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Sammanfattning 
Översikt 
Denna rapport utgör den avslutande delen av arbetspaket 5 “Effective Policies for Resource Efficient Recycling and 
Reduction of CDW” inom det fyråriga forskningsprojektet Constructivate - Sustainable Recycling of Construction and 
Demolition Waste. Arbetspaketet adresserar behovet av ytterligare analys av möjligheterna att förbättra regelverken i 
Sverige för att öka återvinningsgraden av bygg- och rivningsavfall. Det finns flera styrmedel som syftar till ökad 
återvinning av bygg- och rivningsavfall. Forskningsprogrammet ”Mot hållbar avfallshantering” identifierade och 
bedömde många befintliga och möjliga politiska instrument i svenskt sammanhang. De fann till exempel att 
styrmedel som ökar efterfrågan på återvunnet material tenderar att vara ineffektiva om de inte kombineras med ett 
styrmedel som ökar utbudet av återvunnet material. Vissa av de politiska styrmedlen som identifierades som 
intressanta kunde emellertid inte utvärderas med de metoder som finns tillgängliga i forskningsprogrammet.  

Syfte  
Syftet med arbetspaket 5 är att hantera det policygap som finns i Sverige genom att föreslå förbättringar och 
ändringar av befintliga policyramar för att öka återvinning av bygg- och rivningsavfall. Syftet med denna rapport är 
att föreslå en utformning samt genomföra konsekvensanalys av två identifierade styrmedel. Styrmedlen har 
identifierats ha stor potential att minska mängden bygg- och anläggningsmaterial som blir avfall, genom att öka 
återvinning och återanvändning av byggmaterial respektive massor från byggen och anläggningar.  

Huvudsakliga områden som har berörts 
Rapporten omfattar två olika styrmedelsförslag inom två skilda områden. Den första styrmedlet syftar till att öka 
andelen återvunnet eller återanvänt byggmaterial i nybyggda byggnader, såsom exempelvis ökad andel återvunnen 
betong, metall, plastgolv som delvis består av återvunna material eller återanvändning av exempelvis dörrar, fönster, 
toalettstolar eller diskbänkar. Detta styrmedel syftar även till att lösa problemet med dagens ytterst begränsade 
efterfrågan på återvunnet och återanvänt byggmaterial. Styrmedlet kommer att bidra till att utveckla marknaderna för 
cirkulerat byggmaterial och stimulera till olika innovativa lösningar inom den cirkulära ekonomin.  

Det andra styrmedlet berör ett annat område som ofta förbises i debatten om en cirkulär ekonomi men som berör 
enorma mängder material: Massor som uppstår vid bygg- och anläggningsarbeten. Det kan exempelvis vara: 
Jordmassor, mineraliskt avfall eller muddermassor. Även övrigt bygg- och rivningsavfall berörs också. Det rör sig om 
stora mängder material som inte alltid används resurseffektivt. Totalt uppkommer 10,4 miljoner ton bygg- och 
rivningsavfall, varav massorna utgör den absolut största delen varje år. Massor som blir över vid ett bygg- eller 
anläggningsarbete klassas ofta som avfall och återanvänds därför inte alltid i den utsträckning som skulle kunna vara 
möjlig. Istället går massorna ofta till deponi eller används som material för att täcka över deponier.  

Metod 
Arbetspaket 5 består av tre delar. Del 1 är rapporten Kartläggning över styrmedel och riktlinjer för bygg- och rivningsavfall 
som är en kartläggning av befintliga styrmedel och den lagstiftning som berör återvinningen av bygg- och 
rivningsavfall. Den tar även upp potentiella styrmedel samt goda exempel från andra länder. Del 2 av projektet 
utgjordes av en styrmedels-workshop. Denna hölls i oktober 2017 i Göteborg på temat ”Policies och styrmedel inom 
Constructivate” där både potentiella styrmedel från rapporten ovan, samt under workshopen nytillkomna förslag, 
diskuterades och rangordnades. Totalt diskuterades tio olika styrmedel. Vid workshopen deltog 38 representanter 
från branschen, akademi, forskningsinstitut och myndigheter, se bilaga 1. I slutet av workshopen rangordnades de 
olika förslagen till styrmedel utifrån följande kriterier:  

1) Hur mycket ökad materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall som förslaget skulle innebära, 
2) Hur stor miljövinst förslaget skulle innebära,  
3) Hur stor kostnad förslaget skulle innebära samt 
4) Acceptansen för förslaget.  

Urvalet av styrmedel för vidare analys i denna rapport, som utgör del 3 i arbetet, har utgått från de tre högst rankade 
styrmedlen som var:  



 

 

• Tydligare regler kring avfall som råvara 
• Certifieringssystem och standards för återvunna material 
• Krav på design för återvinning och återvunna material vid offentlig upphandling 

Initialt bildades tre projektgrupper, en för varje styrmedel ovan. Deltagarna valdes ut utifrån branschtillhörighet och 
intresse. Under de tre gruppernas första projektmöte skedde vissa förändringar av förslagen. Resultatet blev att en av 
grupperna lades ner och att en grupp ändrade inriktning. Resultatet blev att utreda följande två styrmedelsförslag: 

• Minimumkrav på andel återvunnet material vid byggande/cirkulär kvotplikt vid byggande 
• Tydligare regler kring avfall som råvara 

Urvalet av dessa styrmedel bygger med andra ord på en iterativ process i samråd med branschen. I detta delprojekt så 
görs en närmare beskrivning av de två utvalda styrmedlen samt konsekvensanalyser av dessa. Metoden i detta 
delprojekt har varit att hålla projektgruppsmöten med berörda branschrepresentanter, företag och 
myndighetsexperter. För bägge projektgrupperna har möten hållits en gång i Stockholm, två gånger i Göteborg samt 
via telefon och video vid ett flertal tillfällen. Projektgruppsmötena har både omfattat diskussion av hur styrmedlen 
bör utformas, problemen med dagens situation samt bedömningar av vilka konsekvenser de föreslagna styrmedlen 
antas ge.  

Deltagare i projektgruppen Cirkulär kvotplikt har varit Karin Wilson, Swearea, Åsa Fröjd och Johannes Rosenhall från 
Miljöförvaltningen i Göteborg, David Dalek från Renova samt Ulrika Nilsson från White Arkitekter. Deltagare i 
gruppen Tydligare regler kring avfall som råvara har varit: Kent Jansson, Swerock, Hubert Malmström, Swerock, 
Hitomi Lorentsson, Stena Metall, Carl Hagberg. Stena Metall, Love Nordhag, Stena Metall samt Åsa Fröjd och Gunnar 
Edlund från Miljöförvaltningen i Göteborg. 

Det slutliga arbetet med att sammanfatta resultaten och sammanställa rapporten har skötts av IVL Svenska 
Miljöinstitutet. De enskilda projektmedlemmarna behöver därför inte stå bakom alla delar av förslaget. Arbetet har 
skett under 2018 medan denna rapport har sammanställts under 2019.  

Resultat  
I utformning av regelverk och styrmedel inom området har alltför tidigare studier visat att allt för lite fokus lagts på 
att öka efterfrågan på återvunnet och återanvänt bygg- och rivningsavfall. Många styrmedel som diskuteras för att 
öka återvinningen eller återanvändningen av bygg- och rivningsavfall kommer enbart att leda till ett ökat utbud av 
sådant material utan att efterfrågan på sådant material ökar. Det riskerar leda till att materialet exempelvis sorteras 
hårdare trots att det fortfarande inte finns någon som vill betala för det sorterade materialet. Ett effektivt styrmedel 
ska istället fokusera på att kraftigt öka efterfrågan på återvunnet och återanvänt byggmaterial.  

Det första styrmedelsförslaget innebär att en cirkulär kvotplikt för byggmaterial införs. En kvotplikt innebär att 
andelen återvunnet byggmaterial vid nybyggnation regleras i lag. Den föreslagna cirkulära kvotplikten för 
byggmaterial i nya byggnader leder till en stor efterfrågeökning på marknaden eftersom alla byggherrar kommer 
behöva öka sina inköp av sådant material. Styrmedlet öka användningen av återanvänt och återvunnet byggmaterial 
dramatiskt jämfört med idag och med motsvarande 1-3 procent av den totala använda mängden.  Kvotplikten är 
teknikneutral och stimulerar därför till innovation och nya cirkulära lösningar.  

Det andra styrmedelsförslaget innebär enklare regler för avfall som råvara. Sveriges val att inte ta fram nationella 
”end of waste”-kriterier leder till stora hinder för en effektiv cirkulär hantering av anläggningsmassor och andra 
massor, det är representanter från kommuner, företag och branschexperter överens om. Dagens system skapar långa 
fördröjningar, osäkerhet i planeringen och är inte transparent och förutsägbart. Företag väljer deponi även där så inte 
är lämpligt. Samtidigt tvingas de enskilda kommunerna bygga upp en kompetens och ta fram riktlinjer som med 
fördel kunde tas fram på nationell nivå. Ett tydligt och förutsägbart system skulle öka möjligheterna att cirkulera 
värdefullt material och därmed skulle viktiga naturresurser sparas. Storleksordningen på denna effekt är oklar men 
det kan röra sig om mängder på omkring hundratusentals ton jungfruligt material per år.  



 

 

Utmaningar som har adresserats 
Den övergripande utmaningen som adresserats är den stora miljöpåverkan från bygg- och anläggning. Viktiga delar i 
detta är att alltför lite byggmaterial återvinns eller återanvänds samt att massor som uppstår vid bygg- och 
anläggningsarbete inte används resurseffektivt.  

I fallet med byggmaterial är utmaningen en outvecklad marknad för återvinning och återanvändning av 
byggmaterial. Det råder ett ”policy gap” avseende efterfrågan på bygg- och rivningsavfall. Detta identifierades som ut 
som ett huvudproblem i forskningsprogrammet ”Mot hållbar avfallshantering”.  Istället används jungfruligt material 
medan mycket rivningsavfall förbränns eller deponeras. Detta är inte förenligt med en cirkulär ekonomi. Mer specifikt 
utgörs problematiken av en låg efterfrågan på återanvänt och återvunnet byggmaterial, vilket minskar effekten av alla 
styrmedel som ökar utbudet av sådant material. 

I fallet med massor försvårar otydliga regler för avfall, användning av massor som en resurs inom bygg- och 
anläggningsverksamhet. Det behöver bli enklare för företag att återanvända de massor som uppstår vid byggen och 
anläggningar. Det finns idag många hinder för att detta ska göras på ett resurseffektivt sätt och många företag väljer 
istället att skicka massorna till deponi för att undvika merkostnader. Resultatet blir att värdefulla naturresurser 
deponeras samtidigt som jungfruligt material måste används för användningar där återanvända massor skulle kunna 
ha använts. Idag är tillämpningen av reglerna stelbent och administrativt krånglig vilket förhindrar en effektiv 
återanvändning av massor. 

Förslag och policyrekommendationer 
Styrmedel 1. Cirkulär kvotplikt 

Det första förslaget på styrmedel är en cirkulär kvotplikt vid byggande. Syftet med detta styrmedel är att det ska lösa 
det stora problemet med den mycket låga efterfrågan på återvunnet och återanvänt byggmaterial som finns idag. 
Kvotplikten innebär i korta drag att alla byggherrar ska vara skyldiga att använda sig av en viss andel återvunnet 
eller återanvänt byggmaterial vid alla byggen.  

Förslag: Initialt föreslås kvotplikten sättas lågt, exempelvis till 1-2 procent för att sedan kunna ökas på i den takt som 
marknaden hinner anpassa sig. Olika procenttal bör sättas på olika delar av byggnaderna, exempelvis kan högre krav 
på återvunnet material ställas på delar av cement, där kan kravet kanske uppgå till 3 till 5 procent initialt.  

Styrmedel 2. Enklare regler för avfall som råvara 

Det andra förslaget syftar till att underlätta för företag att återanvända de massor som uppstår vid byggen och 
anläggningar. Det finns idag många hinder för att detta ska göras på ett resurseffektivt sätt. Idag är tillämpningen av 
reglerna stelbent och administrativt krångligt vilket förhindrar en effektiv återanvändning av massor. Projektgruppen 
har arbetat med att ta fram fallbeskrivningar på hur det kan fungera (eller inte fungera) med dagens tillämpning av 
regelverket.  

Förslag: Det förslag som läggs går ut på att Naturvårdsverket kan underlätta både för kommuner och företag genom 
att gå över från otydliga allmänna råd till, av en nationell nämnd, tydligt listade haltgränsvärden för olika 
föroreningar i olika materialklasser samt ett mer ändamålsenligt klassningssystem för massor. Företag ska själva 
kunna göra enklare bedömningar enligt regelverket och direkt omvandla avfall till råvara genom att endast anmäla 
detta till kommunen.  

Principskiss för förslaget enklare regler för avfall som råvara 



 

 

 

 

Slutsatser 
Det finns goda möjligheter att öka återanvändningen och återvinningen av bygg- och anläggningsmaterial men det 
kräver att strategiska policyförändringar görs. I denna rapport föreslås två styrmedel, som båda har hög acceptans i 
branschen samt skulle ge stora miljöeffekter.  

Avslutningsvis 
Grundproblemet när material ska återvinnas eller återanvändas är att det idag är billigare med jungfruligt och 
nytillverkat material. Det beror på komplexitet och tidsåtgång i att återvinna och återanvända material. Tidigare var 
relativpriserna mellan tid och material det omvända. Tid fanns i överflöd medan material var kostsamt. Samma 
situation råder fortfarande i fattiga länder. Med rätt lagstiftning kan lagstiftaren både underlätta för de som vill 
cirkulera material samt sätta press på alla att göra det. Förutom de styrmedel som föreslås här kan det vara lämpligt 
att kombinera med några styrmedel som exempelvis även att göra det dyrare att använda sig av jungfruligt material.  

  



 

 

Summary 
This report is the final part of work package 5 ““Effective Policies for Resource Efficient Recycling and Reduction of CDW”” 
within the four-year research project Constructivate - Sustainable Recycling of Construction and Demolition Waste. The 
work package addresses the need for further analysis of the opportunities to improve the regulations in Sweden to 
increase the recycling rate of construction and demolition waste. 

The purpose of the work package is to propose improvements and modifications to existing policy frameworks to 
increase the recycling of construction and demolition waste. The purpose of this report is to propose a design and 
carry out impact assessment of two identified policy instruments. The instruments have been identified as having 
great potential to reduce the amount of building and construction materials that will become waste, by increasing the 
recycling and reuse of building materials and masses from the building and construction sector.  

The report covers two different policy instruments in two different areas.  

The first policy instrument aims to increase the proportion of recycled or reused building materials in newly built 
buildings. This instrument also aims to solve the problem of today's too limited demand for recycled and reused 
building materials. The instrument will help to develop the markets for circulated building materials and stimulate 
various innovative solutions in the circular economy. The policy instrument proposal is a circular quota obligation for 
building materials. The proposed circular quota obligation for building materials in new buildings leads to a large 
increase in demand in the market since all builders will need to increase their purchases of such material.  

Initially, it is proposed that the quota obligation be set low, for example at 1-2 per cent, and then be able to increase at 
the rate that the market can adapt. Different percentages should be set on different parts of the buildings, for example, 
higher demands on recycled materials can be placed on parts of cement, where the requirement may amount to 3 to 5 
percent initially. This policy instrument dramatically increases the use of recycled and reused building materials 
compared to today and by the corresponding 1-3 percent of the total amount used. The quota obligation is technology 
neutral and therefore stimulates innovation and new circular solutions. 

The second policy instrument concerns another area that is often overlooked in the debate about a circular economy, but 
which affects enormous amounts of material: masses that arise during construction work. These are large quantities of 
materials that are not always resource efficient. Masses from construction or construction work are often classified as 
waste and are therefore not always reused to the extent that could be possible. This policy instrument proposal aims 
to make it easier for companies to reuse the masses that arise during construction work. Today, there are many 
obstacles to this being done in a resource-efficient way.  

The proposal presented in the report is that the Swedish Environmental Protection Agency can facilitate both 
municipalities and companies by switching from general advice to a clearly listed content limit values for various 
pollutants in different material classes and a more appropriate classification system for masses. Companies 
themselves must be able to make simpler assessments in accordance with the regulations and directly convert waste 
into raw materials by only reporting this to the municipality. 

The second policy instrument means simpler rules for waste as raw material. Sweden's choice not to develop national 
"end of waste" criteria leads to major obstacles to efficient circular management of construction and other masses, 
representatives of municipalities, companies and industry experts agree. Today's system creates long delays, 
uncertainty in planning and is not transparent and predictable. Companies also choose landfill where it is not 
appropriate. At the same time, the individual municipalities are forced to build up competence and develop 
guidelines that could advantageously be developed at national level. A clear and predictable system would increase 
the possibilities of circulating valuable material and thus important natural resources would be saved. The magnitude 
of this effect is unclear, but it may be amounts of about hundreds of thousands of tons of virgin material per year. 

 

 



 

 

 

1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Constructivate är ett forskning- och utvecklingsprojekt finansierat av Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) 
som bedrivs under åren 2016-2019. Projektets övergripande mål är att bidra till att nå ökade 
materialåtervinningsgrader av bygg- och rivningsavfall i Sverige. Enligt EU:s rådande avfallsdirektiv ska respektive 
medlemsland senast år 2020 nå en återvinningsgrad om 70 viktprocent av icke farligt bygg och rivningsavfall 
(inkluderar återanvändning men exkluderar energiåtervinning). Huruvida Sverige redan når dit är oklart och 
statistiken som finns att tillgå är för osäker för att det entydigt ska gå att säga om så är fallet. Oavsett finns det 
utrymme för förbättringar på detta område.  

Forskningsprogrammet ”Mot hållbar avfallshantering” identifierade och bedömde många befintliga och möjliga 
politiska instrument i svenskt sammanhang. De fann till exempel att styrmedel som ökar efterfrågan på återvunnet 
material tenderar att vara ineffektiva om de inte kombineras med ett styrmedel som ökar utbudet av återvunnet 
material. Vissa av de politiska styrmedlen som identifierades som intressanta kunde emellertid inte utvärderas med 
de metoder som finns tillgängliga i forskningsprogrammet. 
 
