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Förord 

Projektet Återvinning av plastavfall från byggsektorn finansierades av Vinnova inom utlysningen 
Utmaningsdriven Innovation och genomfördes under december 2011 - mars 2012. Projektet 
genomfördes som en förstudie för att undersöka möjligheter och hinder att utveckla ett 
återvinningssystem för plastavfall från byggsektorn. Avsikten från början, och även 
fortfarande, är att få underlag för att öka återvinningen av plast från byggsektorn. 

Arbetet genomfördes med IVL Svenska Miljöinstitutet som koordinator och Ineos Sverige 
AB, Swerec AB, Plast & Kemiföretagen och Kuusakoski Sverige AB som partners. 
Förutom författarna av rapporten deltog följande personer aktivt i arbetet: 

Anders Krantz, Swerec  
Lars Josefsson, Ineos Sverige AB 
Lena Lundberg, IKEM (tidigare Plast & Kemiföretagen) 
Torbjörn Källström, Kuusakoski Sverige AB 

Dessutom deltog en rad personer från olika branscher i projektet, t.ex. genom intervjuer 
och som deltagare i de ”workshops” som arrangerades i projektet. IVL riktar härmed ett 
stort tack till alla som ställt upp och bidragit till projektet.  

Stockholm 2013-09-25 

Jan-Olov Sundqvist 
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Sammanfattning 

Den långsiktiga målsättningen är att utveckla ett innovativt och effektivt 
återvinningssystem för plastavfall från byggsektorn. Detta gäller både för plastavfall som 
uppkommer vid ombyggnad och rivning och för plastavfall från nybyggnation. Målet med 
projektet var att undersöka möjligheter och hinder för ett sådant system samt att utveckla 
en lämplig konstellation för vidare projekt inom området.  

Arbetet genomfördes i form av: 

• omvärldsanalys bestående av en litteraturstudie samt intervjuer, 
• aktörsanalys i form av intervjuer och två workshops med aktörer som förväntas 

delta i ett återvinningssystem (byggföretag, fastighetsförvaltare, avfallstransportörer, 
återvinningsföretag och plasttillverkare), 

• en praktisk fallstudie, där plastavfall från ett ombyggnadsprojekt samlades in och 
undersöktes. 

Resultatet visar att:  

• Det finns ett stort intresse för utökad materialåtervinning av plast från byggsektorn. 
• De tillfrågade aktörerna anser att ett återvinningssystem för byggplast är 

genomförbart. 
• Det finns flera hinder och problem som måste lösas på vägen, detta gäller bland 

annat:  
- rivningsteknik, som kan behöva utvecklas för att få renare plastfraktioner, 
- logistik från bygget till återvinning,  
- teknik för upparbetning,  
- förbättrade kunskaper om kvantiteter och kvaliteter på plastavfallet,  
- framtagning av ett kvalitetssystem för att hantera eventuell förekomst av 

farliga ämnen i plasten,  
- stärkning av förtroendet för återvunnen plast (t.ex. genom att visa på 

miljönytta i form av minskad miljöpåverkan och effektivare 
resursanvändning).  

• Det finns både positiva och negativa erfarenheter från andra länder. 
• Systemet måste finaniseras på något sätt och det kan behövas olika styrmedel för att 

initiera och driva återvinningssystemet. 

Med förstudien som utgångspunkt strävar IVL Svenska Miljöinstitutet och projektparterna 
efter att fördjupa kunskaperna om förbättrad insamling och materialåtervinning av 
byggplast genom olika fallstudier, där olika tekniker för rivning, uppsamling, transport och 
upparbetning testas. Vidare avses att med fallstudierna som utgångspunkt göra en 
sammanvägd utvärdering av miljö, ekonomi, acceptans och möjligheter till implementering. 
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Summary 

The long term goal is to develop a collection and recycling system for plastic waste 
generated by the construction sector, including both plastic wastes from construction and 
demolition. The objective of the project was to examine opportunities and obstacles for 
such a system and to develop a suitable constellation for further projects within the area. 

The work consisted of: 

• state-of-the-art assessment carried out as a literature search and interviews,  
• stakeholder analysis carried out as interviews and by organising two workshops 

with the stakeholders expected to be involved in a collection and recycling system 
(i.e. construction companies, property managers, waste companies, recyclers and 
plastics companies), 

• a case study where the plastic waste from a renovation project was collected and 
studied. 

