolering med CFC är första steget att sortera och paketera, främmande 
material plockas bort varefter CFC-materialet skärs till 190x60 cm stora plattor och 
paketeras inför nästa steg. Därefter tuggas plattorna sönder i en gastät 
fragmenteringsanläggning. De nu centimeterstora bitarna finmals vilket gör att CFC frigörs. 
CFC fångas upp och eventuellt kvarvarande CFC i materialet drivs bort genom värme (Svensk 
freonåtervinning u.å. b). När CFC är i gasform tappas den på kärl som skickas för destruering 
till SAKAB där de förbränns vid 1100 grader Celsius (Bocké et al. 2013). Det övriga materialet 
så som metall, plast och koppar sorteras ut och tas tillvara, isoleringen återvinns och blir 
oljeabsorptionsmedel (Svensk freonåtervinning u.å. b).  

Utöver SAKAB så finns det ett par andra anläggningar i Sverige som tar hand om 
rivningsavfall med CFC samt destruerar CFC. Det kan bland annat röra sig om 
avfallsförbränningsanläggningar som har tillstånd att förbränna avfall med kod 17 06 03* 
(för * betydelse se nedan) (Naturvårdsverket 2016b). Vid destruering omvandlas freon till 
ofarliga salter (Svensk freonåtervinning u.å. b). 

2.6 Lagstiftning rörande CFC 
Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling så att såväl denna generation såsom 
framtida generationer kan leva i en hälsosam och god miljö (SFS 1998:808). I miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler står att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljö (2 kapitlet 2 §). 
I balkens 15:e kapitel om avfall definieras avfall som varje föremål eller ämne som 
innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med (1 §). Vidare beskrivs i 3 § 
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punkt 1 att med hantering av avfall menas insamling, transport, återvinning eller 
bortskaffande. Det är den som innehar avfallet som är skyldig att se till att det hanteras på ett 
miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt (15 kap 5 § MB). Följaktligen betyder det alltså att 
avfallsinnehavaren är skyldig att ta reda på hur det avfall som uppkommer under rivning ska 
hanteras.  

En del avfall klassas som farligt avfall och det kan röra sig om explosivt, brandfarligt, 
frätande, smittförande avfall eller avfall som är giftigt för människa och miljö (vägledning 
farligt avfall). Dessa avfall klassificeras i avfallsförordningen och får då en avfallskod följt av 
en asterisk (SFS 2011:927). Enligt vägledningen ”klassning av farligt avfall – detta är farligt 
avfall” (Naturvårdsverket 2013) så ska material som innehåller ozonnedbrytande ämnen ses 
som ekotoxiska och isolering med CFC räknas därmed som farligt avfall. Allt avfall med en 
CFC-halt över 0,1 % utgör farligt avfall. Avfallskoden för CFC-innehållande isolering är 17 06 
03* (Andra isolermaterial som består av eller som innehåller farliga ämnen) 
(Naturvårdsverket 2016b). Det kan finnas upp till 10 % CFC i isolering (Bocké et al. 2013). 

Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (SFS 2007:846) 
reglerar hanteringen av material innehållande CFC och ska verka för att uppnå de mål 
uppsatta av EU gällande utsläpp av växthusgaser.  

För förbränningsanläggningar som förbränner CFC-haltigt material är även 
Industriutsläppsdirektivet (2010/75/EU, IED) applicerbart. Direktivet har implementerats i 
den svenska lagstiftningen genom förordningen om förbränning av avfall (SFS 2013:253). I 
den regleras bland annat mottagning av avfall på förbränningsanläggningen och 
förbränningsprocessen. I 32 § punkt 2 står att rökgasen ska hålla en temperatur på minst 
1 100 grader Celsius i minst två sekunder vid förbränning av farligt avfall som innehåller mer 
än 1 % organiska halogenföreningar uttryckt som klor (SFS 2013:253). CFC ska alltså 
förbrännas vid minst 1 100 grader Celsius på särskilda anläggningar med tillstånd för 
avfallskod 17 06 03*. 

I Plan och Bygglagen (SFS 2010:900)regleras hur CFC ska hanteras vid rivning av byggnader. 
Första kapitlets 4 § definierar uttrycket byggherre som ”den som för egen räkning utför eller 
låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings-, eller markarbeten”. Det 10:e kapitlets 5 § 
beskriver byggherrens ansvar för kontrollen av genomförandet. Den 6 § hur kontrollplanen 
ska vara uppbyggd, den ska bland annat innehålla vilket farligt avfall rivningen kan ge 
upphov till och hur dessa ska hanteras.  

2.7 Tidigare gjorda studier 
År 2013 gjorde WSP på uppdrag av Naturvårdsverket en utvärdering där de granskade 
återvinning av CFC i byggisoleringsmaterial. I denna rapport kom de fram till att det är vid 
hantering som bristerna sker då mycket har gjorts för att förbättra regler och information. 
Svårigheten att identifiera materialet samt kostnaderna för återvinning pekas ut som de 
största faktorerna bakom felaktig hantering. Sammanslaget bygg- och miljökontor beskrivs 
ge bättre förutsättningar för tillsyn då det i dessa fall finns en bättre kommunikation mellan 
kontoren, men i de flesta fall saknas rutiner för att överföra information om rivningar från 
bygg- till miljökontoret. Därutöver beskrivs att tillsyn av rivningsobjekt inte är ett prioriterat 
område och att största anledningen bakom bristen på tillsyn är en resursfråga (Bocké et al. 
2013). 

 

3 Material och metod  
 
3.1 Litteratur och sökord 
Underlag till rapporten har erhållits genom en litteraturstudie och två enkätutskick (se bilaga 
1 och 2). Relevant information har inhämtats via myndigheter och andra tillämpliga aktörers 
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hemsidor, så som Sveriges byggindustrier. Lagtext har hämtats genom notisum.se och 
vetenskapliga artiklar genom databasen Web of science. 

Sökord: CFC, freon, klorfluorkarboner, ozonskiktet, isolering, recycle, farligt avfall, 
montrealprotokollet, ozonskikt 

3.2 Framtagande och utskick av enkät 
För att besvara frågeställningarna valdes att göra två enkätstudier. En kvantitativ enkätstudie 
skulle rikta sig mot miljökontoren och undersöka deras tillsyn, den andra enkäten riktades 
mot rivningsentreprenörer för att undersöka deras arbete. Verktyget websurvey valdes för att 
skapa och skicka ut webenkäterna. 

De 60 miljökontor som skulle få möjlighet att medverka i undersökningen valdes 
slumpmässigt ut och mejladresser inhämtades från respektive kommuns hemsida. Via 
websurvey skickades enkät ut och kommunerna fick två veckors svarstid. En påminnelse 
skickades ut efter en vecka till de som ännu ej svarat och ytterligare en dag innan sista 
svarsdag. Genom websurvey gick det att se vilka kommuner som deltagit men i själva enkäten 
gavs möjlighet för kommuner att vara anonyma i rapporten. 

Enkäten mot rivningsentreprenörer var från början tänkt att även den gå ut till cirka 60 olika 
företag men på grund av svårigheter att få enkäten distribuerad togs istället kontakt med fyra 
olika företag över telefon som enkäten sedan gick ut till.  

3.3 Sammanställning av enkät 
Genom websurvey exporterades miljökontorens enkätsvar till Excel där resultaten 
granskades och analyserades. Excel användes även för att ta fram relevanta diagram utifrån 
de en- eller flervalsfrågor som fanns med. För de frågor där miljökontoren endast hade 
möjlighet att välja ett svarsalternativ gjordes cirkeldiagram och för de frågor där flera 
svarsalternativ kunde väljas har stapeldiagram valts för en enklare jämförelse. 