Flera stora aktörer inom branschen i slutet av 2018 även ställde sig bakom den gemensamma kraftsamlingen 
”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn” inom Fossilfritt Sverige. Det visar på vilja 
och något som kommer kräva stora insatser framöver för att uppfylla åtagandet. Visionen i denna är att till år 2045 ska 
värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn vara klimatneutral och konkurrenskraftig. Det är ett utmanande arbete 
som byggbranschen har framför sig. Constructivate kan även bidra till att nå detta mål. Projektet är utformat för att ta 
något av ett "helhetsgrepp" och titta brett längs de värdekedjor som kopplar till bygg- och rivningsverksamheter i 
Sverige. Angreppssättet är tvärvetenskapligt och projektets struktur utgörs av sex huvudsakliga arbetsområden 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetspaket 5 är att hantera det policygap som finns i Sverige genom att föreslå förbättringar och 
ändringar av befintliga policyramar för att öka återvinning av bygg- och rivningsavfall. Syftet med denna rapport är 
att föreslå en utformning samt genomföra konsekvensanalys av två identifierade styrmedel. Styrmedlen har 
identifierats ha stor potential att minska mängden bygg- och anläggningsmaterial som blir avfall, genom att öka 
återvinning och återanvändning av byggmaterial respektive massor från byggen och anläggningar.  

1.3 Metod 
Arbetspaket 5 består av tre delar. Del 1 är rapporten Kartläggning över styrmedel och riktlinjer för bygg- och rivningsavfall 
som är en kartläggning av befintliga styrmedel och den lagstiftning som berör återvinningen av bygg- och 
rivningsavfall. Den tar även upp potentiella styrmedel samt goda exempel från andra länder. Del 2 av projektet var en 
styrmedels-workshop. Den 20 oktober 2017 hölls en Workshop i Göteborg på temat ”Policies och styrmedel inom 
Constructivate” där både de potentiella förslagen beskrivna i Kartläggning över styrmedel och riktlinjer för bygg- och 
rivningsavfall, samt under workshopen nytillkomna förslag diskuterades och rangordnades. Deltog gjorde 38 



 

 

deltagare personer från branschen, akademi, forskningsinstitut och myndigheter1. Under workshopen diskuterades 
totalt tio styrmedel för att öka cirkulariteten i byggbranschen. I slutet av workshopen rangordnades de olika förslagen 
till styrmedel utifrån följande kriterier:  

1) Hur mycket ökad materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall som förslaget skulle innebära, 
2) Hur stor miljövinst förslaget skulle innebära,  
3) Hur stor kostnad förslaget skull e innebära samt 
4) Acceptansen för förslaget.  

Dessutom fick deltagarna rösta på de förslag de ansåg vara mest intressant. Tabell 1 nedan de utvärderade 
styrmedlen rangordnade med de som bedömdes ha störst potential att öka materialåtervinningen av bygg- och 
rivningsavfall överst. Se bilaga 2 och 3 för närmare information om hur de olika styrmedlen betygsattes.  

Tabell 1. Utvärderade styrmedel i prioritetsordning 

Rangordning 

(1-10) 

Styrmedel 

1 Tydligare regler kring avfall som råvara 

2 Certifieringssystem och standards för återvunna material 

3 Krav på design för återvinning och återvunna material vid offentlig upphandling 

4 Kombinerat förbrännings- och deponeringsförbud på materialåtervinningsbara material 

4 Krav på materialåtervinning för bygg- och rivningsprojekt av utvalda material 

6 Materialåtervinningscertifikat 

7 Skatt på användning av jungfruliga material 

8 Krav på sortering av avfall från verksamheter  

9 Klimatskatt 

10 Momsbefrielse på produkter med hög andel återvunnet material 

 

Denna rapport utgör en redovisning av del 3, Analys av två styrmedel för ökad återvinning i byggsektorn, i arbetspaketet. 
Arbetet har syftat till att utifrån de mer allmänt hållna styrmedelsförslagen från workshopen utforma förslag på två 
lite mer konkreta styrmedel som skulle kunna öka återvinningen och återanvändningen av bygg-, rivningsavfall samt 
anläggningsmassor, samt att göra konsekvensutredningar av de principiellt viktigaste effekterna av dessa förslag. 
Metoden för arbetet har varit att arbeta i projektform med representanter från företag, branschexperter och 
myndigheter. Urvalet av styrmedel har utgått från den rangordning av styrmedelsförslagen som redovisas i tabell 1 
ovan där de tre högst rankade styrmedlen var:  

• Tydligare regler kring avfall som råvara 
• Certifieringssystem och standards för återvunna material 
• Krav på design för återvinning och återvunna material vid offentlig upphandling 

Initialt bildades tre projektgrupper, en för varje styrmedel ovan, under dessa projektmöten skedde vissa förändringar 
av förslagen utifrån de diskussioner som fördes. 

• Projektgrupp, Tydligare regler kring avfall som råvara, behöll sin inriktning.  

                                                           

1 För deltagarlista, se Bilaga 1.  



 

 

Projektgruppen, Certifieringssystem och standards för återvunna material, lades ner grund av svårigheter att få gruppen 
att hitta en lämplig inriktning för utredningsarbetet.  

Projektgrupp 3, Krav på design för återvinning och återvunna material vid offentlig upphandling, ändrade utformningen av 
styrmedlet relativt mycket. Under det första projektmötet om detta styrmedelsförslag kom deltagarna överens om att 
ett bindande lagkrav på en viss andel återvunnet byggmaterial vid byggandet av fastigheter skulle vara ett effektivare 
sätt att nå resultat än krav ställda via offentlig upphandling. Ett lagkrav på återvunnet material vid byggande skulle 
leda till lika konkurrensvillkor för alla byggprojekt inom landet och skulle ge en omedelbar och kraftfull effekt på 
efterfrågan av återvunnet byggmaterial. Resultatet av de tre startmötena blev sammanfattningsvis att utreda följande 
två styrmedelsförslag: 

• Minimumkrav på andel återvunnet material vid byggande/cirkulär kvotplikt vid byggande 
 

• Tydligare regler kring avfall som råvara. 

Denna rapport är uppdelad i två delar, en för respektive styrmedel. De återstående styrmedlen i Tabell 1. ovan 
diskuteras dessutom var och ett för sig i konsekvensanalysen.   

I detta delprojekt så görs en närmare beskrivning av de två utvalda styrmedlen samt konsekvensanalyser av dessa. 
Metoden i detta delprojekt har varit att hålla projektgruppsmöten med berörda branschrepresentanter, företag och 
myndighetsexperter. För bägge projektgrupperna har möten hållits en gång i Stockholm, två gånger i Göteborg samt 
via telefon och video vid ett flertal tillfällen. Projektgruppsmötena har både omfattat diskussion av hur styrmedlen 
bör utformas, problemen med dagens situation samt bedömningar av vilka konsekvenser de föreslagna styrmedlen 
antas ge. Det slutliga arbetet med att sammanfatta resultaten och sammanställa rapporten har skötts av IVL Svenska 
Miljöinstitutet. Att bedöma effekter av ett styrmedel som ännu inte finns framåt i tiden inom ett område där det 
saknas mycket data innebär, precis som fallet ofta är för konsekvensutredningar, att analysen bygger på 
bedömningar. Dessa bedömningar bygger dels på diskussioner i de två projektgrupperna och dels på 
rapportförfattarens kvalificerade bedömningar. 

De enskilda projektmedlemmarna behöver därför inte stå bakom alla delar av förslaget. Arbetet har skett under 2018 
medan denna rapport har sammanställts under 2019.  

 

 

 

  



 

 

2 Styrmedelsförslag 1. Cirkulär kvotplikt vid 
byggande 

 

2.1 Inledning  
 
Syfte med styrmedlet  
Detta styrmedel har två huvudsyften, dels att minska miljöpåverkan av byggnation genom ökad återanvändning av 
byggmaterial dels att få igång marknaden för återvunnet byggmaterial genom att tvinga fram en initial efterfrågan 
genom lagstiftning och på detta sätt skapa en marknad för återvunnet byggmaterial som inte finns idag.  

2.2 Bakgrund  
Material till byggande av fastigheter står för stor miljöpåverkan 
I Europa genererar byggbranschen ca 35 procent av allt avfall2 Byggbranschen i Sverige ger idag upphov till en av de 
största avfallsströmmarna nationellt, på omkring 10 miljoner ton avfall per år, vilket motsvarar drygt 30 procent av 
samhällets totala avfallsmängder, exklusive gruvavfall3. Byggproduktion står också för en icke obetydlig del av 
samhällets totala koldioxidbelastning4. Globalt sett kommer de urbana ytorna att växa kraftigt, liksom i Sverige, även 
om ökningen här inte är lika markant5. 

Byggmaterial som används för byggande av byggnader står för en mycket stor andel av miljöpåverkan. Exempelvis 
visar Boverkets miljöindikatorer, som visar på miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn ur ett 
livscykelperspektiv och baseras på baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (SCB) att bygg- och 
fastighetssektorn år 2016 stod för 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, 11 procent av de totala 
kväveoxidutsläppen, 18 procent av partikelutsläppen, 37 procent av energianvändningen, 8 respektive 3 procent av 
användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier samt 16 procent av mängden genererat avfall. Det innebär 
sammantaget att bygg- och fastighetssektorn står för mellan 3 och 37 procent av miljöpåverkan i Sverige inom dessa 
områden6.  

Statistik från naturvårdsverket visar att den största andelen av bygg och rivningsavfallet utgörs av muddermassor och 
jordmassor (5,1 miljoner ton). De största mängderna bygg- och rivningsavfall i Sverige behandlades 2016 genom 
användning som konstruktionsmaterial (4,5 miljoner ton) och energiåtervinning (1,1 miljoner ton). Sammanlagt 
motsvarade dessa två behandlingsformer 55 procent av det totalt behandlade bygg- och rivningsavfallet. 3,2 miljoner 
ton bortskaffades genom deponering och 637 000 ton materialåtervanns på konventionellt sätt. För 235 000 ton (2 
procent av det uppkomna bygg- och rivningsavfallet) var den slutliga behandlingen inte känd7. En viss del av avfallet 
materialåtervinns alltså idag. Men mycket går till förbränning, konstruktion och sluttäckning av deponier, 
                                                           

2 Europeiska miljöbyrån 2014. Miljösignaler 2014 - Välbefinnande och miljön - att bygga upp en resurseffektiv och cirkulär 
ekonomi i Europa 
3 (Naturvårdsverket. (2018). Avfall i Sverige 2016. Rapport 6839.   
4 IVA 2014, Klimatpåverkan från byggprocessen 
5 Fahlén E., Sidenmark J. , Löfås P., Cusumano L. 2017, Design for deconstruction - Kartläggning av byggnadselement, SBUF 
rapport 13369 
6 Boverket (2018). Klimatdeklaration av byggnader: Förslag på metod och regler. Delrapportering. 
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/klimatdeklaration-avbyggnader. pdf (Hämtad 2019-06-06) 
7 Naturvårdsverket. (2018). Avfall i Sverige 2016. Rapport 6839.   
 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/klimatdeklaration-avbyggnader


 

 

deponering, eller obestämd behandling. Dessa flöden är i olika grad möjliga att materialåtervinna. Stora delar av 
avfallet sorteras dock inte i dag. Flödet av bygg- och rivningsavfall kan ses i Figur 1 nedan8.  

Avfallsminimering, återbruk och återvinning kopplat till byggande och rivning är därmed centrala åtgärder för att 
minska samhällets avfallsmängder i stort. Samtidigt pågår en global urbanisering, med ett stort behov av byggande 
som bör ske utan en ohållbar ökning av resursutvinning, klimatutsläpp och avfall. 

Figur 1. Översikt av hur bygg- och rivningsavfall uppkommer och behandlas 

 

 

Stor potential att minska miljöpåverkan 
Byggsektorn, liksom resterande delar av vårt samhälle står inför en omfattande utmaning att utveckla mer hållbara 
processer. Dagens bygg- och rivningsprojekt leder till stora uttag av jungfruliga och ändliga resurser samt generering 
av betydande avfallsmängder vars hantering snabbt minskar materialresursernas kvalitet och potential. Samtidigt 

                                                           

8 Naturvårdsverket. (2018). Avfall i Sverige 2016. Sidan 77. Rapport 6839.   
 

 



 

 

leder utvinning, tillverkning och transport av material för dagens byggnader till stora mängder växthusgasutsläpp 
och andra typer av miljöproblem. I samband med att våra byggnader blir allt mer energieffektiva i drift, samtidigt 
som vi i Sverige går över till en allt mindre miljöpåverkande energiproduktion för uppvärmning av byggnader9, ökar 
den relativa betydelsen av miljöpåverkan kopplat till byggnadens material. 

Återbruk innebär minskad resurs- och energikonsumtion och därmed minskade växthusgasutsläpp jämfört med 
inköp av nytillverkade produkter. Det innebär att vi kan behålla materialresurser längre i de tekniska systemen, så att 
behovet av jungfruliga resurser minskar. Avfallshierarkin, som preciseras i kapitel 15 i Miljöbalken10, ger en 
prioritetsordning för hur avfall bör behandlas ur miljö- och resurshänseende, där förebyggande av avfall presenteras 
som mest eftersträvansvärt följt av återanvändning (likvärdigt med återbruk), materialåtervinning, annan återvinning 
(exempelvis energiåtervinning) och sist bortskaffning (exempelvis deponering)11. 
 
Idag så är återvinningen av byggmaterial bristfällig. Endast 50 procent av allt byggavfall återvinns och då i första 
hand ”lågvärdig återvinning” vilket brukar avse energiåtervinning medan endast 5 procent återvinns på ett 
högvärdigt sätt, till exempel genom att materialet tas till vara. Detta är långt från det mål om 70 procents återvinning 
eller återanvändning som ska nås till 2020 enligt det svenska miljömålssystemet och avfallsdirektivet12.  Det finns idag 
ingen säkerställd statistik kring hur stor del av det avfall som uppstår i byggbranschen som skulle kunna återbrukas 
eller återvinnas till nya byggprodukter istället för att gå till avfallshantering. Erfarenheter från flera studier pekar 
dock på att det handlar om stora volymer av möbler och byggprodukter som i samband med ombyggnader och 
rivning går vidare för olika former av avfallshantering före den tekniska och estetiska livslängden är nådd. Flertalet 
av dessa studier visar att det finns stor potential att minska både avfallsmängderna och klimatpåverkan samt 
reducera kostnader genom att återbruka eller återvinna. Nedan presenteras ett urval av dessa studier: 
 
Rapporten Ökad plaståtervinning – potential för utvalda produktgrupper13 är en genomgång av vilken potential det finns 
att öka återvinningen för utvalda produktgrupper. Byggsektorn använder cirka 20 procent av all plast inom EU14. 
Vanliga byggprodukter av plast är rör, golv, isolering samt profiler. I projektet undersöktes plaströr och plastgolv 
närmare. De vanligaste plasttyperna om används inom byggsektorn är PVC, HDPE, PS och PUR15. Ett antal 
byggprodukter finns med i studien som visar att det finns potential för ökad materialåtervinning med 1500-3000 ton 
plastgolv och 3000-5000 ton plaströr från byggsektorn varje år.  En tidigare studie från 201316 visade att det finns stort 
intresse för en utökad materialåtervinning av plast från byggsektorn, samt att relevanta aktörer tror att det är 
genomförbart. En fallstudie17 av plast från byggarbetsplatser visade att en del av det plastavfall som sorterades ut var 
potentiellt lämplig för materialåtervinning. Av den byggplast som sorterades ut i fallstudierna bedömdes 37 procent 
potentiellt lämplig för materialåtervinning. Med utgångspunkt i att det idag materialåtervinns mycket lite plastavfall 
från den svenska byggsektorn indikerar detta i sin tur att det finns potential för ökad materialåtervinning av 
byggplast från ombyggnation och rivning i Sverige.  

I rapporten Ökad sortering av bygg- och rivningsavfall18 presenteras en detaljerad analys av insamling och hantering av 
sex avfallsfraktioner kopplade till byggsektorn (betong, gips, glasull, planglas, grovplast och förpackningar) och hur 
de omhändertas på kommunala avfallsanläggningar. Rapporten ger även exempel på hur kommunala avfallsaktörer 

                                                           

9 Larsson, M., Erlandsson, M., Malmqvist, T., Kellner, J., 2016 
10 SFS 1998:808 
11 Naturvårdsverket. (2018). Avfall i Sverige 2016. Rapport 6839.   
12 Naturvårdsverket. (2018). Avfall i Sverige 2016. Rapport 6839.   
13 Stenmarck, Å., Belleza, E., Fråne, A., Johannesson, C., Sanctuary, M., Strömberg, E. & Welling, S. (2018) Ökad plaståtervinning – 
potential för utvalda produktgrupper. Naturvårdsverket RAPPORT 6844 
14 PlasticsEurope. 2017. Plastics the facts 2017. 
15 PlasticsEurope. 2017. Plastics the facts 2017. 
16 Sundqvist, J-O,. Fråne, A. & Kristian Hemström, K. (2013). Återvinning av plastavfall från byggsektorn - Möjligheter och hinder. 
IVL Rapport B2127  
17 Erlander, M Sundqvist, J-O., 2015. Potentialer för materialåtervinning av byggplast från rivning - Erfarenheter utifrån två 
fallstudier. IVL Rapport 2015 
18 Almasi, AM., Miliute-Plepiene, J. & Fråne, A., (2018) Ökad sortering av bygg- och rivningsavfall Åtgärder för kommunala 
avfallsanläggningar, IVL Rapport B2323 
 



 

 

kan öka materialåtervinningen samt presenterar nio åtgärdsförslag för kommunala avfallsanläggningar som kan öka 
återvinningen. 