The results indicate that: 

• There is a large interest in increased recycling of plastic wastes from construction 
and demolition. 

• The stakeholders interviewed during the project regard a collection and recycling 
system for plastic waste from construction and demolition feasible.  

• There are several obstacles and problems to be overcome along the way, e.g. 
regarding: 

- Demolition techniques in order to obtain cleaner fractions of plastic wastes, 
- Logistics from the construction and demolition sites to recycling, 
- Technology for reprocessing, 
- Better knowledge about the quantities and qualities of the plastic wastes, 
- Development of a quality management system in order to address the 

possible presence of hazardous substances in the plastic,  
- Increased confidence in recycled plastics (e.g. by demonstrating 

environmental benefits in terms of reduced environmental impact and 
efficient use of resources). 

• There are both positive and negative experiences from collection and recycling of 
plastic wastes from construction and demolition in other countries. 

• The collection and recycling system must be financed in some way, potentially 
requiring different policy instruments in order to initiate and manage the system. 

With the pre-study as a starting point, IVL Swedish Environmental Research Institute and 
the project partners intend to continue working within the field of improving collection 
and recycling of plastic wastes from the construction and demolition sectors. It is intended 
to carry out case studies, where different techniques for demolition, collection, transport 
and reprocessing will be tested and evaluated. Based on such case studies, an overall 
assessment of environment, economy, acceptance and opportunities for implementation 
should be carried out. 
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Förkortningar 
ECHA European Chemicals Agency 

ECVM European Council of Vinyl 

EPS Expanderad polystyren (frigolit) 

EuPR European Plastics Recyclers 

HDPE Polyeten med hög densitet (high density) 

LCA Livscykelanalys 

LDPE Polyeten med låg densitet (low density) 

PBL Plan- och bygglagen 

PE Polyeten 

PE-HD Polyeten med hög densitet (high density) 

PE-LD Polyeten med låg densitet (low density) 

PE-MD Polyeten med medium densitet (medium density) 

POP Persistent Organic Pollutants 

PP Polypropen 

PS Polystyren 

PUR Polyuretan 

PVC Polyvinylklorid 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

ROT Reparation, ombyggnad & tillbyggnad 

SMED Svenska MiljöEmissionsData 
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1 Bakgrund 
I april 2011 öppnade Vinnova den första utlysningen för utmaningsdriven innovation. Med 
utlysningen ville man stimulera aktörsövergripande arbete för att möta samhällets 
utmaningar inom områdena Framtidens hälsa och sjukvård; Hållbara attraktiva städer; 
Informationssamhället 3.0 och Konkurrenskraftig produktion. Målet var att stimulera att 
sektorsövergripande innovation omsätts i nya processer, produkter och tjänster. 

IVL Svenska Miljöinstitutet ansökte tillsammans med Plast- & Kemiföretagen, INEOS 
Svenska AB, Kuusakoski AB och Swerec AB om medel för idéutveckling och 
konstellationsbyggande (projektform A) för ett effektivt och innovativt återvinningssystem 
för plast från byggsektorn. Vinnova beviljade projektet som genomfördes från december 
2011 till mars 2012. Denna rapport baseras på den idéutveckling och 
konstellationsuppbyggnad som skedde i projektet. 

Plast är en materialfamilj med nästan obegränsade användningsmöjligheter. De återfinns i 
allt från högteknologiska applikationer till vardagsföremål. Plast bidrar idag till 
samhällsutvecklingen inom så gott som samtliga branscher, men framförallt inom 
förpacknings-, byggnads-, fordons-, elektronik- och kommunikationsindustrin.  