På öppna frågor där svarande själva fick kommentera valdes vissa kommentarer ut som står 
med i resultatet. De kommentarer som valdes ut att stå med i rapporten ansågs representera 
den uppfattning och åsikt som presenterades av flera miljökontor.  

Resultaten från rivningsentreprenörer skrevs bredvid varandra under respektive fråga för att 
underlätta en jämförelse mellan företagen. Inga diagram valdes att göra på grund av få 
svarande. 

 

4 Resultat  

 
Enkäten skickades ut till 60 slumpmässigt utvalda miljökontor och av dessa valde 38 stycken 
att svara vilket ger en svarsfrekvens på 63 %. Alla frågor var inte obligatoriska i enkäten vilket 
har lett till att svarsfrekvensen varierar mellan frågorna. För de frågor som är valfria i 
enkäten skrivs svarsdeltagande ut i resultatet. Enkäten är utformad med både en- och 
flervalsfrågor, ibland ges även möjlighet att kommentera svaren, samt en del öppna frågor.  
4.1 Enkät mot miljökontor 
4.1.1 Kategorisering av de svarande miljökontoren 
På första frågan om miljökontoret önskar vara anonymt i rapporten svarade 17 ”Ja” och 
därför behandlas alla miljökontor anonymt i rapporten.  

Fråga 2 i enkäten ”Antal invånare i kommunen?”. Svaren visar att kommuner av alla 
storlekar är representerade i enkäten, se figur 1. 
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Figur 1. Antal invånare i kommunen hos de svarande miljökontoren. Fråga 2 i enkäten. 

4.1.2 Informationsspridning mellan bygg- och miljökontor 
På fråga 3 i enkäten ”Är miljökontoret sammanslaget med byggkontoret?” svarade 21 stycken 
(55 %) av deltagarna ”Ja” i undersökningen. Av dessa var det fyra miljökontor som har upp 
till 10 000 invånare, sex miljökontor med 10 001-20 000 invånare, nio stycken miljökontor 
med 20 001-50 000 invånare och två miljökontor som har mellan 50 001-100 000 invånare 
och 0 med över 100 001 invånare. De allra flesta miljökontor i undersökningen som är 
sammanslagna med byggkontoret är alltså små till medelstora kommuner i Sverige.  

Fråga 4 i enkäten ”Känner miljökontoret till de rivningar som sker i kommunen?”. Av svaren 
här framgår att det är nästan lika vanligt att kommunen inte känner till rivning som att de är 
informerade (se figur 2). Av de fyra miljökontor som uppgav att de alltid känner till rivningar 
så är tre kommuner med upp till 10 000 invånare med ett sammanslaget miljö- och 
byggkontor och det fjärde miljökontoret har svarat att de inte har sammanslaget med 
byggkontoret och har mellan 50 001-100 000 invånare. 

 
Figur 2. Svarssammanställning för fråga 4 ”Känner miljökontoret till de rivningar som sker i kommunen?” i 

enkäten. 

 
På fråga 5 ”Blir miljökontoret informerade av byggkontoret när en rivning ska ske i 
kommunen?”. Även på denna fråga kan man se att det är ganska lika mellan de antal 
miljökontor som får sin information från byggkontoret och de som inte blir informerade av 
byggkontoret (se figur 3). Av de fem som svarat positivt, ”Oftast” och ”Alltid”, hade tio ett 
sammanslaget bygg- och miljökontor och av de som svarade negativt, ”Aldrig” och ”Sällan”, 
hade åtta ett sammanslaget bygg- och miljökontor. 
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Figur 3. Svarssammanställning för fråga 5 ”Blir miljökontoret informerade av byggkontoret när en rivning ska ske 
i kommunen?” i enkäten. 

 
Fråga 6 ”Finns andra kanaler för att informera miljökontoret om en rivning?” var en ”Ja” och 
”Nej” fråga med möjlighet att kommentera andra kanaler vid svar ”Ja”. Majoriteten, 23 
stycken svarade ”Nej”. Från de övriga som svarade ”Ja” angavs följande exempel på 
ytterligare källor.  
 
”Vi har tillgång till stadsbyggnadskontorets ärenderegister så vi går själva in där och letar” 
”Allmänheten, renhållningsorganisationen, den rivningsansvarige” 
”Litet samhälle, god lokalkännedom” 
”Rykten, någon anmäler, genom medier eller någon gör tillsyn på plats och de berättar att 
fastigheten ska rivas.” 
”Ibland hör verksamhetsutövare eller fastighetsägare av sig till miljöförvaltningen.” 
”Rivningslov som finns på en lista som miljö kan läsa” 

4.1.3 Miljökontorens tillsyn på rivningsobjekt 
På fråga 7 ”Utför miljökontoret tillsyn av de kända rivningsobjekten?” svarade en stor 
majoritet att de ”Aldrig” eller ”Sällan” utför tillsyn (se figur 4). Detta var den första valfria 
frågan och 37 av 38 deltagare svarade. Det miljökontor som svarat ”Alltid” är sammanslaget 
med byggkontoret och har mellan 10 001-20 000 invånare. Av de som svarat ”Oftast” är tre 
miljökontor med 20 001-50 000 invånare och ett miljökontor med över 100 001 invånare. 

 

 
Figur 4. Svarssammanställning för fråga 7 ”Utför miljökontoret tillsyn av de kända rivningsobjekten?” i enkäten. 

 
Fråga 8 ”Om inte tillsyn sker av samtliga kända rivningsprojekt, vad är skälet?”. Flera 
svarsalternativ kunde anges. Valfri följdfråga till fråga 7 och 37 miljökontor valde att svara (se 
figur 5). ”Ekonomi” anges vara den dominerande orsaken. 
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Figur 5. Svarssammanställning för fråga 8 ”Om inte tillsyn sker av samtliga kända rivningsprojekt, vad är skälet?” 
i enkäten. 

Denna fråga gick att kommentera på svarsalternativen ”Behovsprövat” och ”Annat”. Här 
följer ett urval av kommentarer för svarsalternativet ”Behovsprövat”. 
 
”Vi väljer stora byggnader, t.ex. industrier, affärslokaler, sjukhus och liknande. Vi har 
inspekterat rivningar av förskolor och liknande men det ger inte så mycket.” 
”Vi gör en bedömning utifrån miljöinventeringsdok. samt typ av byggnad som rivs (t.ex. 
industribyggnad)” 
”Få rivningar. Ärendena prioriteras inte” 

Några kommentarer från svarsalternativet ”Annat”. 

”Inte kommit igång med samarbetet mellan bygglovsenhet och miljöenhet.” 
”Bristande kunskap. Startsträckan till att sätta sig in i byggavfallsfrågorna är för lång för 
de mycket få ärenden som finns på ett år, särskilt när vi har en god dialog med 
bygglovsenheten som följer upp rivningsplaner där detta ingår.” 
”Ingen tillsyn vi har prioriterat” 
”Vi deltar i princip alltid på tekniskt samråd för rivningslov och ställer krav där som sedan 
bockas av vid slutdokumentation. Inte så ofta tillsyn på plats.” 
”Finns inga rutiner” 

Fråga 9 ”Hur sker urval av de rivningsobjekt som får tillsyn, om ej alla granskas?”. 
Följdfrågan till fråga 7 var ytterligare en valfri flervalsfråga och på denna valde 26 
miljökontor att svara. Majoriteten svarade ”Annat” (se figur 6) och det fanns då en möjlighet 
att kommentera svaret men andra stora faktorer var ”Storlek på rivningsobjektet” och 
”Materialinventeringsunderlag”.  

Figur 6. Svarssammanställning från fråga 9 ”Hur sker urval av de rivningsobjekt som får tillsyn, om ej alla 
granskas?” i enkäten. 
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Nedan följer några av kommentarerna för svarsalternativ ”Annat”. 