I Rapporten Potential för ökad återanvändning – fallstudie19 studerades grovavfall som slängs på svenska 
återvinningscentraler med syftet att undersöka om det hade kunnat gå att återanvända istället. Studien visade bland 
annat att det finns en stor potential för att öka handeln med begagnade produkter. Plockanalyserna visade att hela 18 
viktprocent av avfallet bestod av produkter med tillräckligt högt andrahandsvärde för att kunna återanvändas 
kommersiellt. Dock gjordes uppskattningen att det ekonomiska värdet är ganska lågt för de flesta av dessa produkter. 
Studien visade också att den största mängden kommersiellt återanvändbara produkter fanns utanför 
välgörenhetsorganisationernas traditionella produktgrupper. Byggprodukter, möbler, lastpallar och verktyg stod för 
en stor andel. 
 
En studie20 om interiöra byggprodukter visar på en nationell potential att minska avfallsmängder med 18 000 ton, 
växthusgasutsläpp med 21 000 ton koldioxidekvivalenter och inköpskostnader med 600 miljoner kronor årligen 
genom att återbruka befintliga interiöra byggprodukter istället för att köpa in nya produkter i samband med 
lokalanpassning av kontor. För att uppnå denna återbrukspotential krävs dock att dagens inblandade aktörer 
utmanar befintlig praxis och börjar tänka och arbeta på nya sätt som i högre grad stöttar cirkularitet och återbruk av 
byggprodukter- och material i dessa processer. Denna studie var dock begränsad till att hantera 8 olika 
produktgrupper21, vilket medför att detta inte visar hela potentialen.  
 
I en annan studie främst baserad på intervjuer, workshops och referensgrupp med aktörer i byggbranschen fastslås att 
ett ökat återbruk av interiöra byggprodukter kräver: 1. Ökade incitament för återbruk bland samtliga inblandade 
aktörer, 2. En lokalanpassningsprocess som utvecklas för att i högre grad möjliggöra återbruk samt 3. Rutiner och beslut 
som möjliggör framtida återbruk22.  
 
Det har länge antagits att klimatpåverkan från en byggnads energianvändning under driften är betydligt större än 
klimatpåverkan vid uppförandet av byggnaden. I byggbranschen fanns tidigare en tumregel som sa att cirka 15 
procent av klimatpåverkan och energianvändning sker under byggfasen och 85 procent under driftsfasen. Detta har i 
senare LCA-studier visat sig vara fel för dagens nybyggnad där tumregeln snarare borde vara att dessa är i samma 
storleksordning23.  

 

Återbruk 
Den största ekonomiska potentialen finns i ett återbruk av kontorsstolar, textilgolv och höj- och sänkbara skrivbord. 
Totalt är omkring 45 procent av den ekonomiska potentialen fördelat till återbruk av interiöra byggprodukter medan 
omkring 55 procent finns i ett återbruk av kontorsinredning. Klimatbesparingspotentialen för ett nationellt återbruk 
av svensk kontorsinredning och interiöra byggprodukter motsvarar en 30 procentig utsläppsminskning jämfört med 
nytillverkning av kontorsprodukterna.24 

                                                           

19 Hulten, J., Youhanan, L., Sandkvist, F., Fång, J., Belleza, E., & Vukicevic, S. (2018)  Potential för ökad återanvändning – fallstudie 
återvinningscentraler, IVL Rapport B2316 
20 Andersson, J., Gerhardsson, H., Stenmarck, Å., & Holm, J. (2018). Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor. IVL Svenska 
Miljöinstitutet. IVL Rapport C339 
21 Innerdörrar i trä, Takabsorbenter, Textila golv, Glaspartier Planteringskärl, Kontorsstolar, Besöksstolar, Höj- och sänkbara 
skrivbord 
22 Gerhardsson, H., Loh Lindholm, C., & Ahlm, M. (2019) Arbetssätt för ökat återbruk i lokalanpassningar IVL Svenska 
Miljöinstitutet. B 2351 
23 Larsson, M., Erlandsson, M., Malmqvist, T., Kellner, J., (2016) Byggandets klimatpåverkan för ett flerbostadshus med 
ytterväggar och stomme av korslimmat trä – Kvarteret Strandbacken IVL Rapport 
24 Andersson, J., Gerhardsson, H., Stenmarck, Å., & Holm, J. (2018). Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor. IVL Svenska 
Miljöinstitutet. IVL Rapport C339 
 



 

 

En vanlig föreställning är att transporter och rekonditionering av produkter i samband med återbruk riskerar att äta 
upp klimatbesparingarna av återbruk. Klimatbesparingen är stor trots omfattande transporter och rekonditionering 
av produkterna i samband med återbruk. Rekonditionering av produkterna en relativt sett större påverkan på 
klimatbesparingspotentialen än transporter, som spelar en marginell roll i den totala klimatbelastningen över 
produkternas livscykler. Däremot är det tydligt att även ett återbruk som innebär omfattande rekonditionering leder 
till klimatbesparingar. Detta på grund av den undvikna nytillverkningen av en stor andel av produktens material som 
återbruket trots allt innebär.25 

Marknaden för återvunnet byggmaterial 
Återvinnings- och miljöföretaget Ragn-Sells har i enkät frågat landets kommuner om de ställer krav på återvunnet 
material i sina upphandlingar. 200 kommuner har svarat varav endast åtta kommuner svarar att de ställerkrav på 
återvunnet material i sina riktlinjer för upphandling. Fyra kommuner prioriterar varor producerade av återvunnet 
material framför andra varor. Borlänge är den enda kommunen som svarar att det finns mål för när en viss andel av 
de upphandlade varorna ska bestå av återvunnet material. Miljökraven riktar sig dock inte alltid mot byggmaterial.  
Håbo kommun och Perstorps kommun nämner kulspetspennor, kopieringspapper, arbetskläder och fleecetröjor som 
exempel på varor där de ställer krav på återvunnet material. Det vill säga varor som inte är byggmaterial. Pär 
Larshans hållbarhetschef på Ragn-Sells berättar att det finns ett enormt överskott på exempelvis gipsskivor som inte 
efterfrågas av marknaden.26  

I Vinnova-projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala har 
man bland annat tittat närmare på affärsmöjligheter och sett att det finns ett behov av att skapa en mer tillgänglig 
marknad för återanvända produkter. I april 2019 släpptes därför en första demoversion av en marknadsplatsför 
återbrukade byggprodukter på plattformen Centrum för cirkulärt byggande (ccbuild.se). Plattformen syftar till 
att underlätta för ett mer resurseffektivt byggande. Det sker genom att samverka, sprida kunskap om och 
utveckla en mer tillgänglig marknad för cirkulära produkter och tjänster. Visionen är att hanteringen av 
byggprodukter ska röra sig uppåt i avfallshierarkin. Målet är mer avfallsminimering, återbruk och 
materialåtervinning, och mindre energiåtervinning och deponi. Plattformen drivs av IVL Svenska 
Miljöinstitutet och har utvecklats i samverkan med branschen. Erfarenheter från projektet visar också att det 
finns ett stort intresse från byggbranschens aktörer medans marknaden bedöms som omogen och marknaden 
är dock i sin linda och vi är bara i början av den digitala omställningen.27  

Lagkrav 
Idag finns lagar, regler och förordningar som på olika sätt beskriver att byggbranschen ska bli mer hållbar och i vissa 
fall cirkulär. Men idag finns det inte några specifika lagkrav eller incitament som är direkt inriktade mot återbruk i 
varken regelverk eller andra styrmedel riktade direkt mot byggsektorn i Sverige. Vissa krav i bygglagstiftningen kan 
istället motverka återbruk, såsom exempelvis krav på ljud, ljus, brand och tillgänglighet.  

I Boverkets föreskrifter (BBR) finns i dagsläget krav på byggnaders energianvändning, men inga krav på 
klimatpåverkan för att bygga husen. I BBR finns heller inga krav när det kommer till redovisning av 
livscykelkostnader för inbyggda material. En förändring av det regerverket är på gång, då Boverket under hösten 
2017 fick uppdrag av regeringen att lämna förslag till en klimatdeklaration av byggnader där livscykelperspektivet 
beaktas, vilket betyder att ett arbete är på gång med skärpta regler kring cirkulära material och produktflöden28.  

                                                           

25 Andersson, J., Gerhardsson, H., Stenmarck, Å., & Holm, J. (2018). Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor. IVL Svenska 
Miljöinstitutet. IVL Rapport C339 
26 https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/fa-kommuner-kraver-atervunnet-material-22800 
27 (www.ccbuild.se). 
28 Boverket (2018). Klimatdeklaration av byggnader: Förslag på metod och regler. Delrapportering. 
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/klimatdeklaration-avbyggnader. pdf (Hämtad 2019-06-06) 
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Miljöledning och hållbarhetrapportering  
Miljöledning och hållbarhetrapportering, som är ett lagkrav för vissa typer av verksamheter, och utförs på 
frivilligbasis bland många andra, kan i vissa fall stödja återbruk då det i dem finns ett tillfälle att lyfta fram och 
redovisa den klimatnytta och de minskade avfallsmängder återbruket resulterat i. 

Miljöcertifieringssystem och miljöbedömningssystem 
Inom byggbranschen finns en rad frivilliga miljöbedömningssystem (BASTA, Sunda Hus, BVB mfl) för material samt 
certifieringssystem för byggnader (Miljöbyggnad, BREAM, LEED, Svanen mfl) och stadsdelar (CityLab). 

Certifieringssystem för byggnader eller stadsdelar, så som Miljöbyggnad, City Lab, BREEAM, LEED, Svanen med 
flera är frivilliga krav som används flitigt i branschen vid både ny- och ombyggnation. Dessa system innehåller 
mängder av olika kriterier för att öka hållbarheten. En certifiering kan vara ett sätt att kommunicera utanför 
verksamheten att miljöambitioner finns och i vissa fall höjer det värdet på fastigheten. Vissa av dessa 
certifieringssystem har ett eller flera kriterier som stödjer återbruk, medan andra inte har inarbetat detta alls. 
Bedömningen är att vissa kriterier ibland motverkar möjligheterna till återanvändning. Certifieringssystem utvecklas 
över tid och det finns stor utvecklingspotential inom dessa olika system för att dessa system ska främja just återbruk 
på ett bättre sätt.29  

Under projektering och vid upphandling är det idag vanligt att någon form av miljöbedömningssystem efterfrågas 
(genom certifieringssystem eller andra beställarkrav) för att dokumentera de byggmaterial och komponenter som 
byggs in i projekten. Dessa kan initialt verka hindrande för återbruk, men kan stötta återbruk på längre sikt då det 
kan bidra till att öka kunskapen om inbyggda produkter och dess materialinnehåll. I nuläget finns i 
miljöbedömningssystemen, framförallt i byggvarubedömningen, viss information om material och deras livscykel. 
Det är dock, enligt projektgruppen, ovanligt att den informationen är styrande vid materialval eller som krav vid 
upphandlingar. Miljöbedömningssystem skulle även kunna ligga till grund för att i framtiden även tillhandahålla 
märkning eller information kring produkternas förmåga att demonteras, återanvändas eller återbrukas. Särskilt de 
mest förekommande systemen då de redan idag är väl inarbetade i många företags rutiner och instruktioner.  

Sammanfattningsvis ställer dagens frivilliga system låga eller inga krav på ökad återvinning eller ökat återbruk.   

Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning 
Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning syftar till att förbättra 
resurshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen. Hela bygg- och fastighetssektorn står bakom riktlinjerna. 
Riktlinjerna är ett verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallshierarkin och för 
att möta förväntningarna i övrigt från samhället på branschens material- och avfallshantering. I senaste versionen som 
kom i maj 2019 har dessa reviderats till att även innefatta återbruk och återvinning. Några konkreta exempel i de nya 
riktlinjerna30:  

• Samtliga aktörer i ett bygg- eller rivningsprojekt ska material- och avfallshantera för en cirkulär ekonomi.  
• Materialinventering ska alltid göras före rivning. 
• Produkter för återanvändning och avfall ska källsorteras. 

                                                           

29 Andersson, J., Gerhardsson, H., Stenmarck, Å., & Holm, J. (2018). Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor. IVL Svenska 
Miljöinstitutet. IVL Rapport C339 
 
30 Sveriges Byggindustrier, (2019) RESURS- OCH AVFALLSRIKTLINJER VID BYGGANDE OCH RIVNING. 
https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/energi-miljo/resurs-och-avfallsriktlinjer-vid-byggan__1264 (Hämtad 2019-10-04) 
 

https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/energi-miljo/resurs-och-avfallsriktlinjer-vid-byggan__1264


 

 

2.3 Beskrivning av och diskussion kring förslaget 
cirkulär kvotplikt vid byggande 

 
 
 
 

Avgränsningar 
Förslaget är lagt på en principiell nivå. Det finns stora möjligheter att utforma det på olika sätt. Rikta det mot olika 
delar av byggsektorn, rikta det mot olika byggmaterial eller delar av en byggnad. Diskussioner om olika fördelar och 
nackdelar med olika utformningar har förts inom projektgruppen och en del av dessa fördelar och nackdelar 
redovisas i rapporten. Den slutliga utformningen av ett eventuellt skarpt förslag måste dock utredas närmare i detalj. 
Cirkulärkvotplikt för anläggningar borde i princip kunna införas men projektgruppen har inte särskilt diskuterat hur 
ett sådant krav skulle kunna utformas.   

Motivering till förslaget 
Projektgruppen utgick initialt från styrmedelsförslaget ”Krav på design för återvinning och återvunna material vid 
offentlig upphandling” (Se avsnitt 3.3). Dock valde projektgruppen tidigt i projektet att justera styrmedlet till en 
kvotplikt som är lagligt bindande för alla företag som uppför byggnader i Sverige. Några av de viktigaste skälen till 
detta var följande:  

- Om den offentliga sektorn åläggs att ställa högre miljökrav i samband med den offentliga upphandlingen, 
som riskerar att fördyra byggandet, så kommer det leda till att denna sektor drabbas av högre kostnader än 
den privata sektorn. En kvotplikt däremot slår lika för alla aktörer på den svenska marknaden och bidrar 
därför inte till någon snedvridning. En kvotplikt som slår brett över hela marknaden leder därför även till 
större miljönytta.   

- En kvotplikt skulle leda till en omedelbar och kraftig ökning av efterfrågan på återvunnet byggmaterial. Då 
det finns ett stort latent utbud av återvunnet byggmaterial skulle åtgärden snabbt ge stora miljövinster.  

- Kvotplikt har fungerat bra på andra marknader medan ökade miljökrav vid offentlig upphandling har haft 
stora svårigheter att få genomslag på bed front i den offentliga upphandlingen.  

Projektgruppen diskuterade även nackdelar med förslaget. Det bidrar till att öka den administrativa bördan för 
byggföretag vilket driver upp priserna för byggandet. Detta i ett läge där det råder stor bostadsbrist i Sverige. Vidare 
så kräver förslaget att byggherrar bygger upp ett kunnande om hur man bygger med återvunnet byggmaterial vilket 
kan innebära kostnader för företagen. Projektgruppen menade därför att det är viktigt att förslaget utformas på ett så 
administrativt enkelt sätt som möjligt och på ett sätt som gör det möjligt för företagen att flexibelt välja hur 
kvotplikten ska uppnås.  

Vilka byggnader ska omfattas? 
Principiellt kan samtliga byggnader och anläggningar omfattas av kravet men det går också att rikta kravet mot vissa 
sorters byggnader. Att låta samtliga byggnader och anläggningar omfattas skulle naturligtvis ge störst effekt på både 
miljönytta och utvecklingen av marknaderna för återvunnet och återanvänt bygg- och anläggningsmaterial. Inom EU-
rätten finns det krav på att lagstiftning ska vara konkurrensneutral och inte missgynna någon enskild delbransch. 
Både dessa förhållanden talar för att låta en cirkulär kvotplikt omfatta samtliga branscher inom bygg- och 
anläggningssektorn. Det som talar emot är att en cirkulär kvotplikt är ett nytt och oprövat styrmedel. Detta talar för 
att först starta en försöksverksamhet där kravet åläggs ett visst antal delbranscher eller endast exempelvis större 
byggnader. Då skulle kravet kunna riktas mot delbranscher där nettomiljövinsten av att gå över till återanvända eller 
återvunna material är extra stor eller där behovet av en avsättningsmarknad för cirkulära bygg- och 
anläggningsmaterial är extra stort.  

Principen bakom cirkulär kvotplikt vid byggande är att en viss procentandel av det material som används vid 
byggnationen ska vara återvunnen eller återanvänd. Kravet riktas i grundversionen som en viss procentandel 
återvunnet eller återanvänt material av byggnadens eller anläggningens totalvikt. 

 

 

                  
               

               
             

                
      

 

 



 

 

Vilka delar av en byggnad ska omfattas? 
Inom projektgruppen har långa diskussioner förts om vilka delar av en byggnad som skulle omfattas av förslaget. I 
grundversionen så riktas förslaget mot hela byggnaden. Kravet riktas då som procent återvunnet eller återanvänt 
material av byggnadens totalvikt. Då kommer byggföretag sannolikt välja att byta ut en del av ett tungt jungfruligt 
material mot ett återvunnet eller återanvänt material. De flesta bedömde att byggföretagen helt enkelt skulle gå över 
till en viss andel återanvänt material i betongen. Detta vore visserligen ett positivt resultat eftersom det skulle leda till 
stor klimatnytta samt en ökad efterfrågan på återvunnen betong, men syftet att få igång en ökad avsättning för övrigt 
återvunnet eller återanvänt byggmaterial skulle inte uppnås. Istället skissade projektgruppen på ett flertal olika 
varianter där kvotplikten skulle vara uppdelad. Exempelvis kan ett procenttal riktas mot byggnadens stomme och 
klimatskal och annat lägre procenttal mot den fasta inredningen. På så sätt kan lagen tvinga fram ett ökat innovativt 
tänkande kring att använda återvunnet eller återanvänt byggmaterial i form av exempelvis återvunna plastgolv, 
återanvända vitvaror eller återanvända köksluckor.   