På grund av plastens breda användningsområde hamnar plast slutligen i många olika 
avfallsströmmar för vilka förutsättningarna för olika avfallsbehandlingsmetoder varierar. 
Plast kan ha väldigt olika egenskaper beroende på kemisk sammansättning och tillsatser och 
kan därför inte ses som ett material i avfallshanteringen. Enligt SMED1 uppkom år 2010 
cirka 560 000 ton plastavfall i Sverige (SMED, 2012). En stor del av detta är 
förpackningsplast från hushåll och företag. Materialåtervinningen av plastavfall är generellt 
låg. Runt 30 procent av plastförpackningarna går till materialåtervinning. Plastavfall från 
andra tillämpningsområden materialåtervinns endast i mindre mängder. Den totala 
plaståtervinningen uppskattas ligga på cirka 26 procent (SMED, 2012). 
Förpackningsplasten materialåtervinns till nya produkter såsom påsar, stolpar, vägkoner 
och blomkrukor. Förutsättningarna för materialåtervinning är olika för förpackningsplast 
och plast från byggsektorn. Dels råder producentansvar för förpackningar, dels är 
livslängden på förpackningar i relation till en stor del av plasten som uppstår i byggsektorn 
kort.  

Näst efter förpackningar är byggprodukter det största användningsområdet för plast inom 
EU. Vanliga produkter är vatten- och avloppsrör, kabelrör, golvmattor, våtrumstapeter, 
lister, lådor, isolering, takduk, fönster, byggplast, skivor, elinstallationsmaterial och 
vindskydd. I samband med ombyggnad och rivning rivs många plastdetaljer ut och kasseras 
som avfall. Vid nybyggnation uppkommer spillbitar av plastdetaljer som monteras samt 
kasserad emballageplast. Dessutom används vid nybyggnad plast för tillfälliga tillämpningar, 
t.ex. som vindskydd under resning av en byggnad och regnskydd för byggnadsmaterial. Det 

                                                 
1 SMED står för Svenska MiljöEmissionsData, och är namnet på det konsortium inom vilket de fyra 
organisationerna IVL Svenska Miljöinstitutet AB, SCB (Statistiska centralbyrån), SLU (Sveriges 
lantbruksuniversitet), och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) samarbetar. SMED 
arbetar t.ex. med att ta fram avfallsstatistik åt Naturvårdsverket. Se vidare www.smed.se 

http://www.smed.se/
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plastavfall som uppkommer i bygg- och rivning i Sverige går idag mestadels till förbränning 
tillsammans med annat brännbart avfall. 

Det är mycket som talar för att plastavfall från byggsektorn bör återvinnas: 

• I EU:s avfallsdirektiv 2008/98/EC finns ett mål att icke-farligt avfall från bygg och 
rivning ska återanvändas eller materialåtervinnas till 70 procent år 2020. 
Motsvarande mål finns också i regeringens beslut om preciseringar och etappmål i 
miljömålssystemet från 2012-04-26 (Miljödepartementet, 2012). Mängden 
plastavfall är dock relativt liten i förhållande till den totala mängden bygg- och 
rivningsavfall. Olika skattningar har angett storleksordningen 1 procent 
(APPRICOD, 2006). Det är därför föga troligt att återvinningen av byggplast 
kommer att avgöra om målet uppfylls eller inte. Däremot kan det vara en rimlig 
ambition att alla material i bygg- och rivningsavfallet ska materialåtervinnas i 
lämpliga andelar. 

• Avfall inom bygg- och anläggningssektorn är ett av de prioriterade områdena i 
Sveriges Avfallsplan 2012-2017 (Naturvårdsverket, 2012).  

• De fem stora kemiföretagen i Stenungssund (INEOS, Akzo Nobel, Perstorp, AGA 
och Borealis) har uttryckt en vision för år 2030, kallad Hållbar Kemi 2030. Enligt 
visionen ska kemiföretagen i Stenungsund år 2030 vara navet för tillverkning av 
hållbara produkter från förnybara råvaror inom kemiindustrin. Hela verksamheten 
ska bidra till en mer hållbar ekonomi och vara en del av det naturliga kretsloppet. 
Eten, som är en viktig råvara för många kemiska produkter, ska tillverkas av 
bioetanol i stället för av olja. Plast ska återvinnas i så hög utsträckning som möjligt 
enligt visionen (Kemiföretagen i Stenungssund, 2012). 

• I Kretsloppsrådets riktlinjer för kretsloppsanpassad hantering av avfall från 
byggsektorn anges att plast är en av de fraktioner som det ska fokuseras på och 
som bör samlas in separat för materialåtervinning, både vid byggnation och vid 
rivning (Kretsloppsrådet, 2007). Trots detta har källsorteringen av plast ännu inte 
kommit igång i stor utsträckning inom byggsektorn. 

• IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket analyserat 
miljöpåverkan från avfallshanteringen (Sundqvist & Palm, Miljöpåverkan från avfall 
- Underlag för avfallsprevention och förbättrad avfallshantering. IVL Rapport 
B1930, 2010). Plastavfall är det avfallsslag som orsakar mest utsläpp av 
växthusgaser räknat per ton avfall. Detta beror på att plasten idag i huvudsak 
tillverkas av fossila råvaror och att en stor del av plastavfallet förbränns, inklusive 
rejekt från plaståtervinning. Därför är potentialen stor för att med hjälp av ökad 
materialåtervinning minska klimatpåverkan. Vidare visar en studie gjord av 
avdelningen för miljöstrategisk analys på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) att 
det finns en potential för återvinning av plastavfall och pappers- och pappavfall 
som leder till miljömässiga fördelar (Ambell, Björklund, & Ljunggren Söderman , 
2010). 
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• Det har gjorts många livscykelanalyser (LCA) där miljöpåverkan från plastavfall 
studerats. De flesta LCA-studierna har gjorts på förpackningar, men resultatet av 
dessa är till stor del tillämpbara även på andra typer av plast. Resultaten tyder 
allmänt på att det miljömässigt är bättre att materialåtervinna plast än att förbränna. 
Detta gäller för flera olika plastsorter, i flera olika länder och vid olika tidpunkter 
(t.ex. (Sundqvist, Baky, Carlsson Reich, Eriksson, & Granath, 2002); (Arena, 
Mastellone, & Perugini, 2003); (Garraín, Martínez, Vidal, & Bellés , 2007); 
(Vinyloop, 2012)). 

2 Syfte och mål 
Syftet var att bidra till utvecklingen av ett innovativt och effektivt insamlings- och 
återvinningssystem för plast från byggsektorn, framför allt från rivning och ombyggnation, 
men också från nybyggnation. Genom innovation skapas möjlighet att utnyttja plastavfall 
från byggsektorn som råvara för nya produkter. Det leder till miljövinster och minskad 
användning av fossila naturresurser. 

Målet med förstudien har varit att utveckla idén om ett återvinningssystem samt att skapa 
ett konsortium för att konkretisera följande projekt för att utveckla och integrera idén 
vidare samt för att implementera ett återvinningssystem för plastavfall från byggsektorn.  

3 Metod 
Projektarbetet genomfördes i följande steg: 

• Omvärldsanalys för att identifiera praxis i byggbranschen idag och vilka exempel på 
återvinning av plast från byggsektorn som finns i andra länder. Information har 
erhållits via internet, litteratur och telefonkontakter. 

• Intervjuer med olika aktörer, främst rivningsföretag, plastbearbetare (tillverkare av 
plastprodukter och presumtiva mottagare av återvunnen plast) och 
tillsynsmyndigheter. De kontakter som tagits visas i Bilaga 1-Bilaga 3. 

• En workshop med representanter från bygg-, fastighets- och avfallsbranschen kring 
temat hinder och möjligheter för plaståtervinning från byggsektorn. Medverkande i 
workshopen visas i Bilaga 4. Resultatet presenteras i kapitel 5.5. 

• En workshop med representanter från både bygg-, fastighets-, avfalls-, 
återvinnings- och plastbranschen för att diskutera det fortsatta utvecklingsarbetet. 
Medverkande i workshopen visas i Bilaga 5. Resultatet presenteras i kapitel 5.6. 

• En fallstudie för bestämning av plastsorter vid renovering av en avdelning på 
Värnamo sjukhus. 
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4 Omvärldsanalys 
I följande avsnitt behandlas användning av plast och plaståtervinning i Europa generellt 
samt med fokus på byggsektorns användning och återvinning av plast. I avsnittet 
presenteras också ett antal insamlings- och återvinningssystem för plast från byggsektorn i 
Europa. 

4.1 Plastanvändningen i Europa 

Plastanvändningen i EU 27 samt Norge och Schweiz, hädanefter kallat EU 27+2, uppgick 
år 2011 till 47 miljoner ton. Polyeten (PE) var den mest använda plastsorten och 
representerade 29 procent av tillförda mängder plast på den europeiska marknaden. PE 
följdes av polypropen (PP) och polyvinylklorid (PVC) som stod för 19 respektive 11 
procent av förbrukningen. Tyskland var det land inom EU 27+2 som förbrukade mest 
plast under 2011 (cirka 12 miljoner ton) följt av Italien och Frankrike. Som jämförelse var 
Sveriges totala plastanvändning år 2011 cirka 0,8 miljoner ton (PlasticsEurope, 2012).  