”Klagomål” 
”Byggnadskontoret kontaktar oss när de anser det skäligt, alternativt att vi får kännedom 
om en rivning som vi tycker är viktig att bedriva tillsyn över.” 
”Vi försöker vara med vid samtliga kända rivningar.” 
”Vi tillsynar inte detta” 
”Tidigare erfarenhet av byggherre/entreprenör/kontrollansvarig. Ev. markförorening och 
byggnadens historik är viktig.” 
”rivning av MIFO-objekt kan i undantagsfall tillsynas” 
”Om vi känner till föroreningar eller har misstanke om föroreningar” 

Fråga 10 var en valfri fråga som alla utom ett miljökontor svarade på. Frågan löd ”Finns idag 
planer på att utöka tillsynen av rivningsprojekt?”. Vid svar ”Ja” fanns möjlighet att 
kommentera på vilket sätt man planerade att utöka tillsynen. En klar majoritet på 29 
miljökontor svarade ”Nej” och nedan följer kommentarer från de åtta miljökontor som 
svarade ”Ja”. 

”bättre rutiner från bygglov att informera oss och skicka saker på remiss samt underrätta 
oss om kommande rivningar etc.” 
”inleda tillsyn” 
”Vi har redan en bra samverkan mellan bygg- och miljökontoret för att fånga upp 
rivningsobjekt i tillsynen. Det gäller både i ett inledningsskede i samband med rivningslov, i 
processen (t.ex. tekniskt samråd) samt vid granskning av avfallshanteringen för 
slutbesked. ”Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra samspelet mellan bygg- och 
miljökontoret för att kunna bedriva ett effektivt tillsynsarbete där den gör mest nytta.” 
”bedriva tillsyn på fler rivningar/byggen. Kärva bättre underlag vid rivningslov” 

 

Fråga 11 ”Hur sker miljökontorets tillsyn av de kända rivningsprojekten?”. Flera 
svarsalternativ kunde anges och det visade att miljökontorens val av tillsynsmetod är ganska 
jämnt fördelad mellan de olika svarsalternativen (se figur 7). Totalt valde 33 miljökontor att 
svara på frågan och av de nio som bland annat svarade ”Annan metod” följer ett urval ur 
kommentarerna nedanför figur 7. 

Figur 7. Svarssammanställning för fråga 11 ”Hur sker miljökontorets tillsyn av de kända rivningsprojekten?” i 
enkäten. 

”Vi tar också in redovisningar av avfallshanteringen som vi studerar vid skrivbordet” 
”Vi deltar främst vid tekniskt samråd inför rivning och bistår byggenheten, besök på plats i 
vissa större fall.” 
”Informerar vid samråd/i yttrande om att miljökontoret bör kontaktas innan maskinell 
rivning påbörjas för att få möjlighet att tillsyna.” 
”Remiss från byggavdelningen ang rivningslovsansökan i förekommande fall” 
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”medverkar först på tekniskt samråd inför startbesked, sedan går vi med i finrivningsfasen 
tillsammans med bygginspektör när de gör arbetsplatsbesök” 

Fråga 12 är en valfri följdfråga till fråga 11, ”Används checklista vid tillsynsbesök på 
rivningsobjekt?”, med möjlighet att kommentera var checklistan tagits fram vid svar ”Ja”. 
Totalt svarade 29 miljökontor och av dem var det nio som använde sig utav en checklista, 
varav tre svarade att den var framtagen på det egna miljökontoret, en att den kom från 
bygglovenheten, en från miljötillsyn dalarna, en som tagits fram nationellt och en svarade att 
de använde sig utav en checklista framtagen på annan kommun men med egna justeringar 
gjorda. 

Fråga, nr 13, var en öppen fråga som löd ”Hur sker tillsyn av hanteringen av det farliga 
avfallet CFC i isolering (17 06 03) på rivningsobjekt?”. På denna valde 21 miljökontor att 
svara och här står några av de svaren. 

”För tillfället sker ingen tillsyn” 
”Ingår i informationsblad som går ut i samband med att rivningslov ges. Ingen tillsyn av 
detta har skett hittills.” 
”Vi ställer frågor om de uppmärksammat CFC i miljöinventeringen av byggnaden och i de 
produkter där de förekommer. Det sker både vid tillsynsbesök och vid granskning av 
miljöinventeringen. Vid osäkerhet kan provtagning av materialet bli aktuellt. Vi följer även 
upp att CFC-haltigt material hamnar på en anläggning med rätt tillstånd och kapacitet att 
destruera CFC.” 
”Vi har ganska nyligen börjat informera lite om CFC i Isolering. Ingen särskild tillsyn av 
detta i nuläget.” 
”Har vi inte misstanke om att det kan förekomma och har inte ansvarig för rivningen låtit 
utreda det närmare och angett det i materialinventering samt rivningsplan kan det hända 
att isolering med CFC missas vid tillsyn.” 
”Frågar om rutiner kring hanteringen ifall jag ser att det tagits upp i 
materialinventeringen, men jag skulle nog kunna göra mer i den här frågan.” 

4.1.4 Åsikter på miljöinventering och avfallshanteringsplaner 
Denna del på enkäten behandlar miljökontorets åsikter på den miljöinventering som lämnas 
in till byggkontoret vid ansökan om rivning.  

På fråga 14 ”Hämtar byggkontoret in synpunkter från miljökontoret på materialinventering 
och avfallshanteringsplan innan rivningslov ges?” angavs att det vanligen inte hämtas in 
några synpunkter från miljökontoret (se figur 8).  

 
Figur 8. Svarssammanställning av fråga 14 ”Hämtar byggkontoret in synpunkter från miljökontoret på 

materialinventering och avfallshanteringsplan innan rivningslov ges?” i enkäten. 
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Fråga 15 ”Anser miljökontoret att materialinventering och avfallsplaner normalt håller en 
tillfredställande standard?” visade att knappt hälften av de 28 miljökontor som svarade ansåg 
att de oftast håller en god standard (se figur 9). 

 
Figur 9. Svarssammanställning av fråga 15 ”Anser miljökontoret att materialinventering och avfallsplaner normalt 

håller en tillfredställande standard?” i enkäten. 

Fråga 16, ”Anser miljökontoret att provtagning av CFC i isolering görs i tillräcklig omfattning 
vid materialinventering” visade att de flesta miljökontor ansåg att provtagning inte görs 
tillräckligt (se figur 10). Detta var en valfri fråga där 24 miljökontor svarade. 

 
Figur 10. Svarssammanställning för fråga 16 ”Anser miljökontoret att provtagning av CFC i isolering görs i 

tillräcklig omfattning vid materialinventering?” i enkäten. 

Fråga 17 ”Gör miljökontoret en uppföljning där uppskattad mängd CFC i 
materialinventeringen kontrolleras mot hanterad mängd enligt mottagningskvitton?”.   
Majoriteten, 26 stycken, av de svarande uppgav även att de aldrig följer upp och jämför 
uppskattad mängd CFC i materialinventering mot hanterad mängd enligt mottagningskvitton 
(se figur 11). Av de miljökontor som svarat ”Oftast” eller ”Alltid” så är det ena ett miljökontor 
med 10 001-20 000 invånare, tre har 20 001-50 000, tre har 50 001-100 000 och ett har 
över 100 001 invånare. 

Figur 11. Svarssammanställning för fråga 17 ”Gör miljökontoret en uppföljning där uppskattad mängd CFC i 
materialinventeringen kontrolleras mot hanterad mängd enligt mottagningskvitton?” i enkäten. 
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4.1.5 Miljökontorets arbete med CFC 
Fråga 18, ”Hur många ärenden kopplat till isolering med CFC har ni haft under 2014” var en 
öppen fråga där ett miljökontor uppgav att de haft ett ärende kopplat till CFC, två svarade vet 
ej och resterande svarade noll ärenden. 