Hur stor procentandel är lämplig? 
I projektgruppen diskuterades principerna för hur stor procentandel återvunnet eller återanvänt byggmaterial som 
det vore lämpligt att ställa som minimikrav i en lag. Några viktiga aspekter som begränsar möjligheterna för en hög 
andel är tillgången på sådant byggmaterial. Eftersom efterfrågan på återvunnet eller återanvänt byggmaterial har 
varit så låg så är inte utbudet av sådant material stort idag. Det kan dock snabbt komma att ändra sig i samband med 
att aktörerna får kännedom om att en ny lag ska införas. Men marknaden kan behöva viss tid på att bygga upp 
system för insamling, sortering och rekonditionering av gammalt byggmaterial. Samtidigt finns det flera faktorer som 
begränsar hur stort utbudet kan bli såsom att äldre byggmaterial kan innehålla farliga eller okända kemikalier, att 
gammalt byggmaterial kan ha för låg eller okänd kvalitet. Det kan också vara så att äldre byggmaterial inte matchar 
med dagens efterfrågan. Exempelvis kan standarder, materialval eller design ha ändrat sig över tiden på ett sådant 
sätt att återbruk blir svårt. Sammantaget bedömde projektgruppen att procentsatserna därför inledningsvis bör sättas 
väldigt lågt i spannet 1 till 2 procent tills både byggherrar och byggmaterialsförsäljare har hunnit anpassa sig till de 
nya reglerna. Möjlighetvis skulle ett högre minimikrav kunna ställas på andelen återvunnet material i betong, kanske 
uppemot 5 procent eftersom det där finns alternativ ute på marknaden. Däremot var gruppen enig om att 
procentandelarna kan höjas i ett senare skede när systemet är på plats och utbudet av cirkulerat byggmaterial har 
vuxit. De exakta nivåerna behöver utredas vidare.  

Projektgruppen var enig om att det var viktigt att börja med låga procent nivåer för att få systemet på plats för att 
sedan höja procentandelarna när marknaden för återvunnet och återanvänt byggmaterial har byggt ut.   

Hur kan procentandelen beräknas?  
Projektgruppen har diskuterat hur procentandelen återvunnet eller återanvänt material kan beräknas. Förslagets syfte 
är inte att tynga byggherrar med mer administration utan bör utformats så enkelt som möjligt. För att kunna beräkna 
en procentandel behöver i princip samtliga byggmaterial som sätts in i byggnaden vägas. Det innebär orimligt mycket 
arbete eftersom en byggnad består av ett mycket stort antal delar31. Det är inte heller viktigt att det blir exakt en viss 
procentandel återvunnet eller återanvänt material utan att användningen kommer igång och ökar. Det viktiga är 
däremot att procentandelen går att beräkna på ett sätt som går att följa upp i efterhand, är enkelt och lika för alla 
aktörer. Projektgruppen diskuterade därför istället att upprätta en rad standardmått för hur mycket olika typer av hus 
väger per kvadratmeterbyggyta. Standardmåtten skulle då vara olika för exempelvis byggnader byggda i olika 
material eller med olika funktion.32 Dessa standardmått skulle då ge en ungefärlig vikt för olika byggnaders totalvikt. 
Fortfarande kvarstår dock behovet av att få fram ett värde på täljaren, det vill säga antalet kilo återvunnet eller 
återanvänt byggmaterial. Här bedömde projektgruppen att en viss dokumentation måste till. I första hand behöver 
byggherrarna helt enkelt dokumentera inköpt återvunnet och återanvänts materials vikt samt dokumentera detta. När 
detta är gjort kan procentandelen återvunnet eller återanvänt material beräknas enligt nedan:  

Total vikt återvunnet eller återanvänt byggmaterial = 
Total vikt byggmaterial enligt schablon  

                                                           

31 Det finns dock möjligheter att samordna detta med eventuella kommande krav på klimatdeklaration av byggnader, en möjlighet som bör utredas.  
32 Om lagkrav för klimatdeklaration införs kan data från detta system användas.  



 

 

Hur kan kemikalierisker undvikas?  
Projektgruppen har diskuterat förslagets kemikalierisker. Det finns en risk för att oönskade kemikalier finns i det 
återvunna material som byggs in i byggnaderna och att dessa kemikalier sedan kommer kontakt med människor. Det 
finns flera olika sätt att undvika att detta sker: Exempelvis genom att vissa kategorier av återvunnet material inte 
byggs in i delar av byggnaden som kommer i direkt kontakt med människor och dels genom att endast godkänna 
återvunnet byggmaterial där kemikalieinnehållet är känt samt ofarligt. Eftersom procentandelarna som föreslås är så 
lågt satta kommer det att finnas många olika sätt för byggherrarna att nå upp till kraven utan att kemikalierisker 
uppstår.  

 

  



 

 

3 Konsekvensanalys av cirkulär kvotplikt 
vid byggande 

Här görs en översiktlig konsekvensbedömning av förslaget. Eftersom förslaget inte är utmejslat i detalj så blir 
beskrivningen av konsekvenserna också på en övergripande nivå. Skulle det finnas ett allmänt intresse av att utreda 
förslaget vidare kan denna konsekvensöversikt utgöra en god grund att utgå ifrån.  

3.1 Beskrivning av förslaget 
Detta förslag går ut på att cirkulär kvotplikt infört för uppförande av nya byggnader, och eventuellt även vid 
nybyggnation, i Sverige. Det innebär att en viss andel av materialet som byggs in i byggnaden skall vara 
dokumenterat återvunnet eller återanvänt. Andelen beräknas i form av mängd cirkulerat material i kilo dividerat med 
en schablon för byggmaterialets vikt. Procentandelarna ska sättas lågt initialt och anpassas till hur fort utbudet av 
återvunnet och återanvänt byggmaterial kan byggas ut, vilken nettomiljönytta som kan åstadkommas, och 
undvikande av kemikalierisker. För att uppmuntra till användning av cirkulerat material i hela byggnaden, inte bara 
stommen, kan ett särskilt procentmål behöva sättas upp för fast inredning. Ett sådant procentmål bör antagligen vara 
lägre satt än för klimatskal- och stomme men å andra sidan ha hårdare kemikaliekrav. Projektgruppen har diskuterat 
nivåer på cirka 1 procentandel för fast inredning och på cirka 2 procent för byggnadens klimatskal och stomme. 
Alternativt ett krav på 5 procent av betongen. Exakt hur höga procentandelar som är lämpligt behöver utredas vidare. 
Se även diskussionen i avsnitt 2.3 om olika aspekter av förslaget.  

3.2 Lagrum   
En kvotplikt innebär inte några begränsningar för att sälja vanligt, jungfruligt byggmaterial, även om marknaden 
sjunker med någon procent, vilket innebär att kvotplikten inte innebär något tekniskt handelshinder för byggmaterial.  

EU kan däremot bedöma att en cirkulär kvotplikt är ett statsstöd till företag som tillverkar återvunnet byggmaterial 
eller rekonditionerar återvunnet byggmaterial. Om Sverige skulle visa sig ha en mycket större andel sådana företag än 
övriga EU-länder skulle det kunna innebära ett problem. IVL har dock svårt att se att så skulle vara fallet idag med 
tanke på hur outvecklad den marknaden är i Sverige. Vidare så finns det goda skäl att anta att detta statsstöd skulle 
kunna ses som ett tillåtet statsstöd. Detta eftersom EU själv i sin handlingsplan för en cirkulär ekonomi satt upp 
långtgående mål för att uppnå ett cirkulärt samhälle och tagit fram en strategi som ska implementeras av 
medlemsländerna för att uppnå detta mål[1]. I denna handlingsplan betonas särskilt vikten av ökad återvinning av 
bygg- och rivningsavfall samt förbättrade marknader för återvunnet material. Den cirkulära kvotplikten harmonierar 
även med andra mål på EU-nivå såsom olika klimatmål, mål inom avfallsområdet och så vidare.  

En kvotplikt påverkar dock EU:s inre marknad varför i EU-länderna varför ett notifieringsförfarande till EU-
kommissionen är nödvändigt33. Kommissionen och andra EU-länder kan då invända att en kvotplikt istället bör 
införas på EU-nivå. Så länge som EU-regler för byggprodukter bygger på minimidirektiv som inte harmoniserar 
återvinningsgraden bör EU dock inte kunna stoppa ett ensidigt svenskt införande. Lyhördhet för andra EU-länders 
synpunkter är viktigt vid utformningen. 

Den cirkulära kvotplikten innebär ökade krav på byggherrar. Dock är EU:s byggdirektiv34 uppbyggt som ett 
minimidirektiv vilket innebär att medlemsländerna har möjlighet att införa hårdare krav än de som har bestämts 

                                                           

[1] https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Cirkular-ekonomi/ 
33 Anmälningsdirektivet (EU) 2015/1535 
34 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter 
och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG 
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https://www.kommers.se/Documents/dokumentarkiv/Verksamhetsomr%c3%a5den/Inre%20marknaden/F%c3%b6r%20myndigheter/Tekniska%20f%c3%b6reskrifter/Anmalningsdirektivet.pdf


 

 

gemensamt inom EU. Kvotkravet kommer dessutom att påverka alla byggherrar på den svenska marknaden likadant 
vilket innebär att varken inhemska eller utländska aktörer missgynnas.  

Vidare så finns det en potentiell målkonflikt mellan kvotplikten och kemikalieregler. Denna konflikt kan dock lösas 
genom att återvunnet byggmaterial med delvis okänt kemikalieinnehåll endast används i de delar av byggnaden där 
de inte kommer i kontakt med människor eller att endast återvunnet byggmaterial med känt kemikalieinnehåll 
används. Med tanke på de låga procentsatserna kvotplikten har satt till så borde detta inte innebära något större 
problem.  Återvunnet material med känt farligt innehåll bör inte byggas in i byggnader.  

Kvotplikten föreslås utformas i en särskild föreskrift från regeringen samt ändring av Plan- och bygglagens kap 8 och 
16.  

Kontroll av att lagen efterlevs föreslås läggas in som en del av den slutbesiktning av bostadshus som redan görs av en 
oberoende besiktningsman idag. För att detta ska kunna ske måste byggherren löpande spara underlag inför 
besiktningen.  

Kvotplikter och certifikatsystem från andra områden 
Kvotplikter används framgångsrikt på andra marknader för att få in mer miljövänliga alternativ. Ett exempel är 
elcertifikat. Elcertifikat tilldelas de elproducenter som producerar el från elcertifikatberättigade 
elproduktionsanläggningar baserat på förnyelsebara energikällor såsom vindkraft, solenergi, geotermisk energi, 
vågenergi, vissa biobränslen samt viss vattenkraft. Elleverantörerna (och vissa elanvändare) är tvungna att skaffa sig 
elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar, så kallad kvotplikt. Därmed skapas en efterfrågan för 
elcertifikaten. Detta leder i sin tur till att det uppstår en marknad för elcertifikaten eftersom elleverantörerna måste 
köpa elcertifikat från de producenter som har certifikatberättigad produktion. Elcertifikatsystemet ger elproducenter 
en extra intäkt som gör det lönsammare att investera i förnybar elproduktion. 35 

Ett annat exempel är reduktionsplikten36 som innebär att den som säljer drivmedel har en skyldighet att minska 
växthusgasutsläppen från bensin och dieselbränslen genom inblandning av biodrivmedel.  

Den lärdom man kan dra av dessa styrmedel är att de genom att vara tvingande leder fram till en garanterad effekt. 
Detta till skillnad från många andra styrmedel där effekten ofta är oförutsägbar. Istället innebär kvotplikter att det är 
kostnaden, istället för miljöeffekten, som blir oförutsägbar. Dock kan de många gånger motiveras av när det är känt 
att merkostnaden för det miljövänligare alternativet är hanterbar.  

 

3.3 Beskrivning av nollscenariot samt alternativa 
styrmedel  

Här beskrivs vad som händer om inga styrmedel vidtas för att öka användningen av återanvändning av byggmaterial 
i Sverige (det så kallade nollalternativet) samt effekterna av övriga tänkbara styrmedel för att öka användningen. De 
styrmedel som analyseras är de som har störst bäring på ökad användning av återvunnet byggmaterial där problemet 
är efterfrågan på marknaden snarare än brist på information om byggmaterialets kvalitet och kemikalierisker. Listan 
tar med styrmedelsförslag från Bilaga 2. Tabell 1 (de styrmedel som diskuterades under workshopen). Analys och 
bedömningar i detta kapitel står IVL för, inte projektgruppen.  

- Nollalternativet 
- Krav på viss andel återvunnet byggmaterial vid offentlig upphandling 
- Krav på sortering av avfall från verksamheter 

                                                           

35 Lag (2011:1200) om elcertifikat 
36 Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen 
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Biobr%C3%A4nsle
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenkraft


 

 

- Materialåtervinningskrav för bygg- och rivningsprojekt av utvalda material  
- Subvention av bostäder där ett krav på att få subventionen är en viss andel återvunnet byggmaterial 
- Kombinerat förbrännings- och deponeringsförbud för återanvändningsbart byggmaterial 
- Materialåtervinningscertifikat för byggmaterial 
- Ekonomiska styrmedel, tex skatt på jungfruligt byggmaterial 

Nollaternativet 
Nollalternativet innebär att inga styrmedel för ytterligare materialåtervinning av byggavfall införs utöver de som 
finns idag. Det innebär att det främst kommer att vara frivilliga initiativ som skulle driva på utvecklingen. Det finns 
ett relativt stort intresse från byggsektorn för cirkulära lösningar men dessa hindras idag av två skäl: Att det i många 
fall råder osäkerhet om återvunnet byggmaterials kvalitet och kemikalieinnehåll samt att det i regel är mer 
tidskrävande att hantera återvunnet byggmaterial och eftersom arbetstid tenderar att kosta mer än material i Sverige 
så leder det till att återvinning är olönsamt37. Vidare så kräver inget av de frivilliga systemen inom byggsektorn att 
återvunnet byggmaterial används (se avsnitt 2.2) Sammantaget bedömer IVL att trots att viljan finns hos branschen 
kommer den inte på egen hand att öka användningen av återvunnet byggmaterial i någon betydande grad.  
Nollalternativet innebär att EU-s mål på minst 70 procents återvinning av byggavfall inte kommer att nås.    

Krav på design för återvinning och återvunna material vid offentlig upphandling 
Införda kriterier på design för återvinning och återvunna material för offentlig upphandling. Kriterierna ska spegla 
möjlighet att demontera, användning av enhetliga material som lätt kan återvinnas, ej användning av farliga ämnen 
etc. Detta förslag diskuterades utförligt på ett inledande projektgruppsmöte. Här följer en sammanfattning av den 
diskussion som fördes. Bedömningen som gjordes då var att det visserligen var ett bra förslag men att en kvotplikt 
skulle vara mycket effektivare och få bättre genomslag. Bakgrunden till denna bedömning är att den offentliga 
upphandlingen redan idag har svårt att ta hänsyn till alla miljöaspekter som kan vara relevanta vid en upphandling 
även om det finns framtagna kriterier. Vid en offentlig upphandling ska hänsyn tas till pris, kvalitet, miljöaspekter, 
sociala aspekter och så vidare. Erfarenheterna av att driva miljökrav via den offentliga upphandlingen visar att det är 
mycket svårt för offentliga upphandlare att ta hänsyn till alla aspekter vid varje upphandlingstillfälle. När miljökrav 
väl ställs är de i regel underordnade andra krav som har med pris och kvalitet att göra. Det även mycket svårt att följa 
upp om de vinnande anbudsgivarna verkligen lever upp till de ställda miljökraven eller inte samtidigt som det inte 
får några konsekvenser om de inte lever upp till dem. Dessutom är det endast en mindre andel av alla 
byggnadsprojekt som kommer till stånd efter en offentlig upphandling medan ett lagkrav skulle leda till samma 
villkor för hela marknaden.   

För några år sedan genomdrev Boverket en ny policy som syftade till att ta bort kommunala särkrav på 
bostadsbyggande för att skapa mer enhetliga byggvillkor över hela landet för att på så sätt hålla tillbaka kostnaderna 
för byggande. Att uppmuntra de offentliga upphandlarna att införa nya miljökrav skulle motverka denna strävan.  

Sammantaget bedömer IVL och projektgruppen att en kvotplikt vore betydligt mer kostnadseffektiv för samhället och 
bedöms leda till betydligt mer miljönytta. Detta styrmedel utreds därför inte vidare i denna rapport.  

Krav på sortering av avfall från verksamheter 
Detta styrmedel innebär ett ökat krav på sortering och materialåtervinning av material som definierats som 
materialåtervinningsbara. Utsorteringen omfattar materialåtervinningsbara material från verksamheter. Insamlat 
material måste sorteras för materialåtervinning och materialåtervinnas till en specificerad andel. Kravet på sortering 
kan kopplas till sorteringskriterier (t.ex. antal utsorterade materialfraktioner). Kravet på materialåtervinning kan 
läggas fast som en minsta tillåten andel materialåtervinning baserat på totalt insamlad mängd. Styrmedlet kan också 
kombineras med antingen ett förbränningsförbud eller en förbränningsskatt, exempelvis per ton återvinningsbart 
material. 

                                                           

37 Enligt projektgruppens gemensamma erfarenhet och bedömning.  



 

 

Problemet med detta styrmedel är att avsättningsmarknaden för det insamlade materialet saknas. Det vill säga att 
oavsett hr bra byggmaterialet sorteras upp så finns idag en mycket liten efterfrågan på det. Risken är att det 
uppsorterade bygg- och rivningsavfallet går till förbränning trots att det är uppsorterat.   

Sammantaget bedömer IVL att detta styrmedel inte löser det aktuella problemet.  

Krav på materialåtervinning för bygg- och rivningsprojekt av utvalda material 
Kravet innebär att man under bygg-och rivningsprojekt har fastställda materialåtervinningsmål för sortering. Om 
materialåtervinningsmålet inte är uppfyllt efter projektavslut betalas en straffavgift.  Alternativt betalas en säkerhet 
som är kopplad till fastställda krav på materialåtervinning (i % materialåtervinning av olika avfallsslag). Om 
materialåtervinningskraven uppfylls återbetalas hela säkerheten (med ränta). Om materialåtervinningskraven inte 
(eller bara delvis) uppfylls förfaller hela (eller delar av) säkerheten. Administrationsavgiften återbetalas inte. 
Skillnaden är alltså att man i det första fallet betalar i efterhand och inte behöver ligga ute med pengar. En extra utgift 
i form av straffavgift kan dessutom ses som ett något mer direkt incitament än en utebliven återbetalning av en 
tidigare inbetald säkerhet. 

Problemet även med detta styrmedel är att avsättningsmarknaden för det insamlade materialet saknas. Det vill säga 
att oavsett hur mycket byggmaterial som sorteras upp så finns idag en mycket liten efterfrågan på det. Risken är att 
det uppsorterade bygg- och rivningsavfallet går till förbränning trots att det är uppsorterat.   

Sammantaget bedömer IVL att detta styrmedel inte löser det aktuella problemet.  

Subvention av bostäder där ett krav på att få subventionen är en viss andel återvunnet 
byggmaterial 
Detta styrmedel bygger på att det finns omfattande subventioner av byggsektorn för att få fullt genomslag. Då 
bostadssubventionerna går upp och ner med konjunkturerna och politiska beslut är utfallet av styrmedlet osäkert. 
IVL:s bedömning är att det är bättre med ett lagkrav riktat mot all nybebyggelse. Om en sådan lagstiftning inte går att 
införa av något skäl kan kvotkrav riktade mot subventionerade bostäder vara ett alternativ.   

Momsbefrielse på produkter med hög andel återvunnet material 
Detta styrmedelsförslag innebär att återvunnet byggmaterial ska få lägre moms än annat byggmaterial. Problemet 
med detta styrmedelsförslag är att det inte är förenligt med EU-s mervärdesdirektiv som tydligt reglerar vilka varor 
och tjänster som kan få nedsatt moms. Återvunnet byggmaterial tillhör inte de kategorierna. IVL:s bedömning är 
därför att detta styrmedel inte är aktuellt att analysera vidare eftersom ingen omförhandling av EU:s 
mervärdesdirektiv är aktuell. Däremot är IVL:s bedömning att det vore mycket önskvärd att EU:s mervärdesdirektiv 
kunde förhandlas om med fokus på ett system som understödjer en mer cirkulär ekonomi.  

Skatt på användning av jungfruliga material 
Införande av en skatt på jungfruliga material syftar till att öka efterfrågan på återvunna material. Materialskatten 
utformas som skatt per kg använt jungfruligt material och skulle kunna reflektera olika materials relativa 
miljöpåverkan genom att anpassa skattesatsen för olika material. 

Detta är ett mycket intressant förslag. Det finns två vägar att införa en skatt. Antingen beskattas all inhemsk 
produktion av jungfruliga material. Det är genomförbart rent juridiskt men har den stora nackdelen att effekten i 
första hand blir att svensk produktion får stora svårigheter att hävda sig i den internationella konkurrensen och 
riskerar att flytta utomlands varvid de tänkta positiva miljöeffekterna riskerar att utebli. Dessutom tillkommer en rad 
negativa effekter för samhällsekonomin på grund av företagsnedläggningar. Sammantaget bedömer IVL att detta 
förslag inte kommer vara intressant att införa.  

Den andra varianten på skatt på jungfruliga material är en skatt på allt sådant byggmaterial som sätts ut på 
marknaden i Sverige oavsett i vilket land det har tillverkats. En sådan skatt drabbar både svenska och utländska 
tillverkare och ger därför betydligt bättre styreffekter. En skatt på jungfruliga material leder till ökade incitament att 
använda återvunnet material och ger dessutom intäkter till statskassan. Dock bedömer IVL att pris- och 
kvalitetsskillnaderna mellan återvunnet/återanvänt och jungfruligt material ännu är så stora, särskilt med tanke på att 
återanvänt material ofta kräver mer innovativt tänkande och speciallösningar, att skatten skulle behöva vara mycket 



 

 

hög för att som ensamt styrmedel ge önskat resultat. En så hög skatt skulle vara svår att få igenom politiskt på grund 
av den stora bostadsbristen i landet. Däremot bedömer IVL att en skatt på jungfruligt material i kombination med en 
cirkulär kvotplikt skulle vara en mycket kraftfull styrmedelskombination.  

Klimatskatt 
Styrmedlet innebär att det blir skatt på förbränning av fossilt brännbart material (klimatskatt). Syftet är att förhindra 
att sorterade material förbränns, eller att avfall som skulle ha sorterats samlas in som restavfall och förbränns. 
Problemet även med detta styrmedel är att avsättningsmarknaden för det insamlade materialet saknas. I kombination 
med ett styrmedel som kvotplikt som driver på efterfrågan på cirkulerat byggmaterial kan det dock vara en god 
lösning.   

Sammantaget bedömer IVL att detta styrmedel inte löser det aktuella problemet men att det skulle fungera bra som en 
del i ett styrmedelspaket tillsamman med cirkulär kvotplikt vid byggande.  

Materialåtervinningscertifikat för byggsektorn38 
Detta styrmedel innebär att de byggherrar som använder en viss mängd återvunnet material i nya byggnader kan få 
certifikat utfärdat motsvarande den vikt av det återvunna material som de använt. Staten bestämmer en kvotplikt på 
användarsidan som anger hur mycket av den totala materialanvändningen som ska vara baserad på återvunnet 
byggmaterial. Dessa certifikat kan sedan köpas och säljas (vilket ger en extra intäkt till de som återvinner material) på 
en fri marknad, likt det el-certifikatsystem som styr mot ökad produktion av förnyelsebar energi i Sverige. Ett 
materialåtervinningscertifikat skapar incitament till en ökad resurshushållning samtidigt som användning av 
återvunnet byggmaterial blir mer ekonomiskt motiverat.  

Certifikatsystemet liknar kvotplikten med den stora skillnaden att istället för att varje byggherre måste uppnå en viss 
kvot återvunnet eller återanvänt byggmaterial så skapas en marknad med certifikat. Ett system med 
materialåtervinningscertifikat öppnar upp för specialisering hos vissa byggherrar som kan specialisera sig på att 
bygga med cirkulerat byggmaterial och få betalt från andra byggherrar genom att sälja materialcertifikat till andra 
byggherrar. Fördelen är att systemet blir betydligt flexiblare för de byggprojekt där det är extra kostsamt eller svårt att 
uppnå en viss andel cirkulerat material, exempelvis för små byggherrar som använder sig av traditionell teknik. 
Nackdelen är att ett helt handelssystem måste byggas upp, med de krav på administration, dokumentation och 
kontroll som det innebär.  

Sammantaget bedömer IVL att det finns både fördelar och nackdelar med systemet och att det kan behöva utredas 
närmare.  

Kombinerat förbrännings- och deponeringsförbud på materialåtervinningsbara material 
Förbud att förbränna eller deponera material som definierats som tekniskt och praktiskt möjliga att materialåtervinna. 
En stegvis process, där fler och fler material definieras som återvinningsbara, är möjlig. 

Detta förslag kan komma leda till att de aktörer som river byggnader tvingas betala andra företag för att ta hand om 
bygg- och rivningsavfallet. Ett sätt kan vara att materialet rekonditioneras till ett så gott skicka att det blir attraktivt 
för andra företag, ett annat är att avfallet tas hand om mindre nogräknade aktörer. IVL bedömer det som svårt att 
bedöma vilka effekter detta förslag skulle ge.  

Certifieringssystem och standards för återvunna material 
Ett certifieringssystem syftar till att kvalitetssäkra återvunnet material. Förslaget innebär att standarder, instruktioner 
och kravspecifikationer för att kunna använda återvunna material tas fram. De ska hjälpa återvinning och inte stjälpa 
genom som det idag förekommer ibland att standarder anger att ny råvara skall ska användas i en viss produkt.  

Det förslag rankades mycket högt under den workshop som genomfördes i detta arbetspakets initiala fas 2017. En 
projektgrupp startades för detta förslag i början av 2018 men det visade sig att då standards och kravspecifikationer i 

                                                           

38 Det är oklart om det är byggsektorn som avses i ursprungsförslaget men här avgränsas förslaget till endast byggsektorn för 
förbättrad jämförbarhet.  



 

 

regel tas fram av internationella kommittéer i långdragna processer som sträcker sig över flera år var det svårt att 
hitta ett lämpligt sätt att genomföra detta förslag. Ett förslag är möjligen att Sverige skulle avsätta mer resurser för att 
delta i och påverka arbetet i dessa kommittéer. En annan möjlighet är att SGBC Miljöbyggnad eller Svanen tar fram 
kriterier. Om sådan kriterier togs fram skulle det förenkla allt arbete med att gynna återvunnet byggmaterial.  

IVL bedömer att det vore mycket önskvärt att någon organisation, kommittee eller sammanslutning tog på sig att 
utveckla kriterier för kvalitetssäkring av återvunnet material. En sådan standard skulle underlätta för utformningen 
av en kvotplikt.  

3.4 Vilka aktörer berörs av förslaget?  
Förslaget kommer att påverka flera olika aktörer, bland annat fastighetsägare och entreprenörer, rivningsföretag, 
företag med cirkulära affärsidéer inom byggbranschen samt producenter och försäljare av byggmaterial. Dessutom 
kommer myndigheter påverkas eftersom de ska kontrollera att lagen efterlevs. Detta avsnitt bygger i stort sett på 
diskussioner i projektgrupperna samt rapportförfattarens kvalificerade bedömningar. Det saknas av naturliga skäl 
data om hur ett ännu ej existerande styrmedel skulle påverka olika aktörer.  

Figur 2. Aktörer som påverkas av en cirkulär kvotplikt 

 

 

Entreprenörer, projektörer och arkitekter 
De som berörs mest av förslaget entreprenörer och projektörer som måste köpa in och bygga in cirkulerat 
byggmaterial i de byggnader de bygger. Det kan leda till att de kan behöva lära in nya rutiner och tekniker. Även 
arkitekterna måste ta hänsyn till cirkulationsplikten när de tar fram ritningar så att de redan på ritbordet ritar in en 
viss procentandel cirkulerat material. Initialt kan det för bägge dessa grupper krävas att de lägger ner lite tid på att 
hitta återförsäljare av cirkulerat byggmaterial som kanske kräver delvis nya lösningar för att fungera. Erfarenheter 
från införande av annan lagstiftning visar att det tar mest tid i början när nya system och rutiner ska införas medan 
tidsåtgången minskar när de nya rutinerna har kommit på plats och har automatiserats. Initialt blir det dock en hel 
del extra arbete eftersom det är så många aktörer som berörs. 

Eftersom denna rapport inte lägger fram något slutlig utformning av den cirkulära kvotplikten är det lite svårt att 
säga hur många byggföretag som skulle omfattas av den, men sammantaget finns det i Sverige drygt 20 000 
byggföretag som skulle kunna komma att påverkas av en cirkulär kvotplikt. Antalet arkitektföretag uppgår till nästan 
4000. Se tabell 2. nedan.  
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Tabell 2. Antal bygg- och arkitektföretag i olika storleksklasser.  

Antal anställda Byggföretag (Utvecklare av byggprojekt samt 
entreprenörer för bostadshus och andra 
byggnader).  

Arkitektföretag 

 

039 12 322 2 642 
1-9 9 664 1 087 
10-49 1 282 143 
50-249 197 25 
250-499 12 0 
500 och uppåt 6 3 
Totalt 23 483 3 900 

 

Företag som tillverkar eller återvinner byggmaterial 
Företag som tillverkar byggmaterial kan påverkas av kvotplikten på huvudsakligen två sätt: Antingen anpassar de 
inte sin försäljning till den cirkulära kvotplikten genom att använda mer återvunnet eller återanvänt material i sin 
produktion. I så fall riskerar de att få en något sänkt försäljning av byggmaterialprodukter av jungfruligt material. En 
del företag kommer inte påverkas alls medan andra kan komma att påverkas mer om det kommer fram nya 
byggprodukter på deras del av marknaden. De företag som istället väljer att gå över helt eller delvis till återvunnet 
eller återanvänt material kan komma att vinna marknadsandelar. Denna effekt kan bli särskilt stor i början av 
införandet när byggföretag och arkitekter letar efter olika nya lösningar för att kunna leva upp till den cirkulära 
kvotplikten.  

Företag som tillverkar byggmaterial är utspridda på en rad olika SNI-nummer. I tabellen nedan presenteras antal 
företag sammanlagt för en lång rad industribranscher inom byggsektorn.   

Företag i återvinningsbranschen, se kolumn 3 i tabellen nedan, kan komma att få ett uppsving genom att efterfrågan 
på återvunnet eller återanvänt byggmaterial ökar kraftigt. Eftersom försäljningsökningen av cirkulerat byggmaterial 
kommer att vara i samma storleksordning som försäljningsminskningen av jungfruligt dito men utspridd på betydligt 
färre företag så kommer effekten på de företag som säljer cirkulerat byggmaterial bli mångdubbelt större per företag.  

Tabell 3.  Antal byggmaterial tillverkande företag samt återvinningsföretag i olika storleksklasser 

Antal anställda Företag som tillverkar byggmaterial40 Återvinningsföretag41 

042 1650 356 
1-9 883 267 
10-49 233 96 
50-249 68 37 
250-499 12 5 
500 och uppåt 11 6 
Totalt 2857 767 

 

                                                           

39 Utöver ägaren.  
40 Industri för: övriga byggnads- och inredningssnickerier, träfönster, trädörrar, monteringsfärdiga trähus, sammansatta parkettgolv, fanér och 
träbaserade skivor, byggplast, murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel, cement, kalk- och gips, byggnadsbetongvaror, byggvaror av gips, 
fabriksblandad betong, murbruk, byggnadsstenhuggerier, byggnadsstenvaror samt fibercementvaror.  
41 Företag som samlar in, behandling, bortskaffande och återvinning av icke farligt avfall samt partihandel med avfall och skrot av icke-metall.  Obs! 
Samtliga företag oavsett om de idag återvinner byggmaterial eller inte redovisas.   
42 Utöver ägaren. 

 



 

 

Rivningsföretag 
Företag som river byggnader kommer att uppleva en kraftigt ökad efterfrågan på återvunnet och återanvänt 
byggmaterial så de kommer behöva anpassa sina rivnings- och sorteringsmetoder så att en större andel av 
rivningsavfallet kan återvinnas.  

Tabell . Antal rivningsföretag i olika storleksklasser 

Antal anställda Rivningsföretag 

043 250 
1-9 276 
10-49 73 
50-249 9 
250-499 0 
500 och uppåt 0 
Totalt 608 

 

Försäljare av byggmaterial  
Företag inom gruppen parti- och provisionshandel med virke och byggmaterial kommer att påverkas marginellt av 
kvotplikten genom att deras utbud kommer att ändras något till förmån för en större andel byggmaterial som är 
återvunnet eller återanvänt. Detta eftersom kvotpliktkravet initialt sätts så pass lågt i procent och de flesta försäljare 
av byggmaterial säljer ett brett urval av olika byggmaterial. Däremot kommer olika företag kommer vara olika bra på 
att fånga upp denna förändring i efterfrågan men branschen som helhet kommer inte påverkas mycket eftersom 
kvotplikten inte påverkar mängden försålt byggmaterial utan endast omfördelar försäljningen från jungfruligt 
material till återvunnet eller återanvänt byggmaterial något.  

Boende 
I projektgruppen har effekterna för de boende diskuterats. Flera menade att normen idag är att allt material är helt 
nytt vid nybyggnation och att kvotplikten skulle leda till att återanvänt byggmaterial ”legitimerades” och blev med 
normaliserat.  

Boende i nybyggda hus kan påverkas av kvotplikten, särskilt om förslaget till viss del fokuserar på återanvänt 
byggmaterial. Exempelvis kan toalettstolar, golv, fönster eller andra delar av byggnaden eller den fasta inredningen 
komma att vara rekonditionerade äldre produkter. Det kan leda till att alla toalettstolar inte ser likadana ut i varje 
lägenhet eller att golv har olika nyans eller är gjorda av olika material i de olika lägenheterna. Detta kan upplevas som 
ovant för bostadsköparna. Det kan både upplevas som någonting positivt med cirkulerat byggmaterial eller som 
något negativt av de boende men den långsiktiga effekten, att återanvänt byggmaterial normaliseras, vore, enligt 
projektgruppen, ett viktigt steg mot ett mer cirkulärt byggande.  

Myndigheter 
Den eller de myndigheter som får tillsynsansvaret för att den cirkulära kvotplikten får mer arbete att utföra. 
Exempelvis kan myndigheterna komma att begära in redovisning från olika byggherrar om hur de har uppnått det 
cirkulära kvotpliktskravet. Med tanke på hur många bostadshus och byggnader som uppförs varje år är det inte en 
ringa uppgift. Tillsyn kan dock utformas på många olika sätt och på olika ambitionsnivåer.  

3.5 Effekter  
Här redovisas en skattning av de största effekterna förslaget kan tänkas få på de i förra avsnittet nämnda aktörerna.  

                                                           

43 Utöver ägaren.  



 

 

Högre byggkostnader 
Skulle en cirkulär kvotplikt leda till dyrare byggmaterial och högre byggkostnader? IVL bedömer att så är fallet. 
Återbrukat byggmaterial behöver inte vara dyrare än nytillverkat byggmaterial. Det kan i många fall vara billigare. 
Däremot ökar kostnaderna för att hantera och montera detsamma, framför allt i form av ökad arbetstid för att söka 
upp, demontera och kvalitetssäkra produkter. Det visar exempelvis IVL:s egna projekt där återbrukade 
byggprodukter har använts vid ombyggnad av IVL:s egna kontor[1]. Denna ökade arbetstid beror dock till stor del på 
ovana vid nya arbetssätt, och på en omogen marknad med begränsat utbud av återbrukbara byggprodukter. 
Kostnaderna för återbruk av byggprodukter kan därför förväntas minska över tid i takt med att dessa processer blir 
alltmer vanliga.44 Dock föreslås den cirkulära kvotplikten initialt endast omfatta uppskattningsvis 1,5-345 procent av 
byggnadens vikt. Detta innebär att merkostnaderna antas bli relativt begränsade. Denna slutsats gäller särskilt ju 
större friheter företagen får att själva bestämma vilket byggmaterial som ska vara återanvänt eller återvunnet.  