Fråga 19 ”Har miljökontoret ställt krav i form av förelägganden för felaktig hantering av 
isolering innehållande CFC?”. Endast ett miljökontor uppgav att de ställt krav i ett 
föreläggande men kommentaren visade att så inte var fallet. 
 
”Vi har frågat efter provtagning och fått igenom det utan att ställa krav genom 
föreläggande.”.  

Fråga 20 ”Varifrån får miljökontoret information om det förekommer felaktig hantering av 
isolering med CFC i kommunen?”. Flera svarsalternativ kunde anges och en majoritet 
svarade att ingen sådan information inkommer till miljökontoret (se figur 12). 

Figur 12. Svarssammanställning för fråga 20 ”Varifrån får miljökontoret information om det förekommer felaktig 
hantering av isolering med CFC i kommunen?” i enkäten. 

Svarsalternativet ”Övrigt” kunde kommenteras och här följer några utvalda kommentarer. 
 
”Från Svensk Freonåtervinning som behandlar CFC-haltigt material” 
”Skulle vi få den informationen kan det ske på samtliga sätt” 
”Någon anmäler.” 
”Företag som själva arbetar med destruktion av CFC-haltigt material.” 
”känner inte till något sådant ärende ännu” 

På fråga 21 ”Har miljökontoret haft någon informationskampanj för att informera om CFC i 
isolering?” svarade två miljökontor ”Ja” och kommenterade följande. 
 
”Kampanj kanske man inte kan säga men vi har varit med att ordna studiebesök hos SFÅ 
för miljökontor och skrotar, vi har deltagit på Sveriges Byggindustriers infomöte och vi har 
ordnat info via Kemilänken” 
”informationsblad som skickas ut i samband med rivning” 

Fråga 22 ”Varför tror miljökontoret att endast en mindre andel av förväntat CFC-avfall från 
byggisolering hanteras korrekt?” är en öppen valfri fråga som 24 miljökontor valde att svara 
på. Vissa utvalda kommentarer har tagits med nedan i rapporten. 

”För att det fortfarande finns okunskap om detta avfall 
För att materialet kan sitta fast på metall som är värdefullt om det säljs till en skrot 
För att det är dyrt att ta omhand som FA” Not FA är Farligt Avfall. 
”Rivning är inget prioriterat arbetsområde. Finns ingen anmälningsplikt gentemot 
miljöavdelningen på Bygg- och miljökontoret om rivning av fastigheter. Då sker det inte 
heller någon tillsyn av rivningsobjekt vilket leder till att CFC- avfall hamnar på fel ställe.”  
”Okunskap kring problemet med omhändertagande av CFC, svårt och kostsamt att 
identifiera CFC-material samt att det kan finnas ett värde i de material som innesluter 
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isoleringen.” 
”Bristande kunskap, för lite tillsyn och resurser.” 
”Det kan bero på att materialinventering och rivningsplan är för begränsad samt att det 
finns viss okunskap i hur isoleringsmaterial med CFC ser ut vilket kan innebära att 
provtagning inte utförs efter okulär kontroll (av byggherre och rivningsföretag). 
Kontrollmyndigheter kan då missa det om man inte har klara misstankar om att det kan 
finns sådan isolering. Det är mycket olika avfallstyper som ska sorteras ut vid rivning och 
som kontrollmyndigheter behöver kontrollera att byggherren har låtit utreda. (Vilka 
avfallstyper som kan förekomma beror ju såklart också på vad det är för byggnad som ska 
rivas). Dessutom kan det vara så att vi kontrollmyndigheter saknar viss kunskap om 
isolering med CFC, bl.a. hur det kan se ut och hur det ska rivas ut på rätt sätt.” 
”Okunskap, okunniga inventerare .” 
”Vi vet inget om detta!” 
”Om jag ska gissa så kan det kanske vara för att det inte uppmärksammas tillräckligt i 
miljöinventeringen kanske? 
Jag har också hört från kontrollansvariga och entreprenörer att det ibland kommer in 
obehöriga på arbetsområdet som slår sönder isolering när de letar efter värdemetaller och 
annat att stjäla från rivningsområdet.” 

4.2 Resultat enkät rivningsentreprenörer 
Totalt kontaktades fyra olika rivningsentreprenörer som enkäten sedan skickades ut till, två 
stycken har besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 50 %. Då endast två företag finns 
representerade kan detta endast ses som en inblick i hur det kan se ut hos företag och inte 
som en representativ bild av branschen. I denna enkät valdes att göra alla frågor 
obligatoriska, förutom den sista frågan ”Kommentarer på enkäten”. Enkäten består till stor 
del av öppna frågor med en del en- och flervalsfrågor. På första frågan om företaget önskar 
vara anonymt svarade ena företaget ”Ja” och båda kommer därför hanteras anonymt. 

4.2.1 Enkätsvar företag 1 och 2 
Fråga 2 ”Omsättning på företaget?”.  
Svar företag 1: 50 000 000 – 500 000 000. 
Svar företag 2: 10 000 000 – 49 999 999. 

Fråga 3 ”Arbetar företaget endast med rivningsobjekt?”.  
Svar företag 1: Nej, arbetar även med: ”Håltagning – Sanering Asbest – Åkeri”. 
Svar företag 2: Ja. 

Fråga 4 ”Är företaget certifierat enligt ISO 14001?”.  
Svar företag 1: Planer finns 
Svar företag 2: Nej. 

Fråga 5 ”Om företaget är ISO 14001 certifierat, finns hantering av CFC med som en 
miljöaspekt?”.  
Svar företag 1: Nej. 
Svar företag 2: Företaget är ej certifierat enligt ISO 14001. 

Fråga 6 ”Finns miljöaspekter med i något av följande på företaget?” och här kunde flera 
svarsalternativ anges.  
Svar företag 1: Mål. 
Svar företag 2: Mål, vision, affärsidé. 

Fråga 7 ”Hur ofta är CFC i isolering (dokumenterad mängd och läge) med som farligt avfall i 
avfallshanteringsplanen?”.  
Svar företag 1: Sällan. 
Svar företag 2: Ibland. 

Fråga 8 ”Finns provtagning för CFC med i avfallshanteringsplan i det underlag företaget får 
vid rivningsförfrågan från byggherren?”.  
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Svar företag 1: Sällan. 
Svar företag 2: Oftast. 

Fråga 9 ”Vad gör företaget när provtagning för CFC ej är gjort i avfallshanteringsplan?”.  
Svar företag 1: ”Kontaktar beställer om vi upptäcker detta”. 
Svar företag 2: ”Vi samarbetar med en saneringsfirma som utför kompletterande 
provtagningar åt oss, de har en miljöinventerare som känner till var riskerna förekommer. 
Och då det är av hans intresse att hitta så mycket miljöfarligt som möjligt så brukar han 
prova allt suspekt.”. 

Fråga 10 ”Hur ofta upptäcks CFC i byggnaden under rivning utan att det finns angivet i 
avfallshanteringsplanen?”.  
Svar företag 1: Sällan. 
Svar företag 2: Sällan. 

Fråga 11 ”Gör företaget något ytterligare för att säkerställa att byggnaden inte innehåller CFC, 
utöver de undersökningar gjorda i avfallshanteringsplanen?”.  
Svar företag 1: Sällan. 
Svar företag 2: Ibland. 

Fråga 12 ”I de fall CFC påträffas i byggnaden under rivning och inte finns angivet i 
avfallshanteringsplanen, hur agerar företaget då?”.  
Svar företag 1: ”Kontaktar beställer. Berättar på avfallsanläggningen om detta tex”. 
Svar företag 2: ”Ringt saneringsfirma”. 