Ökad administrativ börda för att beräkna samt redovisa andel cirkulerat byggmaterial 
Den som tar fram planen för vilket byggmaterial som skall köpas in måste lägga ner extra tid på att lägga in cirkulerat 
byggmaterial i inköpsplanen. Beroende på hur svårt det är att hitta lämpligt sådant material kommer detta ta olika 
mycket tid. Exempelvis beror det på det slutliga förslagets utformning. Ett förslag med stora friheter för företagen att 
själva välja hur de ska lösa kvotplikten tar mindre tid medan en kvotplikt som kräver att det cirkulerade 
byggmaterialet ska återfinnas i olika delar av byggnaden tar längre tid att uppfylla.  

En kostnad som tillkommer är redovisandet av återvunnet och återanvänt byggmaterial i kilo. För att kunna 
genomföra denna beräkning måste byggherrarna löpande samla dokumentation på återvunna och återanvänt 
byggmaterials vikt samt sammanställa denna information i slutet av byggprocessen. Om ett krav på klimatdeklaration 
av byggnader införs och kvotpliktens rutiner samordnas med den så minskar merarbetet mycket.   

Ökad arbetsbörda för att hantera återvunnet och återanvänt byggmaterial  
Anledningen till att återanvänt byggmaterial inte har blivit så stort än på den svenska byggmarknaden, trots ett 
mycket stort miljöintresse hos byggföretagen, är att sådant material ofta kräver mer tid och kunskap för att hantera. 
Antag exempelvis att ett företag väljer att återanvända fönster, toalettstolar eller diskbänkar till ett flerbostadshus. De 
återanvända toalettstolarna, diskbänkarna har då kanske gamla mått eller till och med olika mått. Den tidsbesparing 
det innebär att bygga enligt en standardiserad byggprocess försvinner delvis. När det gäller återvunnet byggmaterial 
behöver inte detta innebära ett problem. Där uppstår istället ett problem när det gäller att kartlägga det återvunna 
materialets kvalitet och kemikalieinnehåll.  

Effekter för företag som säljer och utvecklar återvunnet eller återanvänt byggmaterial 
De företag som säljer återvunnet eller återanvänt byggmaterial kommer att få en kraftigt ökad efterfrågan på sina 
produkter. Beroende på hur kvotplikten är utformad så kommer efterfrågan se olika ut. En cirkulär kvotplikt där 
företagen fritt kan bestämma hur de uppnår en viss procentandel återvunnet och återanvänt byggmaterial kommer 
sannolikt leda till att många företag väljer att byta ut några tunga delar av byggnaden, exempelvis betongen, till 
återvunnen sådan. Om kvotplikten istället styr mot att flera olikas delar av byggnaden separat ska uppnå en viss 
andel cirkulerat material kommer efterfrågan spridas ut på flera olika grupper av byggprodukter.  

Sammantaget kommer marknaden för återvunnet och återanvänt byggmaterial att öka kraftigt vilket kommer 
innebära ett uppsving för den cirkulära ekonomin i Sverige.  

Den cirkulära ekonomin växer 
En kvotplikt kan leda till att den cirkulära andelen av svensk ekonomi växer kraftigt. Genom ökad efterfrågan på 
cirkulerat byggmaterial kommer kunskapen om hur man tar till vara på gammalt byggmaterial öka i hela kedjan. 
Rivningsföretag, återvinningsföretag, rekonditioneringsföretag, arkitekter, byggprojektledare, byggherrar och 
byggarbetare kommer alla få öka sina kunskaper om hur man tar till vara byggmaterial och bygger in det i nya 

                                                           

44 Carina Lo-Lindholm, IVL, skriftligt meddelande 8 november 2019.  
45 Givet att kvotplikten sätts till 3-5 procent för betongen och 1-2 procent för övrigt byggmaterial.  



 

 

bostadshus och andra byggnader. Nya innovativa lösningar kommer att växa, nya affärsområden kommer att 
utvecklas i befintliga företag och helt nya företag kommer att startas inom den cirkulära ekonomin.  

 

Figur 3. Principskiss för hur en cirkulär kvotplikt ger positiva effekter på både användningen av och marknaden för cirkulerat 
byggmaterial  

 

 

Myndigheter  
Myndigheter kommer att påverkas eftersom det kommer att ligga på deras bord att kontrollera att företagen når upp 
till cirkulations plikten. Deras arbete kommer att underlättas om kontrollen av den cirkulära kvotplikten läggs in i 
slutbesiktningen av nybyggda byggnader. 

Redan idag ska en slutbesiktning ske när ett bostadshus är helt färdigbyggt. Det ska genomföras av en oberoende 
besiktningsman som går igenom huset från skorstenstoppen till grundarbetet. Syftet är att kontrollera att allt har gått 
rätt till och reglerar förhållandet mellan entreprenör(er) och husägaren i form av byggherre. Slutbesiktningens 
innehåll är väl reglerad och ska utgå från det eller de entreprenadavtal som finns upprättade. Besiktningsmannen 
avgör ensam om huset byggts efter de överenskommelser som finns eller inte  

En certifierade besiktningsman är erkänd av Svenska Byggingenjörers Riksförbund och är ansvarsförsäkrade.  

Dock måste tillsyn ske i någon form för att säkerställa att lagen efterlevs. Dessutom tillkommer arbete med att driva 
rättsprocesser eller vidta andra åtgärder mot byggherrar som missköter sig.   

 

3.6 Bedömning av miljöeffekten samt möjlighet att nå 
miljömålen 

Fördelen med detta styrmedelsförslag är att en cirkulär kvotplikt för byggnader skulle få en omedelbar effekt på hela 
marknaden för byggmaterial i och med att samtliga aktörer på marknaden skulle omfattas av kravet. Istället för att 
åtgärden skulle drivas av eldsjälar och av företag eller kommuner som vill gå före så skulle alla företag, oavsett 
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miljöprofil och efterfrågan från kunder fås att ändra sina inköpsmönster. Om den cirkulära kvotplikten sätts till i 
genomsnitt 2 viktprocent av byggmaterialet så kommer 2 procent av byggmaterialet att det byggmaterial som byggs 
in i nya byggnader vara återvunnet eller återanvänt. Dessutom finns det goda möjligheter att en del företag, när de 
väl har börjat bygga in cirkulerat byggmaterial i sina byggnader, väljer att skjuta över målet och bygga in mer 
återvunnet material när de ändå har hittat inköpsvägar och tagit till sig den nya tekniken.  

IVL:s bedömning är, givet analysen i detta avsnitt har störst genomslagspotential av de förslag tio förslag på 
styrmedel som diskuteras initialt i kapitlet. Det är oklart hur stor miljöeffekt förslaget skulle ha, men om andelen 
återvunnet eller återanvänt material ökar med 2-3 procentenheter i genomsnitt är det inte orimligt att klimatvinsten 
blir omkring 1 procent givet att även återvunnet material innebär klimatutsläpp.   

Vilka miljömål antas förslaget bidra till? 
Styrmedlet ger effekt på i stort sett samtliga miljömål men kanske särskilt: 

- Begränsad klimatpåverkan 
- God bebyggd miljö 

Det finns ett etappmål för miljömålet god bebyggd miljö som detta styrmedel i allra högsta grad kommer bidra till att 
uppnå: 

Ökad resurshushållning i byggsektorn 
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. 

  



 

 

4 Styrmedelsförslag 2. Tydligare regler för 
återanvändning av massor  

4.1 Inledning  
Denna del av rapporten handlar om ett styrmedel som berör ett annat område som ofta förbises i debatten om en 
cirkulär ekonomi men som berör mycket stora mängder material: Massor som uppstår vid bygg- och 
anläggningsarbeten. Det rör sig om väldigt stora mängder material som inte alltid används så resurseffektivt som de 
skulle kunna användas. Bakgrunden till detta är att exempelvis massor som blir över vid ett bygg- eller 
anläggningsarbete klassas som avfall. För att massorna ska omklassas till produkt krävs idag i många fall att tillstånd 
söks från kommunen. Detta leder till för många företag ohållbara fördröjningar i arbetet vilket i sin tur leder till 
suboptimal hantering av massorna. Exempelvis kan användbara massor gå till deponi istället för att användas som 
fyllnadsmassor till exempelvis motorvägar. Resultatet blir att värdefulla naturresurser deponeras samtidigt som 
jungfruligt material måste används för användningar där återanvända massor skulle kunna ha använts. 

Detta styrmedelsförslag går ut på att ändra på det förfaringssättet till att istället gå över till ”end of waste”-kriterier. 
Sådana kriterier är godkända enligt EU:s avfallsdirektiv och används exempelvis i Frankrike. Där tar en nämnd fram 
haltgränser för olika ämnen och material som är transparenta och som gör att företag och kommuner direkt kan 
bedöma om ett avfall kan omklassas till en produkt. Sedan måste företaget söka tillstånd från kommunen om att 
använda massorna för ett visst ändamål. Under tiden som kommunen utreder och fattar beslut måste företaget som 
sökt tillstånd avvakta. Detta leder till att många företag istället väljer att skicka massorna till deponi för att undvika 
merkostnader.  

Syfte med styrmedlet  
Ökad återanvändning av massor som uppstår vid bygg- och anläggningsarbeten genom att införa enklare regler för 
avfall som råvara.  

4.2 Bakgrund  
EU:s avfallsdirektiv ger medlemsländerna tre möjligheter för att omklassa material från avfall till produkt: i) Använda 
sig av EU-gemensamma ”end of waste”-kriterier. ii) Använda sig av nationella ”end of waste”-kriterier, eller iii) Att 
tillståndsmyndigheterna bedömer i fall från fall. I Frankrike används nationella ”end of waste”-kriterier som sätts upp 
av en nämnd. Dessa är transparenta och tillgängliga för alla. Ett företag kan lätt bedöma om en avfallsfraktion når 
upp till kriterierna för att klassas som en produkt. Sverige använder sig av bedömning från fall till fall.  

Inblandade myndigheter som gör bedömningarna är kommunerna, länsstyrelserna, Naturvårdsverket samt 
Kemikalieinspektionen. Projektgruppen vittnade om att dessas besked ofta är motstridiga och att det har hänt att de 
river upp varandras beslut.  

Olika aktörers roller vad gäller avfallshanteringen 

• Byggherre. Byggherren är beställaren och därmed den aktör som låter utföra byggnads-, rivnings- eller 
markförändringsprojekt. Projektet kan genomföras i egen regi eller genom att anlita bygg- och/eller 
rivningsentreprenörer. Enligt plan- och bygglagen (PBL) är det byggherren som är ytterst ansvarig för det avfall 
som uppstår i samband med ett projekt. 

• Bygg- och rivningsentreprenör. Byggherren anlitar vanligtvis en bygg- eller rivningsentreprenör för att 
genomföra projektet eller en underentreprenör som utför delar av projektet. Om inte entreprenören 
transporterar avfallet i egen regi anlitas en avfallstransportör. Bygg- och rivningsentreprenörer är inte skyldiga 



 

 

att rapportera eller sammanställa uppgifter till en tillsynsmyndighet om de avfallsmängder som de hanterar. 
Det är bygg- och rivningsentreprenören eller byggherren själv, om det är denne som utför bygg- och 
rivningsverksamheten, som ansvarar för att avfallet omhändertas på ett korrekt sätt som de ger upphov till 
enligt miljöbalken (MB). 

• Byggnadsnämnd. Bygg-, rivnings- och markförändringsåtgärder delas in i tre kategorier: åtgärder som är 
lovpliktiga, åtgärder som är anmälningspliktiga samt åtgärder som varken kräver lov eller anmälan. 
Ansökningar om lov och anmälningar handläggs av kommunens byggnadsnämnd som prövar ärendena enligt 
plan- och bygglagen.  

• Miljönämnd. Miljöfarlig verksamhet, vilket inkluderar anläggningar som tar emot och hanterar avfall, delas in 
i A-, B-, C- eller så kallade U-anläggningar beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. Normalt 
ligger tillsynen över A- och B-anläggningar på länsstyrelsen även om tillsynen kan överlåtas till den 
kommunala miljönämnden. För anläggningar som tar emot avfall och som klassas som C-anläggningar krävs 
en anmälan som måste godkännas av miljönämnden som också är den som utövar tillsynen enligt miljöbalken 
(SFS 1998:900). Uppgifter som efterfrågas av verksamhetsutövaren och som ligger till grund för ett eventuellt 
godkännande är exempelvis (Sollentuna kommun, 2014): 
 Typ av avfall 
 Uppskattade mängder 
 Skyddsåtgärder 
 Lokalisering 

• Transportör. För det avfall som uppkommer i bygg- eller rivningsprojektet anlitar bygg-eller rivnings-
entreprenören en avfallstransportör, om inte transporten sker i egen regi. Transportören ser till att avfallet som 
uppkommer når rätt mottagande anläggning beroende på avfalls-slag och föroreningsnivå. För att få 
transportera avfall behövs ett tillstånd som utfärdas av länsstyrelsen, för farligt avfall behövs även ett särskilt 
tillstånd. I vissa fall ersätts tillståndsplikten med anmälningsplikt.  

• Mottagande anläggningar. Beroende på avfallsslag och föroreningsnivå tas bygg- och anläggningsavfall emot 
på olika mottagningsanläggningar. Mottagningsanläggningarna kan som tidigare nämnts delas upp i A-, B-, C- 
eller U-anläggningar. A- och och B-anläggningar är skyldiga att årligen lämna miljörapport enligt föreskrifterna 
om miljörapport NFS 2006:9. Miljörapporterna rapporteras in i Svenska Miljörapporterings Portalen (SMP). 
Från och med 2016 är A- och B-anläggningar som tar emot avfall från bygg- och rivningsverksamhet skyldiga 
att använda sig av avfallsförordningens avfalls- och hanteringskoder för att rapportera mottagna mängder och 
hur de behandlas. För att få bedriva miljöfarlig verksamhet krävs ett tillstånd eller en anmälan, för C-
anläggningar gör man detta till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Kommunen har dock inget ansvar 
för att registrera dessa anläggningar i SMP. Det finns därmed inget komplett register över antalet C- och U-
anläggningar i Sverige och ingen sammanställning över hur många av dessa som tar emot avfall från bygg- och 
rivningsverksamhet. 

4.3 Fallstudier 
I projektgruppen diskuterades en rad olika situationer där dagens situation och lagstiftning diskuterades. En rad olika 
exempel på problematiska situationer nämndes i diskussionerna. Det blev dock svårt att sammanfatta dessa 
diskussioner på något lämpligt sätt. För att förtydliga problematiken bakom dagens lagstiftning beslutades därför att 
beskriva situationen i form av fallstudier, där några konkreta exempel på hur det kan fungera i verkligheten beskrivs. 
Både fall som visar på hur många frågeställningar som dagens regelverk lämnar obesvarade (Fallstudie 1 och 2) och 
fall som visar på hur resurser används för övertäckning av deponier istället för som en resurs (Fallstudie 3 och 4) har 
tagits fram.  



 

 

 
Fallstudie 1 – Oklarheter vid rivning av byggnader med PCB 

 

 

 

 
 
 
 

 
Beskrivning av Fallstudie 1 
Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad har rivit ett flertal byggnader inom ett tidigare sjukhusområde för att möjliggöra 
nybyggnation av bostäder. Inför rivningen har omfattande miljöinventeringar utförts och farligt avfall så som asbest, 
PCB46, klorparaffiner, el-avfall och dylikt sanerats ut från byggnaderna. Vidare har brännbart material, trärester, papp 
och liknande sorterats ut och rensats från betongstommar och prefabricerad betong. Kvarvarande byggnadsdelar av 
betong från två större byggnader (byggår 1972 respektive 1958) har krossats för att kunna återanvändas som 
fyllnadsmassor i framförallt tidigare källarutrymmen. 
Eftersom byggnaden innehöll fogmassor med PCB krävdes en anmälan om sanering enligt förordning (2007:17) om 
PCB m.m. PCB i fogmassor sprider sig även till intilliggande material och därför behövde även en del av betongen 
intill fogarna saneras. Betongen provtogs för att ta reda på hur långt från fogen som föroreningen spridit sig.  

Enligt anmälan skulle cirka 500 meter fogar saneras som PCB-fogar. Vid kompletterande provtagning under 
rivningsfasen uppmärksammades det att det fanns flera dilatationsfogar som innehöll PCB. Det framkom även att 
samma fog innehöll klorparaffiner i halter över riktvärdet för farligt avfall. Då halterna av PCB i fog var relativt låga < 
0,5 procent och det ej var ekonomiskt rimligt att provta alla platser med dilatationsfogar (cirka 500 stycken) för att 
lokalisera ev, flera PCB-fogar beslutades det i samråd med miljöförvaltningen (MF) att alla övriga dilatationsfogar 
som framförallt skulle saneras på grund av att de hade höga halter av klorparaffiner skulle sorteras som PCB-avfall 
som en extra försiktighetsåtgärd. Intilliggande betong skulle dock endast saneras där PCB i fog påträffats. Efter att 
alla gipsskivor, som delvis dolt fogar, rivits stämdes mängden fog av med faktiskt mängd. Mängden PCB-fog uppgick 
då till 356 meter fog, dvs mindre än vad som angavs i anmälan. Denna fog (356 meter) och intilliggande betong 
sanerades som PCB-avfall.  

Enligt inlämnad anmälan skulle betong intill PCB-fog saneras 8 centimeter i sidled och 8 cm i djupled för att övrig 
betong skulle komma under riktvärdet för förorenad mark (KM), och därmed kunna återanvändas på platsen.  
Totalentreprenören uppmärksammade dock att det fanns risk för bärande konstruktion om man skulle ta 8 cm i 
djupled. En revidering med motivering skickades därför in av totalentreprenören till myndigheten. Förslaget var att 
sanera 8 cm i sidled och 2-3 cm i djupled vilket godkändes av miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen önskade dock att 
kontrollprover skulle tas ut på resterande uppkrossad betong efter utförda saneringar för att klassa avfallet. 