Fråga 13 ”Om ytterligare åtgärder görs, vad är de och i vilka situationer görs dessa? Vem 
vidtar åtgärderna och vem bekostar?”.  
Svar företag 1: ”Vi brukar lösa detta för eller senare med beställare”. 
Svar företag 2: ”-” 

Fråga 14 ”Anser företaget att materialinventeringen som ligger till grund för 
avfallshanteringsplaner överlag är av god kvalité?”.  
Svar företag 1: Ibland. 
Svar företag 2: Ofta. 

Fråga 15 ”Vad tror företaget är anledningen att farliga avfall ej alltid redovisas i 
avfallshanteringsplanen?” och här kunde flera svarsalternativ anges.  
Svar företag 1: Okunskap vid materialinventering. 
Svar företag 2: Okunskap vid materialinventering, otillräcklig provtagning, kostnadsskäl, 
provtagning ej möjlig till exempel på grund av verksamhet i lokal, slarv. 

Fråga 16 ”Vilka volymer av isolering med CFC har företaget lämnat in för återvinning under 
2015?”.  
Svar företag 1: ”ca 275 kg”. 
Svar företag 2: ”Vi använder saneringsfirma”. 

Fråga 17 ”Var har CFC lämnats in för återvinning?”.  
Svar företag 1: ”avfallsanläggningar såsom Gladö Kvarn, Högbytorp”. 
Svar företag 2: ”Vi använder saneringsfirma”. 

Fråga 18 ”Hur sprids information inom företaget om hantering av isolering med CFC?”. 
Svar företag 1: ”Möten samt ”mun till mun”. 
Svar företag 2: ”Utbildning om risker vid rivning”. 

Fråga 19 ”Varför tror ni att stora mängder isolering med CFC hanteras felaktigt och ej 
återvinns?”.  
Svar företag 1: ”Okunskap. Ovetskap”. 
Svar företag 2: ”Okunskap”. 
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Fråga 20 ”Vad tror ni kan bidra till en förbättrad hantering av CFC i isolering? Till exempel 
sanktioner, premier, kravställningar eller andra åtgärder?”.  
Svar företag 1: ”Information i alla led”. 
Svar företag 2: ”Premier eller gratis utbildningar”. 

 

5 Diskussion  

 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras resultatet från enkätundersökningarna för att 
sedan sättas i relation med en tidigare gjord studie beskriven i bakgrunden. Slutligen 
diskuteras de problem som finns med den aktuella lagstiftningen och valet av metod. 
 
5.1 Resultat enkät mot miljökontor 
Av figur 1 framgår att det finns god spridning mellan storleken på svarande miljökontor 
varför resultatet kan anses utgöra en god representation av Sveriges miljökontor. På fråga 3 
visas även att ungefär hälften av de svarande har ett sammanslaget miljö- och byggkontor. I 
undersökningen var miljökontoret hos alla de minsta kommunerna med upp till 10 000 
invånare sammanslaget med byggkontoret. En sammanslagning mellan kontoren görs ofta av 
ekonomiska anledningar (Ahlgren, muntl.). Men mellan övriga kommuner gick det inte att se 
något samband mellan storlek på kommun och ett sammanslaget miljö- och byggkontor. 

Figur 2 som beskriver hur ofta miljökontor känner till de rivningar som sker i kommunen 
visar på att det inte finns någon systematik. Endast 45 % uppger att de alltid eller oftast har 
vetskap. Att så pass många miljökontor inte är medvetna om de rivningar som sker skapar 
dåliga förutsättningar för tillsyn. Det visar även på att informationen till miljökontoret är 
bristfällig. I fråga 6 går det heller inte att se att ett sammanslaget bygg- och miljökontor 
skulle öka informationsflödet mellan kontoren. Det framgår dock av resultaten att de minsta 
kommunerna ofta är bättre informerade. Detta behöver inte bara bero på att information 
inkommer till miljökontoret utan kan även bero på att miljöinspektörer i små kommuner har 
god lokalkännedom. Att informationen som inkommer till miljökontoret huvudsakligen är 
från byggkontoret gör sig tydligt i figur 3 som visar att det är 17 miljökontor som svarat 
positivt (oftast och alltid) på både den och figur 2. Man kan därmed dra slutsatsen att den 
mesta informationen till miljökontoret inkommer från byggkontoret och att de övriga källor 
som nämns i fråga 6 inte utgör någon signifikant andel av informationsflödet. 

Från detta resultat syns tydligt att det finns ett behov av ett ökat samarbete mellan miljö- och 
byggkontoret. Ett sätt att nå detta samtidigt som man ökar byggkontorets förståelse om 
vikten att informera miljökontoren är att Naturvårdsverket tillsammans med Boverket gör en 
informationskampanj. På detta sätt skulle vikten av miljöfrågorna inte bara betonas av 
Naturvårdsverket utan även av plan och bygglagens centralmyndighet Boverket. Vilket skulle 
kunna bidra till att byggkontoret får ett ökat intresse för miljöfrågor och ett ökat samarbete 
med miljökontoret samtidigt som de blir mer informerade om ämnet. 

I fråga 7 tydliggör att tillsyn av rivningsobjekt inte är något prioriterat område för de flesta 
miljökontor då 70 % anger att de aldrig eller sällan utövar någon tillsyn samt att den största 
anledningen till detta är de kostnader förknippade med en sådan kontroll. Dock kan mer 
tillsyn tillsammans med mer information vara en metod för att öka kunskapen hos 
inblandade aktörer vid rivning. Vid inspektioner är det få miljökontor som uppgett att de 
använder sig utav en checklista. Ett miljökontor kommenterade följande på fråga 13 ”Har vi 
inte misstanke om att det kan förekomma och har inte ansvarig för rivningen låtit utreda 
det närmare och angett det i materialinventering samt rivningsplan kan det hända att 
isolering med CFC missas vid tillsyn.”. För att undvika att tillsyn av CFC missas vid 
inspektion skulle ett hjälpmedel vara att en ny checklista tas fram för tillsyn av rivningsobjekt 
där tillsyn av isolering med CFC betonas. Detta skulle hjälpa mindre insatta miljöinspektörer 
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samt verka som en påminnelse om att kontrollera CFC vid inspektion. En metod för att öka 
medvetenheten hos fastighetsägare genom ökad information skulle till exempel kunna vara 
att skicka ut informationsblad i samband med att de ansöker om rivningslov så som en 
kommun i enkäten uppgett att de gör. Att miljökontoret i större utsträckning är med på det 
tekniska samrådet skulle också kunna vara en lösning för att uppmärksamma 
avfallshantering och provtagning av CFC redan tidigt i processen. 

Byggkontoret hämtar vanligtvis inte in några synpunkter från miljökontoret på 
materialinventeringen (se figur 8). Detta kan vara synd då där ofta finns en annan kunskap 
än den som finns på byggkontoret. Miljökontoret skulle därmed ofta kunna fungera som ett 
komplement till byggkontorens kunskap i dessa frågor. Det är även viktigt för miljökontoret 
att ta del av materialinventering då den många gånger ligger till grund för vilka objekt som 
får tillsyn (fråga 9). De gånger som åsikter inhämtas från miljökontoret så har 46 % av 
miljökontoren uppgett att de anser att materialinventeringen ofta är av god standard, dock är 
46 % i detta sammanhang en låg siffa som borde vara mycket högre. Provtagning för CFC 
utförs sällan (se figur 10) vilket kan vara en av anledningarna till den låga kvalitén på 
materialinventeringen som miljökontor upplevt. Ett miljökontor kommenterade ”Vi har 
tillgång till stadsbyggnadskontorets ärenderegister så vi går själva in där och letar” och ett 
annat ”Rivningslov som finns på en lista som miljö kan läsa”. En liknande lösning där 
miljökontoret själva har möjlighet att söka upp de rivningar som sker kan underlätta 
informationsspridningen mellan bygg- och miljökontoret. 