Två kontrollprover togs ut på uppkrossad betong för analys för PCB och klorparaffiner. Varje prov utgjorde ett 
samlingsprov från en uppkrossad hög (betong som passerat ett krossverk). Samlingsprovet bestod av cirka 30 stycken 
stickprover från högen. Visuellt såg provet ut som ren betong utan lukt. Halten av PCB var under riktvärdet för 
förorenad mark (KM) och halten av klorparafiner under detektionsgränsen för analysen. 

                                                           

46 PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier. 

Organisation:   Miljöförvaltningen i Göteborg  

Vilken typ av massor/avfall avser fallet?  Rivningsavfall, betong 

Hur uppkom massorna/avfallet?  Rivning av byggnad  

Hur mycket massor rörde det sig om?  13 000 m3 betong återanvändes 
på platsen.  

Tidsperiod:    2014-2016.  

 



 

 

Miljöförvaltningens hantering av ärendet 
Inför saneringen har kommunen handlagt inkommen anmälan om sanering av PCB i byggnad (enligt förordning om 
PCB). I anmälningsbeslutet reglerades, förutom saneringsmetod, att mottagare av betong skulle redovisas innan 
borttransport. Vi har granskat provtagningsresultat från provtagning av fogar och intilliggande betong samt deltagit i 
möten om saneringsmetod. Vi har även granskat riskbedömning inför återanvändning samt slutrapport. 
Miljöförvaltningen har anvisat att återanvänd betong inte bör användas i bostadsområdet de närmaste 0,7 meter 
under markytan utan djupare ner. Miljöförvaltningen har redovisat 19,5 timmar handläggningstid i ärendet.  

Hur hanterades massorna?  
2119 kg PCB-avfall (PCB-fogar, klorparaffin-fogar, skyddskläder, dukar och slipdamm), togs omhand som farligt 
avfall. 3180 kg PCB-betong deponerades som icke farligt avfall. 13 000 m3 betong återanvändes på platsen. Massorna 
användes enligt beslut som fyllnadsmassor endast minst 70 centimeter under marknivån.   

Fallstudie 1. Miljöförvaltningen i Göteborgs beskrivning av behov av förtydliganden och 
kompletteringar  
I rutan nedan beskrivs Miljöförvaltningen i Göteborgs förslag på förtydliganden och kompletteringar av rådande 
regelverk och vägledningar råd som avser rivning av byggnader som innehåller PCB. Denna fallstudie visar på hur 
många oklarheter som råder i dagens situation vid en konkret beslutssituation. I rutan nedan sammanfattas de 
oklarheter som rådande situation innebär för de kommunen. Motsvarande oklarheter gäller naturligtvis även för de 
företag som ska söka tillstånd från kommunen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

1) Enligt förordning (2007:17) om PCB m.m krävs en anmälan om sanering om fog- eller golvmassor som 
ska rivas innehåller PCB över 50 mg/kg, vilket är samma som gränsen för farligt avfall. Kommunen 
blir då uppmärksammad på att det är en förorenad byggnad som ska rivas och kan göra tillsyn även 
på hantering av rivningsmassorna. Detta är dock inget som följer av PCB-förordningen och vi kan anta 
att det är många kommuner som inte gör den typen av tillsyn. Praxis inom branschen är att sanera 2 
cm av betongen vid rivning men provtagningar visade i det här fallet att föroreningen var påtaglig 
betydligt längre in. Vi medverkan vid en utbildning i slutet av 2015 framkom även att det var flera 
kommuner som inte uppmärksammat att man behöver sanera mer än 2 mm vid rivning (2 mm saneras 
normalt på en byggnad som ska stå kvar för att inte orsaka för stort ingrepp och det ska vara möjligt 
att återfoga. Det innebär dock att den nya fogen vanligtvis blir förorenad igen när PCB tränger tillbaka 
igen från det intilliggande materialet.).  

2) Det behövs tydliga riktlinjer och styrning i rivnings- och anläggningsbranschen om hur olika avfall ska 
klassas och vilka provtagningar/metoder som ska användas för olika material samt hur olika material 
ska sorteras och återanvändas på bästa sätt.  

3) Det finns inga bra riktvärden eller jämförvärden för återanvändning av avfall för anläggningsändamål 
för material så som tegel, betong, asfalt. Naturvårdsverkets riktvärden för KM och MKM är inte 
framtagna för återanvändning, utan för efterbehandling av förorenad mark, men används ändå i brist 
på andra riktvärden för återanvändning.  

4) NV handbok 2010:1 kan användas för jord som ska återanvändas, men även där saknas det halter för 
ex oljefraktioner (ska vara noll) samt att det fortfarande saknas en nivå (både halter samt total mängd 
massor) för när återanvändning blir tillståndspliktig.  

5) För klassning av rivningsmaterial behöver man inledningsvis göra noggranna materialinventeringar 
som tar hänsyn till farliga ämnen i byggnader, så som metaller i väggfärg, PCB och klorparaffin i 
fogar, PAH i fuktspärr. Det behövs vägledning av hur sanering inför rivning samt avfallsklassning ska 
göras på ett strukturerat sätt. Ska färg med tex höga blyhalter saneras/fräsas innan rivning och innan 
betong krossas? När (i vilka halter) är det en rimlig åtgärd att sanera bort väggfärg innan betong 
krossas. Hur mycket av betong intill en PCB-fog ska man ta bort? Räcker det med 2 cm som normalt 
tillämpas? PCB tränger oftast längre in i betong/tegel än 2 cm. Hur ska man ta prov på kakel och 
klinker? Hur ska man klassa uppbruten asfalt/krossad asfalt?  

6) Ska man alltid göra laktest på betong som man vill återanvända? Hur är det med CrIII och CrVI i betong, 
ska detta alltid ingå i laktester och vad ska man jämföra analyssvaret med. Det finns gränsvärden för 
avfallsklassning för interdeponi, IFA och FA, men det behöver förtydligas vilka 
riktvärden/gränsvärden ska man jämföra med inför bedömning av återanvändning?  

7) Krav på anmälan/tillstånd om återvinnig för anläggningsändamål behöver förtydligas (MPF 29:34, 
29:35 §§). Formuleringen ringa risk och inte endast ringa risk är för otydligt. Det finns ingen nedre gräns 
för mängd (ton) och krav på anmälan. Det finns inte heller någon tydlig gräns mellan krav på anmälan 
C och tillståndsplikt B. 

8) Det behövs tydlig vägledning för myndigheter för bedömning av återanvändning av avfall, i form av 
riktvärden och riktlinjer.  

 



 

 

Fallstudie 2 – Oklarheter i rådande lagstiftning, exempel 
Björlanda, Göteborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöförvaltningen i Göteborg fick i april 2016 in en fråga från fastighetsägaren, vilket är kommunen (Göteborgs Stad), 
angående de massor av betong, tegel, asfalt, med mera som hade lagts upp inom en arrendetomt i Björlanda var 
godkända för användning. Fastighetsägaren hade uppmärksammat om massorna vid besök på platsen och 
kontaktade därefter miljöförvaltningen. Massor av betong, tegel, asfalt, med mera, hade körts till platsen av en 
rivningsfirma. Rivningsfirman hade kontakt med arrendatorn som ville fylla ut tidigare åkermark fr att iordningställa 
ytor för ridsport.  

 

Organisation:    Miljöförvaltningen i Göteborg  

Vilken typ av massor/avfall:  Blandat avfall av asfalt, betong, 
byggavfall så som 
cellplast/isolering Det fanns både 
målad betong och omålad betong, 
större betongblock (från rivning 
av en bro) samt en del uppkrossa 
betong.  

Hur uppkom massorna/avfallet:  Avfallet kom från flera olika 
rivningar men via samma 
rivningsfirma. Bland annat en bro, 
som rivits av en teknisk 
förvaltning inom kommunen 
(Göteborgs Stad), vilka inte kände 
till att deras avfall hade hamnat 
på en kommunal fastighet.  

           

  

 



 

 

 

Björlanda 2016. 

 

Beskrivning av Fallstudie 2 
Arrendatorn hade inte anmält användning av avfall för anläggningsändamål, enligt miljöbalken. Inte heller 
rivningsfirman hade gjort någon anmälan till miljöförvaltningen. Rivningsfirman hade inte heller kontrollerat med 
arrendatorn att det fanns något beslut/godkännande att använda massor på fastigheten.  

 



 

 

 

 

Miljöförvaltningen bedömde att massorna inte var lämpliga att använda på området. Det var blandat avfall och ingen 
provtagning eller avfallsklassning hade utförts på massorna innan de kördes från platsen. Det var svårt att få fram 
varifrån massorna kom, uppgifterna ändrades efter hand via rivningsfirman. Armering var kvar i betongen. Enligt 
uppgifter i efterhand anger rivningsfirman att man hade planerat att sortera massorna bättre på platsen och bland 
annat skulle armeringen ha skiljts bort. Miljöförvaltningen bedömde området som ett skyddsvärt område, eftersom 
det var jordbruksmark. Massor ska användas på ett känsligt område måste de vara noga undersökta och i detta fallet 
fanns ingen provtagning.  

Ärendet 
Miljöförvaltningen meddelade ett föreläggande om att massorna skulle tas bort och köras till en godkänd 
anläggning/plats. Förbudet riktades mot arrendatorn, men rivningsfirman ombesörjde att massorna togs bort och att 
massorna togs omhand på godkända platser. Miljöförvaltningen lade ner cirka 8-10 timmar på handläggning i 
ärendet, säkert mer tid i praktiken. Det är oklart hur mycket tid och pengar rivningsfirman lade ner på att hantera 
massorna igen, lasta dem och köra dem till godkända anläggningar. 

Hur hanterades massorna?  
Asfalt sorterades ut för sig, de mesta massorna kördes till en avfallsanläggning för sortering, provtagning och 
klassning.  

Fallstudie 2. Miljöförvaltningen i Göteborgs beskrivning av behov av förtydliganden och 
kompletteringar 
I rutan nedan beskrivs Miljöförvaltningen i Göteborgs förslag på förtydliganden och kompletteringar av rådande 
regelverk och vägledningar råd för situationer som liknar den i Björnlandaexemplet. Fallet visar på hur många 
oklarheter som råder i dagens situation. I rutan nedan sammanfattas de oklarheter som rådande situation innebär för 
de kommunen. Motsvarande oklarheter gäller naturligtvis även för de företag som ska söka tillstånd från kommunen.  

 



 

 

 

Fallstudie 3 – Byggavfall som skulle kunna ha återanvänts 
används som anläggningsändamål på deponi 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av Fallstudie 3 
Stena Recycling hanterar relativt begränsade mängder rivningsavfall. Bolagen i byggsektorn hanterar mycket av 
avfallsmaterialen själva och använder en hel del i sina egna projekt. Det avfall som vi har avtal på tar vi sällan in på 
våra egna anläggningar utan vi har samarbetspartners som hanteras dessa flöden. Dessa har oftast egna deponier som 
de delvis kan använda de inerta fraktionerna som konstruktionsmaterial bl.a. för grundläggning under byggnader 
och vägar inom deponierna för att slippa använda krossat berg. Denna användning innebär även att de slipper betala 
deponiskatt för dessa fraktioner. Eftersom Stena Recycling inte hanterar så stora mängder av denna typ av avfall och 

Företagsnamn:   Stena Recycling AB  

Vilken typ av massor/avfall avser fallet?  Avfall från rivningar av byggnader 
och anläggningar  

Hur uppkom massorna/avfallet?  Rivning  

Tidsperiod:    Löpande  

1) Det behövs tydliga riktlinjer och styrning i rivnings- och anläggningsbranschen om hur olika avfall ska 
klassas och vilka provtagningar/metoder som ska användas för olika material samt hur olika material ska 
sorteras och återanvändas på bästa sätt.  

2) Det finns inga bra riktvärden eller jämförvärden för återanvändning av avfall för anläggningsändamål 
för material så som tegel, betong, asfalt. Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark (KM) och 
MKM är inte framtagna för återanvändning, utan för efterbehandling av förorenad mark, men används 
ändå i brist på andra riktvärden för återanvändning.  

3) Naturvårdsverkets handbok 2010:1 kan användas för jord som ska återanvändas, men även där saknas 
det halter för ex oljefraktioner (ska vara noll) samt att det fortfarande saknas en nivå (både halter samt 
total mängd massor) för när återanvändning blir tillståndspliktig.  

4) För klassning av rivningsmaterial behöver man inledningsvis göra noggranna materialinventeringar som 
tar hänsyn till farliga ämnen i byggnader, så som metaller i väggfärg, PCB & klorparaffin i fogar, PAH i 
fuktspärr. Det behövs vägledning av hur sanering inför rivning samt avfallsklassning ska göras på ett 
strukturerat sätt. Ska färg med tex höga blyhalter saneras/fräsas innan rivning och innan betong krossas? 
När (i vilka halter) är det en rimlig åtgärd att sanera bort väggfärg innan betong krossas. Hur mycket av 
betong intill en PCB-fog ska man ta bort? Räcker det med 2 cm som normalt tillämpas? PCB tränger oftast 
längre in i betong/tegel än 2 cm. Hur ska man ta prov på kakel och klinker? Hur ska man klassa 
uppbruten asfalt/krossad asfalt?  

5) Ska man alltid göra laktest på betong som man vill återanvända? Hur är det med CrIII och CrVI i betong, 
ska detta alltid ingå i laktester och vad ska man jämföra analyssvaret med. Det finns gränsvärden för 
avfallsklassning för interdeponi, IFA och FA, men det behöver förtydligas vilka riktvärden/gränsvärden 
ska man jämföra med inför bedömning av återanvändning?  

6) Krav på anmälan/tillstånd om återvinnig för anläggningsändamål behöver förtydligas (MPF 29:34, 29:35 
§§). Formuleringen ringa risk och inte endast ringa risk är för otydligt. Det finns ingen nedre gräns för 
mängd (ton) och krav på anmälan. Det finns inte heller någon tydlig gräns mellan krav på anmälan C och 
tillståndsplikt B. 

7) Det behövs tydlig vägledning för myndigheter för bedömning av återanvändning av avfall, i form av 
riktvärden och riktlinjer.  

 



 

 

användningsområdet är begränsat till deponier som de själva inte råder över har de inte lagt ner så mycket 
engagemang för att hitta nya mer långsiktiga användningsområden för dessa fraktioner.  

Hur hanteras massorna?  
Används som material för att täcka över deponier.   

Fallstudie 4. Fines - en potentiell resurs som används som 
sluttäckning av deponi 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Beskrivning av Fallstudie 4 
Stena Recycling har endast använt materialet som anläggningsmaterial under tätskiktet på deponier. Orsaken till det 
är de låga gränsvärden som följer av Naturvårdsverkets handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. 
Genom att sammansättningen av materialet kan variera har bolaget bedömt att det inte är meningsfullt att ens försöka 
använda materialet till något annat.  

Hur hanterades massorna?  
Används för sluttäckning under tätskiktet på deponier.   

Effekter av dagens regelverk 
Detta material skulle kunna användas som t.ex. vägballast eller vägbesläggning. Det kräver att materialet upphör att 
vara avfall. Det finns dock inga riktlinjer för detta och eftersom det är omöjligt att garantera att materialet alltid har 
samma sammansättning (eftersom källan är heterogen) så har det bedömts svårt att kunna lämna de garantier som 
regelmässigt krävs för att myndigheterna skall godta att materialet skall få hanteras som en produkt. I nästa steg har 
det även ansetts svårt att leva upp till bl.a. REACH av samma skäl. Att göra en egen anmälan enligt REACH har inte 
bedömts kunna motiveras ekonomiskt eftersom materialet inte är så värdefullt.   

4.4 Sammanfattning av Fallstudie 1-4 
Dagens lagstiftning och regelverk är inte ändamålsenliga för att uppnå syftet en cirkulär ekonomi. Det dessa fall visar 
tydliga exempel på är att det finns så mycket oklarheter i dagens regelverk och vägledningsdokument att 
handläggarna på kommunerna har otillräckligt underlag för att göra likvärdiga bedömningar av inkomna 
tillståndsansökningar. Företagen som lämnar in dessa har inte större, utan snarare ännu mindre möjligheter att kunna 
bedöma utfallet av kommunernas bedömningar. Detta försvårar företagens möjligheter att i ett tidigt stadium planera 
för hur återvinningen och återanvändning av uppkommet avfall ska gå till. Dessutom skapas en onödigt hög 
arbetsbelastning på kommunens handläggare som tvingas att utreda varje inkommet ärende från grunden.  

Fallstudie 3 och 4 visar tydliga exempel på att dagens situation gör det för återvinningsföretag är svårt att återvinna 
eller återanvända vissa avfallsfraktioner under dagens regelverk. Detta beror på att kostnaderna för att söka tillstånd 

Företagsnamn:   Stena Recycling AB  

Vilken typ av massor/avfall avser Caset?  Fines från fragmentering av skrot 
(bl.a. fordon, vitvaror och 
kommunskrot) vilket innehåller 
bl.a. sten, sand, betong och glas.  

Hur uppkom massorna/avfallet?  Vid fragmentering av skrot  

Tidsperiod:   Löpande 

 



 

 

är för höga eller att utfallet av en sådan tillståndsansökan är för osäkert. Om detta gäller för avfallsfraktioner som 
innehåller höga halter av farliga kemikalier så orsakar inte dagens regelverk någon skada, men om dessa 
avfallsfraktioner hade kunnat användas, till exempel som fyllning under motorvägar, så innebär dagens regelverk att 
jungfruliga resurser tas i bruk i onödan medan användbara resurser används som täckning av deponier.  