Det sker årligen en stor felaktig hantering (Bocké et al. 2013) av isolering med CFC men i 
undersökningen har endast ett miljökontor haft ett ärende rörande CFC under 2014 och inget 
miljökontor har ställt något föreläggande. Detta tyder på att CFC är ett problem som det på 
miljökontoren arbetas med i alldeles för liten omfattning. De flesta miljökontor verkar vara 
överens om att okunskap är den största faktorn bakom felaktig hantering (se kommentarer 
för fråga 22). Okunskap anses ligga på flera olika aktörer så som byggkontor, miljökontor, 
byggherre, entreprenör och materialinventerare. Utbildning till miljökontoren och andra 
aktörer angående isolering med CFC sker, senast i höstas hölls av Sveriges Byggindustrier 
och Naturvårdsverket ett informationsmöte (Sveriges Byggindustrier u.å.). Dock framgick i 
enkäten att det på både miljö- och byggkontor saknas kunskap om isolering med CFC och att 
ytterligare utbildning mot kontoren behövs för att skapa goda förutsättningar för väl 
fungerande samarbete, kommunikation och tillsyn. Efter okunskap anges som den näst 
största faktorn ekonomi i olika benämningar. Ekonomi i det avseende att det är dyrt att ta 
vara på sitt farliga avfall, att materialet som innesluter isolering med CFC är värdefullt samt 
kostsamt att identifiera materialet. 

5.2 Resultat enkät mot rivningsentreprenörer  
Eftersom att båda företagen som medverkat har haft med miljöaspekter som mål (fråga 6) 
kan det vara så att deras arbete skiljer sig från andra företag då de eventuellt är mer 
medvetna om isolering med CFC. Det finns även en möjlighet att anledningen till att dessa 
företag valde att svara på enkäten är för att detta är något som arbetas med och något det 
finns rutiner kring på företaget. Vilket kan betyda att svaren hos de företag som valde att inte 
medverka eventuellt hade skiljt sig. Företagen har båda uppgett att isolering med CFC sällan 
och ibland förekommer i avfallshanteringsplanerna (fråga 7). Däremot skiljer sig deras 
erfarenheter om hur ofta provtagning för CFC har gjorts (fråga 8). Företag 1 har uppgett att 
de kontaktar uppdragsgivare då provtagning för CFC inte har gjorts. Företag 2 arbetar inte 
själva med material innehållande CFC utan kontaktar en saneringsfirma så fort materialet 
upptäcks. ”Vi samarbetar med en saneringsfirma som utför kompletterande provtagningar 
åt oss, de har en miljöinventerare som känner till var riskerna förekommer. Och då det är 
av hans intresse att hitta så mycket miljöfarligt som möjligt så brukar han prova allt 
suspekt” Detta alternativ motverkar det som miljökontor angett som den näst största faktorn 
till felaktig hantering, ekonomi, då det här ligger i någons intresse att lokalisera så mycket av 
materialet som möjligt. 
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Båda företagen har uppgett att CFC i isolering sällan hittats under rivning om det ej stått med 
i avfallshanteringsplanen (fråga 10). Här kan det även vara så att isolering med CFC har 
förekommit även i dessa fall men att materialet inte identifierats under rivning. 
Informationsspridning (fråga 18) om isolering med CFC sprids inom företag 1 vid ”Möten 
samt ”mun till mun” och hos företag 2 vid ”Utbildning om risker vid rivning”. Beroende på 
omfattningen av informationen som framkommer vid dessa tillfällen är det möjligt att mer 
utbildning om problemet är nödvändigt för att ytterligare undvika felaktig hantering och öka 
medvetenheten. Båda företagen har nämnt okunskap som en faktor till felaktig hantering 
(fråga 19) och ökad kunskap som en lösning på problemet (fråga 20) vilket ytterligare stödjer 
tesen om att mer utbildning är nödvändig. 

5.3 Jämförelse mellan miljökontor och rivningsentreprenörer 
I enkätundersökningarna har miljökontor och företag visat en relativt likartad syn på 
problemet där okunskap anges som största faktorn bakom felaktig hantering och en ökad 
kunskap ligger som tydlig lösning. Miljökontor och företag delar även en liknande syn på 
materialinventeringen. Att deras svar stödjer varandra ger ökad trovärdighet om att denna 
uppfattning överensstämmer med verkligheten.  

Däremot skiljer sig deras uppfattning om hur ofta provtagning för CFC är gjord i 
materialinventeringen. Miljökontor har uppgett att det sker i alldeles för liten omfattning 
medan företagens uppfattning är att det sker ”Sällan” och ”Oftast”. Men att deras uppfattning 
på denna fråga skiljer sig kan bero på ett flertal anledningar. Dels är det få företag som finns 
representerade så resultatet från en större sammanställning hade kunnat se annorlunda ut. 
Frågan som ställdes var även olika formulerad i enkäterna vilket också kan bidra till de olika 
svaren. 

5.4 Jämförelse med tidigare studie 
Vid en jämförelse mellan WSP:s rapport ”Utvärdering av återvinning av CFC i 
byggnadsisoleringsmaterial” (Bocké et al. 2013) och denna granskning kan en hel del likheter 
identifieras. Både här och i WSP:s rapport bedöms okunskap vara den största faktorn bakom 
problemet. Det har även uppmärksammats att rutiner för att överföra information från bygg- 
till miljökontor saknas vilket är en förutsättning för tillsyn från miljökontor. I båda 
undersökningarna bedrivs miljökontors tillsyn främst genom föranmälda besök och 
checklista används sällan. Men då det inte framgår i WSP:s undersökning hur många 
miljökontor som deltagit och hur svarsfördelningen sett ut på samtliga frågor är en mer 
utförlig jämförelse tyvärr inte möjlig. I båda undersökningarna uppges av miljökontor att 
rivningsobjekt inte är ett prioriterat område för tillsyn och att ekonomi är den största faktorn 
bakom. 

Det finns dock även en del skillnader mellan rapporterna varav en är att det i WSP:s rapport 
uppges att de små kommunerna i en större utsträckning har ett sammanslaget kontor och 
därmed även är bättre informerade om de rivningar som sker. I denna rapport anges god 
lokalkännedom som den största anledningen till att små kommuner ofta är bättre 
informerade. Det syns heller inte något samband mellan att kommuner som har ett 
sammanslaget kontor är bättre informerade om rivningar. Däremot syns även här att mindre 
kommuner i större grad har ett sammanslaget bygg- och miljökontor. En annan skillnad är 
att vissa miljökontor i denna undersökning uppgett att de granskar mottagningskvitton mot 
identifierade mängder i materialinventeringen. I WSP:s rapport så uppges däremot att 
mottagningskvitton granskas av vissa kommuner men att ingen kommun jämför dessa med 
materialinventeringen. 

Enligt WSP:s rapport har materialinventerare svårt att få gehör för sina rekommendationer 
om att kompletterande provtagning för CFC ska ske under rivning eftersom kunskapen om 
materialet hos fastighetsägare generellt är låg. Att CFC inte alltid rapporteras i 
materialinventering ska bero på att den redovisningen inte alltid efterfrågas av beställare 
eller tillsynsmyndigheter. I rapporten framgår även att kunskapen om CFC i isolering hos 
materialinventerare är god. I enkätundersökningen mot miljökontor i denna rapport så syns 
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att materialinventering ofta håller en för låg standard. Men även här klargörs att provtagning 
för CFC alltför sällan görs men av vilket anledning uppmärksammas inte i enkäten. Vissa 
skillnader mellan resultaten kan bero på att olika frågor har ställts och att frågor har tolkats 
på olika sätt i undersökningarna. I slutsatsen i WSP:s rapport framgår att mycket har gjorts 
angående tydligare regler och information men då okunskap fortfarande anses vara den 
största faktorn till felaktig hantering behövs ännu mer information spridas kring ämnet. 

5.5 Problem med aktuell lagstiftning 
I miljöbalken klargörs att ansvaret för att avfallet hanteras korrekt ligger på 
avfallsinnehavaren, vidare definieras avfallsinnehavaren som den som har rådighet över 
avfallet (SFS 1998:808). Den som innehar avfallet har skyldigheten att ta reda på hur det ska 
hanteras under en rivning. I Sveriges byggindustriers resurs- och avfallsriktlinjer (2015) 
beskrivs att det kan vara problematiskt att avgöra vem som är avfallsinnehavaren enligt 
lagstiftningen. Ligger ansvaret på fastighetsägaren eller på rivningsentreprenören som utför 
arbetet? I riktlinjerna rekommenderas därför att man redan vid entreprenadupphandling 
bestämmer vem som ska svara för avfallsinnehavarens skyldigheter. Denna tvetydighet i 
lagen kan leda till att ingen tar ansvar om det inte är tydligt vem som äger ansvaret. Detta 
kan få en felaktig hantering av materialet som konsekvens. 

Då det enligt resultaten från enkätundersökningen visas på att provtagning för CFC i 
isolering sällan görs i materialinventering skulle det eventuellt behövas tydligare råd om att 
denna provtagning bör utföras. Då okunnighet kring isolering med CFC hos 
materialinventerare pekas ut av flera miljökontor som en bidragande faktor till att 
provtagning inte görs skulle eventuellt hårdare krav behöva ställas på rollen som 
materialinventerare. 

5.6 Val av metod 
Metoden som valdes för att granska miljökontorens tillsyn och rivningsentreprenörers arbete 
i rapporten blev en enkätundersökning då det är ett enkelt sätt att nå ut till många på ett 
kostnads- och tidseffektivt sätt. Att använda websurvey som enkätverktyg innebar att 
personliga länkar kunde skicks ut till de deltagande vilket möjliggjorde att se vilka som svarat 
och därmed undvika att få flera svar från samma miljökontor. Svarstiden, på två veckor, 
anses ha varit av tillräcklig omfattning med tanke på att de allra flesta svaren inkom under de 
första tre dagarna. De två påminnelser som skickades påverkade svarsfrekvensen enbart 
marginellt då endast ett fåtal svar inkom efter påminnelse. 

Det positiva med en webenkät är att risken för att påverka de svarande, i och med 
intervjueffekten, kan undvikas (Körner och Wahlgren 2005). En negativ faktor är att 
frågorna kan tolkas olika alternativt feltolkas av de svarande och därmed ge ett missvisande 
resultat. Därutöver finns inga möjligheter att ställa följdfrågor eller be de svarande att 
utveckla eller förtydliga sina svar samt att den svarande är bunden till de frågorna som står i 
enkäten och eventuell information som kunnat framkomma under en intervju går förlorad. 

Om studien gjorts på nytt hade vissa frågor lagts till i enkäterna för att undersöka ytterligare 
samband, exempelvis hade frågor om miljökontorens kunskap rörande CFC lagts till. I 
enkäten mot miljökontor hade det även sannolikt varit bättre att göra fler frågor obligatoriska 
för att undvika partiellt bortfall av svar. I slutet av enkäten kunde miljökontor välja att 
kommentera enkäten och ett par miljökontor efterfrågade ett ”vet ej” alternativ på en del 
frågor. Frågorna verkar dock ha uppfattats korrekt av de svarande. Enkäten mot 
rivningsentreprenörer hade skickats ut till fler företag för att få en mer representativ bild av 
branschen. 

Valet att fokusera på miljökontors tillsyn samt rivningsentreprenörers arbete medför en risk 
att förenkla problemet då hela kedjan inte granskas. Det hade varit intressant att få med 
materialinventerares åsikter i rapporten, såväl som resterande delar i processen som det 
fokuserats mindre på i den här rapporten. Fortsättningsvis måste kunskapen om problemet 
spridas, via exempelvis informationskampanjer och utbildning, så att problemet 
uppmärksammas mer och kunskapen ökar bland samtliga parter. 
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6 Slutsatser 
 

Man kan från denna studie dra följande slutsatser: 

• Samarbetet mellan bygg- och miljökontor är i många fall undermåligt. 
• Tillsyn av miljökontoren på rivningsobjekt utförs i alldeles för liten grad. 
• Om bygg- och miljökontoret är sammanslaget har ingen avgörelse för informationsflödet. 
• Små kommuner har ofta bättre kännedom om de rivningar som sker och detta kan bero 

på god lokalkännedom. 
• De materialinventeringar som miljökontoret får ta del av är i för stor grad av dålig kvalité, 

majoriteten av miljökontor har även uppgett att provtagning för CFC sällan görs i 
materialinventering. 

• Att okunskap är den största faktorn bakom felaktig hantering av isolering med CFC anges 
av både företag och miljökontor. Näst största faktorn anser miljökontoren vara ekonomi. 

• Det är enligt aktuell lagstiftning otydligt vem som innehar avfallsinnehavarens ansvar. 

Följande åtgärder kan vara aktuella för att förbättra hanteringen av isolering med CFC: 

• Ett samarbete mellan Boverket och Naturvårdsverket skulle kunna bidra till att även 
byggkontor får ett ökat intresse av miljöfrågor och av att samverka med miljökontoret. 

• Ytterligare utbildning om isolering med CFC riktad mot både miljö- och byggkontor för 
att öka kunskapen hos tillsynsmyndigheterna.  

• En checklista där tillsyn av isolering med CFC betonas skulle verka till att CFC ej missas 
vid inspektion på rivningsobjekt samt vara en hjälp för mindre insatta miljöinspektörer. 

• Att miljökontoret i större grad medverkar på tekniskt samråd skulle uppmärksamma 
provtagning av och avfallshantering för isolering med CFC tidigt i processen. 

• Bättre informationsspridning till miljökontor där de i en större utsträckning får ta del av 
materialinventering. Eventuellt kan det vara aktuellt med en lista där miljökontor själva 
kan söka upp aktuella rivningsobjekt. 

• Informationsblad om isolering med CFC som skickas ut i samband med 
rivningslovsansökan till byggherre. 

• Hårdare kriterier för materialinventerare så att de besitter tillräcklig kunskap om ämnet. 
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Bilaga 1 
Enkät Miljökontor 

 

Enkätundersökning miljökontor 
 Fråga 1. Önskar ni vara anonyma i rapporten? 

 Ja 

 

 
Nej, namn på 
kommun/miljökontor: 

 

 
 Fråga 2. Antal invånare i kommunen? 

 
upp till 
10,000     

10,001-
20,000     

20,001-
50,000     

50,001-
100,000     

över 
100,001 
invånare 

 
 Fråga 3. Är miljökontoret sammanslaget med byggkontoret? 

 Ja     Nej 

 
 

 Fråga 4. Känner miljökontoret till de rivningar som sker i kommunen? 

 Alltid     Oftast     Ibland     Sällan     Aldrig 

 
 Fråga 5. Blir miljökontoret informerade av byggkontoret när en rivning ska ske i 

kommunen? 

 Alltid     Oftast     Ibland     Sällan     Aldrig 

 
 Fråga 6. Finns andra kanaler för att informera miljökontoret om en rivning? 

 Nej 

 
 

Ja  

 
Fråga 7. Utför miljökontoret tillsyn av de kända rivningsprojekten? 