Projektgruppens bedömning 
Dagens situation har diskuterats flera gånger i projektgruppen som ser stora brister i dagens tillämpning av EU:s 
avfallsdirektiv. Det intressanta är att både representanter från förvaltningssidan och från företag kunde ena sig i en 
gemensam problembeskrivning. De ser att Sveriges system med en delegerad beslutsordning leder till att utfallet av 
en tillståndsansökan är oklart för de sökande samt att kommunerna tvingas att ”uppfinna hjulet gång på gång” 
eftersom den centrala vägledningen är otillräcklig. Kommunens handläggare saknar haltgränser, kriterier och 
vägledning för betydligt fler fall och situationer än vad som finns idag. Se exempelvis vilka frågor som uppstod vid 
Fallstudie 1 och 2. De måste lägga ner stora resurser på att utreda de faktiska förhållandena för varje enskilt fall och 
försöka hitta rimliga avvägningar. Detta är tidskrävande samtidigt som tillämpningen över landet knappast blir 
enhetlig. Företagen å sin sida upplever att systemet leder till orimliga väntetider. Under den tid som kommunen 
utreder ett visst avfall så måste exempelvis schaktmassorna lagras. Det går inte heller att planera i förväg hur 
massorna ska användas vilket skapar stora osäkerheter i planeringen. För att undvika detta så ser många företag att 
det är mest ekonomiskt fördelaktigt att istället transportera massorna till deponi eller sluthantering. Andra kanske 
istället tänjer på reglerna för att på så sätt kunna återanvända materialet. Samtidigt fanns en stor enighet inom 
projektgruppen att det är orimligt att massor, som mycket väl hade kunnat användas till olika ändamål, deponeras. 
Detta leder till att jungfruliga resurser tas i bruk istället.  

4.5 Beskrivning av förslaget  
Projektgruppen har arbetat fram ett förslag på hur schaktmassor från anläggningsarbeten och rivningsmassor från 
byggnader skulle kunna återanvändas i högre utsträckning. Förslaget består av flera delar varav de flesta skulle gå att 
implementera inom ramen för dagens lagstiftning men genom att ett nytt arbetssätt och nya kriteriedatabaser byggs 
upp. Här är en beskrivning av förslaget, se även visualiseringen i Figur 4:  

1) En nationell nämnd startas som tar fram i) kriterier för vilka användningar schaktmassor och rivningsmassor 
ska få användas och ii) vilka haltgränser som ska gälla för dessa användningar samt iii) haltgränser för när 
inga begränsningar ska gälla för hur massorna kan användas. Detta arbetssätt används redan i andra EU-
länder, som exempelvis Frankrike. Förslagsvis bör därför ett initialt arbete för den föreslagna nämnden bestå 
av att överföra dessa kriterier och haltgränser till en svensk kriteriesamling. Naturligtvis bör även de 
befintliga nationella kriterier som redan finns ingå.  

2) Istället för att företagen ska söka tillstånd för varje enskild schakt- eller rivningsmassa som har blivit ett avfall 
så ska företaget självt kunna genomföra provtagningar på massorna för att se om de klarar haltgränserna 
samt vid behov säkerställa att massorna används i en användning som är godkänd. Om massorna överskriver 
haltgränserna får massorna, såsom idag istället gå till deponi/sluthantering.  

3) För att säkerställa möjligheterna att kontrollera att företagen sköter sig införs istället för tillståndsansökan ett 
anmälningskrav, det vill säga att företagen anmäler hur de tänker använda sina massor. Även ett 
spårbarhetskrav införs så att det ska gå att följa upp att massorna används till de användningar som de är 
godkända för.  

Nämnden för omklassning av avfall 
Den nämnd som projektgruppen föreslår bli upprättad skulle ha syftet att öka användningen av avfallsklassade 
massor utan att negativa miljörisker uppstår. Den skulle underlätta omklassning av massor som klassas som avfall till 
produkt. Detta genom att ta fram vägledning i form av haltgränser för alla tänkbara materialslag, föroreningar och 
användningsområden. Nämndens principer, kriterier och haltgränser för olika material och ämnen ska företag kunna 
använda sig av för att snabbt och enkelt kunna få besked om vad som gäller för olika typer av massor och dess 
innehåll av främmande ämnen så att de dessa kan återanvändas om det är möjligt. I vissa okomplicerade fall ska det 
till och med räcka med en anmälan till kommunen för att materialet ska klassas från avfall till produkt. I andra fall ska 



 

 

visserligen tillstånd sökas, men företaget kommer bättre kunna bedöma utfallet av tillståndsansökan, och därför 
bättre kunna bedöma om det är idé att söka tillstånd eller inte och på så sätt spara tid och resurser.  

Figur 4. Principskiss för förslaget enklare regler för avfall som råvara 

 

 

 

Förenklat förfarande 
Projektgruppen har gemensamt tagit fram ovanstående skiss för ett förenklat förfarande som ska underlätta både för 
företag som vill bidra till en cirkulär ekonomi och leda till onödigt långa handläggningstider för som orsakar stora 
kostnader för både företag och myndigheter. Samtidigt ska systemet vara rättssäkert och transparent. Huvudtanken 
är att istället för att alla massor ska bedömas vid varje enskilt tillfälle så ska myndigheternas utredningsresurser 
koncentreras på massor som eventuellt innehåller farliga ämnen medan massor som inte kan förväntas göra det ska 
utredas av företagen själva. Massor som uppstår ska enligt förslaget delas in i fyra nedanstående kategorier: 

Massor som får användas direkt 
Ibland uppstår massor där det från början är känt att de inte innehåller några farliga ämnen. I dessa fall ska massorna 
kunna användas direkt som en resurs i den cirkulära ekonomin. Det kan även ställas krav på hur dessa massor får 
användas, exempelvis inom ett och samma anläggningsarbete. Endast en anmälan till kommunen ska krävas.  

Massor som får användas direkt efter provtagning 
I vissa fall kan det råda osäkerhet om ifall massorna innehåller farliga ämnen. Den nationella nämnden ska då sätta 
upp tydliga regler för vilka provtagningar som ska göras för att massor som har klassats som avfall ska kunna 
omklassas till råvara/material. De ska också sätta upp tydliga regler för i vilka fall det räcker med att företaget själva 
gör provtagningarna och skickar in en anmälan till kommunen innan materialet tas till vara. 

Massor som får användas efter provtagning och tillstånd 
I en del fall är det inte lämpligt med ett förenklat förfarande och endast anmälningsplikt. Det kan exempelvis röra 
komplicerade fraktioner där det finns ett behov av kvalificerade riskbedömningar. I dessa fall ska, enligt 



 

 

projektgruppens förslag, företagen även fortsättningsvis söka tillstånd av kommunen för att omvandla avfallsmassor 
till en resurs/produkt.  

Avfall som går till deponi eller sluthantering 
Slutligen så finns det avfall som innehåller så mycket farliga ämnen att det kan gå direkt till deponi eller 
slutbehandling utan att provtagningar görs.  

 

 

  



 

 

5 Konsekvensanalys av förslaget tydligare 
regler för återanvändning av massor 

5.1 Kort beskrivning av förslaget 
Det förslag som läggs går ut på att Naturvårdsverket kan underlätta både för kommuner och företag genom att gå 
över från allmänna råd till, av en nationell nämnd, tydligt listade haltgränsvärden för olika föroreningar i olika 
materialklasser samt ett mer ändamålsenligt klassningssystem för massor. Företag ska själva kunna göra enklare 
bedömningar enligt regelverket och direkt omvandla avfall till råvara genom att endast anmäla detta till kommunen.  

5.2 Lagrum   
EU:s avfallsdirektiv ger medlemsländerna tre möjligheter: i) Använda sig av EU-gemensamma ”end of waste”-
kriterier. ii) Använda sig av nationella ”end of waste”-kriterier, eller iii) Att tillståndsmyndigheterna bedömer i fall 
från fall. I Frankrike används nationella ”end of waste”-kriterier som sätts upp av en nämnd. Dessa är transparenta 
och tillgängliga för alla. Ett företag kan lätt bedöma om en avfallsfraktion når upp till kriterierna för att klassas som en 
produkt. Sverige använder sig av bedömning från fall till fall. Inblandade myndigheter som gör bedömningarna är 
kommunerna, länsstyrelserna, Naturvårdsverket samt Kemikalieinspektionen. Bedömningarna kan dra ut på tiden, 
överklagas samt ändras i högre distans. Detta styrmedelsförslag går ut på att Sverige istället går över till Frankrikes 
modell med en nationell nämnd som tar fram transparenta kriterier för när ett avfall kan klassas om från avfall till 
material i enlighet med vad EU:s avfallsdirektiv tillåter.  

5.3 Beskrivning av nollscenariot samt alternativa 
lösningar 

Eftersom EU:s avfallsdirektiv endast godtar att länderna antingen gör bedömningar från fall till fall eller tar fram ”end 
of waste”-kriterier så kommer inte andra alternativ än dagens lagstiftning och ”end of waste”-kriterier att diskuteras 
närmare i denna rapport. Istället jämförs projektgruppens förslag med nollscenariot som innebär fortsatt användning 
av principen bedömning i varje enskilt fall.  

5.4 Aktörer som skulle påverkas av förslaget 
Ett flertal aktörer skulle påverkas av förslaget, framförallt de företag som idag söker tillstånd hos kommunen samt 
kommunerna. Men även de nationella miljömyndigheterna skulle påverkas.  



 

 

Figur . Aktörer som berörs av förslaget 

 

 

Nyinrättad nämnd 
Förslaget omfattar en nyinrättad nationell nämnd med uppgiften att ta fram detaljerade, transparenta och konsistenta 
kriterier och haltgränser för när avfall kan omdefinieras till en produkt. De ska även ta fram tydliga och konsekventa 
kriterier när ett material inte ska klassas som avfall utan kan användas direkt för ett annat ändamål. Att ta fram dessa 
kriterier är initialt ett omfattande arbete. Som vägledning kan nämnden dels studera befintliga beslut som tagits av 
olika instanser i Sverige, studera de franska reglerna samt eget utredningsarbete. Ledande bör vara att på bästa sätt 
hitta en avvägning mellan de två målen att farliga ämnen inte ska spridas till människa eller natur samt att material i 
största möjliga utsträckning ska återanvändas i en cirkulär ekonomi.  Nämndens ledamöter bör ha mycket goda 
insikter och kunskap i de frågor som ska utredas. De principer, haltgränser och andra vägledande beslut som tas ska 
vara offentliga, transparenta och lätt sökbara. Målgruppen ska vara både anläggningsentreprenörer och kommunala 
handläggare. IVL bedömer att arbetet med att ta fram de nya kriterierna kommer att ta flera år och med en 
omfattande kostnad.  

Effekter för företag 
Nämndens arbete kommer att leda till stora tidsvinster och andra vinster för svenska företag i anläggnings- och 
byggbranschen. Här är de största effekterna som framgått av diskussionerna i projektgruppen: 

- Bättre planering. Förslaget innebär att företaget i god tid kan studera gällande kriterier samt eventuellt provta 
de massor som kommer att uppstå under exempelvis ett anläggningsarbete och på så sätt planera för hur de 
ska hanteras redan i planeringsarbetet. På så sätt minskar behovet av att lagra massor i väntan på besked och 
beslut, anläggningsföretaget kan i god tid planera hur massorna ska hanteras.  
 

- Minskad osäkerhet. Att behöva söka tillstånd med osäkert utslag leder till att anläggningsföretaget inte kan 
räkna med att använda anläggningsmassorna på ett visst sätt utan måste avvakta med att bestämma dess 
användning. Det leder till osäkerhet kring den ekonomiska projektkalkylen. Ekonomisk osäkerhet är kostsamt 
och något man vill undvika.  
 

- Minskade lagringskostnader. Att lagra stora mängder massor i väntan på beslut om tillstånd är kostsamt.  
 

- Ökad tillgång på återanvänt material. Istället för att massor deponeras kan företaget i fler fall än idag 
återanvända massorna och därigenom spara både resurser och pengar.  
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- Minskad administration. Att som idag söka tillstånd för att få omvandla avfall till en produkt är 
administrativt tyngande för företagen. 

Sammantaget bedömer företagen i projektgruppen att dessa fördelar skulle innebära stora förbättringar och 
tidsvinster för företagen. IVL ser hur sådana besparingar i förlängningen kan leda till lägre kostnader för bygg- och 
anläggningsarbeten i Sverige vilket vore mycket välkommet då det finns stora behov av utbyggnad av exempelvis 
bostadshus och infrastruktur i Sverige.  

Effekter för kommunernas miljöförvaltningar 
Kommunernas miljöförvaltningar kommer att få mindre att göra i och med att den nya nämnden inrättas. De kommer 
dock fortfarande behålla en rådgivande funktion, ta hand om anmälningar från företagen, ta hand om ett minskat 
antal tillståndsansökningar samt bedriva tillsyn. Deras arbete kommer att underlättas betydligt av att den nyinrättade 
nationella nämnden klargör vad som ska gälla i varje enskilt fall. Arbetet kommer att fokuseras på de fall där 
företagen verkligen behöver rådgivning, medan betydligt fler fall bedöms av företagen själva med hjälp av de 
nationella kriterierna. 

Effekter för Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Länsstyrelserna 
Enligt förslaget kommer dessa myndigheter inte lägre handlägga dessa ärenden utan det kommer att göras av den 
nyinrättade nämnden. Istället kommer Kemikalieinspektionen samt Naturvårdsverket att tillsätta sina experter att 
sitta i nämnden tillsammans med andra experter. Det kommer att innebära att dessa myndigheter behöver lägga ner 
mindre tid åt rådgivning, handläggning och beslut angående dessa frågor. 

Risk för missbruk 
Lagar som införs och som är svåra att kontrollera innebär risk för missbruk och negativa konsekvenser på förtroendet 
för svensk lagstiftning. Så är fallet även med denna lagstiftning. Risken för missbruk kan öka genom att företagen blir 
de som ansvarar för att följa lagstiftningen när tillståndskravet tas bort för vissa fraktioner. Dock ska den risken ställas 
mot dagens situation där tillståndsprocessen upplevs så krånglig och tidskrävande att många företag riskerar att 
undvika den helt och hållet. Med utgångspunkt från de diskussioner som har förts i projektgruppen verkar 
bedömningen vara att missbruket kan komma att minska med det föreslagna systemet.   

5.5 Effekter för miljön och möjligheterna att nå 
miljömålen 

Sammanfattningsvis rör det som om mycket stora mängder anläggningsmassor som berörs även om den exakta 
mängden är oklar. Det är vidare oklart hur kraftig effekten skulle bli av det föreslagna styrmedlet. Det som är klart är 
att det rör sig om mycket stora mängder i ton räknat. Även med defensiva antaganden kan det komma att röra sig om 
mängder på hundratusentals ton material årligen. Dessutom tyder den stora enigheten mellan anläggningsföretag, 
återvinningsföretag och myndigheter på att det verkligen finns en stor förbättringspotential.  
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Industriteknik), Johan Felix (Chalmers Industriteknik), Martin Kurdve (Swerea), Ylva Sandin (RISE), Linus Brander 
CBI (RISE), Rikard Ylmén (Chalmers), Petra Bosch (Chalmers), Björn Schouenborg (CBI (SP)), Max Björkman (CIT), 
Karin Wilson (Swerea), Rune Ziethén (RISE), Pernilla Löfås (NCC), Åsa Holmberg (Structor), Jessica Fredriksson 
(Peab), Anna Denell (Vasakronan), Amanda Höjer (Vasakronan), Forsberg, Leonardt (Castellum), Paula de Hollanda 
(Castellum), David Dalek (Renova), Mikael Edh (Renova), Dan Eklöf (Ragnsells), Richard Jörgensen (NCC Recycling), 
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Rosenhall (Göteborgs Stad), Calle Jensen (IVL) 

  



 

 

Bilaga 2. Betygssättning av olika 
styrmedelsförslag 
 

 Tabell 4. Resultat från utvärderingen av styrmedel för en ökad materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall 

Styrmedel 

Grupp Utvärdering (1 sämst, 4 bäst) i respektive grupp för respektive bedömningskriterie Mest 
intressant 
(antal 
röster) 

Minst 
intressant 
(antal 
röster) 

Prioritet 
enligt 
omröstning 
(1-10) 

Mängder påverkan Miljö- 
vinst 

Kostnad Acceptans 

Krav på sortering av 

avfall från verksamheter  
1 4 3 3 4 

3 6 8 

2 3 3-4 4 4 

3 4 4 2-3 3 

4 2 2 2 3 

Krav på 

materialåtervinning för 

bygg- och 

rivningsprojekt av 

utvalda material 

1 4 3 2-3 2 

15 3 4 

2 3 3-4 4 4 

3 4 4 4 4 

4 2 2 2 3 

Momsbefrielse på 

produkter med hög 

andel återvunnet 

material 

1 1 1 4 4 

1 20 10 
2 2 2 2 4 

3 1 1 3 4 

4 1 1 2 4 

Skatt på användning av 

jungfruliga material 
1 

4 4 4 1 

8 4 7 
2 

3 3 4 2 

3 
3 3 4 1 

4 
3 3 2 2 

Materialåtervinnings-

certifikat 
1 

3 3 1 3 

11 

1 6 

2 
3 3 2 3 

3 
3 3 2 2 

4 
3 3 2 3 

 

Klimatskatt 1 1 1 2(3) 4 

0 11 9 
2 1 2 2 3 

3 1 1 3 3 

4 1 1 2 3 

Kombinerat 

förbrännings- och 

1 4 3 2 3 
12 0 4 

2 4 3 2 2 



 

 

deponeringsförbud på 

materialåtervinningsbara 

material 

3 3 3 1 3 

4 4 4 2 3 

Regler kring avfall som 

råvara 
1 - - - - 

24 1 1 
2 - - - - 

3 3 4 4 4 

4 4 4 4 4 

Certifieringssystem och 

standards för återvunna 

material 

1 4 3 3 4 

20 0 2 
2 2 2 3 4 

3 2 3 2 3 

4 4 4 3 4 

Krav på design för 

återvinning och 

återvunna material vid 

offentlig upphandling 

1 1 2 3 2 

15 2 3 
2 3 3 2 4 
3 2 3 1 2 
4 3 3 2 2 
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