 Alltid     Oftast     Ibland     Sällan     Aldrig 

 
Fråga 8. Om inte tillsyn sker av samtliga kända rivningsprojekt, vad är skälet? (Flera 
svarsalternativ kan väljas) 

 Ekonomi (personal,resurser) 

 

 
Behovsprövat (ge 

exempel)  

 
 

Annat  

 
Fråga 9. Hur sker urval av de rivningsprojekt som får tillsyn, om ej alla granskas? (Flera 
svarsalternativ kan väljas) 

 Stickprov     
Storlek på 
rivningsobjekt     Byggnationsår     Materialinventeringsunderlag 



 
 

 
 

Annat  

 
Fråga 10. Finns idag planer på att utöka tillsynen av rivningsprojekt? 

 Nej 

 

 
Ja, på vilket 

sätt  

 
Fråga 11. Hur sker miljökontorets tillsyn av de kända rivningsprojekten? (Flera 
svarsalternativ kan anges) 

 Inga tillsynsbesök     Föranmälda tillsynsbesök     Oanmälda tillsynsbesök 

        

 
 

Annan metod  

 
Fråga 12. Används checklista vid tillsynsbesök på rivningsobjekt? 

 Nej 

 
 

Ja, var har checklistan tagits fram?  

 
Fråga 13. Hur sker tillsyn av hanteringen av det farliga avfallet CFC i isolering (17 06 03) 
på rivningsobjekt? 

 
 

 
 Fråga 14. Hämtar byggkontoret in synpunkter från miljökontoret på 

materialinventering och avfallshanteringsplan innan rivningslov ges? 
Om rivningsåtgärden är lov- eller anmälningspliktig ska en rivningsplan lämnas in till byggkontoret. 
Rivningsplanen ska innehålla en materialinventering (om inte byggkontoret kräver att en särskild blankett ska 
användas) där man redogör för beräknade mängder och läge av farligt avfall i byggnaden. 

 Alltid     Ofta     Ibland     Sällan     Aldrig 

 
Fråga 15. Anser miljökontoret att materialinventering och avfallsplaner normalt håller en 
tillfredsställande standard? 

 Alltid     Oftast     Ibland     Sällan     Aldrig 

 
Fråga 16. Anser miljökontoret att provtagning av CFC i isolering görs i tillräcklig 
omfattning vid materialinventering? 

 Alltid     Oftast     Ibland     Sällan     Aldrig 

 
 Fråga 17. Gör miljökontoret en uppföljning där uppskattad mängd CFC i 

materialinventering kontrolleras mot hanterad mängd enligt mottagningskvitton? 

 Alltid     Oftast     Ibland     Sällan     Aldrig 



 
 

 
 

 Fråga 18. Hur många ärenden kopplat till isolering med CFC har ni haft under 2014? 

 
 

 Fråga 19. Har miljökontoret ställt krav i form av förelägganden för felaktig hantering 
av isolering innehållande CFC? 

 Nej 

 

 
Ja, hur många förelägganden rör de sig 

om?  

 
 Fråga 20. Varifrån får miljökontoret information om det förekommer felaktig hantering 

av isolering med CFC i kommunen? (Flera svarsalternativ kan väljas) 

 Allmänheten     Byggkontoret/Bygglov     
Från 
tillsynsbesök     

Ingen sådan 
information 
inkommer till 
miljökontoret 

 
 

Övrigt  

 
 Fråga 21. Har miljökontoret haft någon informationskampanj för att informera om CFC 

i isolering? 

 Nej 

 

 
Ja, vad för slags 
informationskampanj 

 

 
Fråga 22. Varför tror miljökontoret att endast en mindre andel av förväntat CFC-avfall 
från byggisolering hanteras korrekt? 

 
 

 
Fråga 23. Kommentarer på enkäten 

 
 

Fråga 24. Önskar ni ta del av rapporten från examensarbetet? Rapporten beräknas vara 
klar i slutet av mars. 



 
 

 Ja     Nej 

 

 
 

 
  



 
 

Bilaga 2 
Enkät rivningsentreprenörer 

 

Enkätundersökning rivningsentreprenörer 
 Fråga 1. Önskar företaget vara anonyma i rapporten? 

 Ja 

 

 
Nej, namn på 

företag  

 
 Fråga 2. Omsättning på företaget? 

 1-499 000     
500 000-999 
999     

1 000 000-9 
999 999     

10 000 000-
49 999 999     

50 000 000-
500 000 000 

 
 Fråga 3. Arbetar företaget endast med rivningsprojekt? 

 Ja 

 

 
Nej, arbetar även 

med:  

 
 

 Fråga 4. Är företaget certifierat enligt ISO 14001? 

 Ja     Nej     Planer finns 

 
 Fråga 5. Om företaget är ISO 14001 certifierat, finns hantering av CFC med som en miljöaspekt? 

 Ja     Nej     

Företaget är 
ej certifierat 
enligt ISO 
14001 

 
 Fråga 6. Finns miljöaspekter med i något av följande på företaget? (Flera svarsalternativ kan väljas) 

 Mål     Vision     Affärsidé     Marknadsföring 

 
 

Annat  

 
 

 Fråga 7. Hur ofta är CFC i isolering (dokumenterad mängd och läge) med som farligt avfall i 
avfallshanteringsplanen? 

 Alltid     Ofta     Ibland     Sällan     Aldrig 

 
 Fråga 8. Finns provtagning för CFC med i avfallshanteringsplan i det underlag företaget får vid 

rivningsförfrågan från byggherren? 

 Alltid     Oftast     Ibland     Sällan     Aldrig 

 
 Fråga 9. Vad gör företaget när provtagning för CFC ej är gjord i avfallshanteringsplan? 



 
 

 
 

 Fråga 10. Hur ofta upptäcks CFC i byggnaden under rivning utan att det finns angivet i 
avfallshanteringsplanen? 

 Alltid     Ofta     Ibland     Sällan     Aldrig 

 
 Fråga 11. Gör företaget något ytterligare för att säkerställa att byggnaden inte innehåller CFC, utöver de 

undersökningar gjorda i avfallshanteringsplanen? 

 Alltid     Oftast     Ibland     Sällan     Aldrig 

 
 Fråga 12. I de fall CFC påträffas i byggnad under rivning och inte finns angivet i 

avfallshanteringsplanen, hur agerar företaget då? 

 
 

 Fråga 13. Om ytterligare åtgärder görs, vad är de och i vilka situationer görs dessa? Vem vidtar 
åtgärderna och vem bekostar? 

 
 

 Fråga 14. Anser företaget att avfallshanteringsplaner som ligger till grund för avfallshanteringsplaner 
överlag är av god kvalité? 

 Alltid     Ofta     Ibland     Sällan     Aldrig 

 
 Fråga 15. Vad tror företaget anledningen är att farliga avfall ej alltid redovisas i 

avfallshanteringsplanen? (Flera svarsalternativ kan väljas) 

 
Okunskap vid 
materialinventering     Otydliga krav/regler     

Provtagning ej möjlig till 
exempel på grund av 
verksamhet i lokal 



 
 

 Otillräcklig provtagning     Kostnadsskäl     Slarv 

        

 
 

Annat  

 
 

 Fråga 16. Vilka volymer av isolering med CFC har företaget lämnat in för återvinning under 2015? 

 
 

 Fråga 17. Var har CFC lämnats för återvinning? 

 
 

 Fråga 18. Hur sprids information inom företaget om hantering av isolering med CFC? 

 
 

 Fråga 19. Varför tror ni att stora mängder isolering med CFC hanteras felaktigt och ej återvinns? 

 
 

 Fråga 20. Vad tror ni kan bidra till en förbättrad hantering av CFC i isolering? Till exempel sanktioner, 
premier, kravställningar eller andra åtgärder? 

 
 

Fråga 21. Kommentarer på enkäten? 
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