I Figur 1 visas plastanvändningen under 2010 och 2011 för länder inom EU 27+2. 

 

Figur 1. Årlig användning av plast i EU 27+2 åren 2010-2011 (Källa: PlasticsEurope, 2012) 

Plastavfallsmängderna uppgick till cirka hälften av de tillförda mängderna (25,1  miljoner 
ton), vilket delvis kan förklaras av plastens ackumulering i samhället. Det är framför allt 
plastprodukter med relativt sätt lång livslängd exempelvis fönsterprofiler, avloppsrör och 
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elektrisk kabel som lagras upp i samhället. Dessa produkter beräknas ha en livslängd som 
överstiger 50 år. Den faktiska livslängden blir, snarare än den tekniska, densamma som 
byggnadens livslängd. Plasttak och plastgolv tillsammans med elektriska och elektroniska 
produkter samt plast i fordon har medellång livslängd i jämförelse. Kortast livslängd har 
förpackningsplast och plastfilm (Hannequart, 2004). Olika plastprodukters livslängd 
komplicerar uppskattningen av kommande plastavfallsvolymer. 

4.2 Plast i byggsektorn 

Användningen av plast i byggsektorn har ökat sedan 1950-talet. Idag är byggsektorn en stor 
användare av plast, den största efter förpackningssektorn, och representerar 20,5 procent 
av plastanvändningen i Europa (EU 27+2). Byggsektorn använde cirka 9,6 miljoner ton år 
2011 (PlasticsEurope, 2012). 

Den långa livslängden hos många av byggplastprodukterna gör att plastavfallet från 
byggsektorn utgör en mycket mindre andel av det totala plastavfallet än om man tittar på 
användningen. År 2010 stod plastavfallet från byggsektorn för drygt 5 procent av de totala 
plastavfallsmängderna som uppstod inom EU 27+2, motsvarande cirka 1,4 miljoner ton 
plastavfall (ECVM, 2011). Byggsektorns genererade avfallsmängder har dock historiskt sett 
varit svåra att uppskatta och statistiken är än idag bristande och följd av osäkerheter. Enligt 
ett projekt som undersökte potentialen för återvinning av plast från byggsektorn under 
2000-talet genererades 2005 cirka 180 miljoner ton bygg- och rivningsavfall inom EU 
(27+2) varav cirka 1 procent uppskattades vara plast (APPRICOD, 2006). Det skulle 
innebära att 1,8 miljoner ton av mängderna bestod av plastavfall, vilket ligger i samma 
storleksordning som siffran för 2010. 

I Figur 2 och Figur 3 åskådliggörs hur plastavfallet som uppkommer inom byggsektorn 
inom EU 27+2 fördelar sig på olika plastsorter och användningar. 
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Figur 2. Sammansättning på plastavfall från byggsektorn inom EU 27+2 med avseende på 
plastsorter (Källa: (ECVM, 2011) 

 

Figur 3. Sammansättning på plastavfall från byggsektorn inom EU 27+2 med avseende på 
användningsområden (Källa: (ECVM, 2011) 
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Som syns i Figur 2 domineras plastavfall från byggsektorn av PVC. Tillsammans är det fem 
olika plasttyper som utgör cirka 90 procent av plastavfallet (Sveriges byggindustrier, 2002): 

• PVC förekommer främst i rör och rörkopplingar, inomhusprofiler samt golv- och 
väggmattor. I detta sammanhang bör man också skilja på styv PVC som finns i rör 
och profiler, och mjuk PVC i golv- och väggmattor.  

• PS (polystyren) används framförallt som isoleringsmaterial i form av expanderad 
polystyren (EPS, ofta även kallad ”frigolit”).  

• PE (polyeten) återfinns i byggfolie, kabelisolering och rör. PE finns dels som hård 
med högre densitet (PE-HD eller HDPE), dels som mjuk med lägre densitet(PE-
LD eller LDPE), samt PE-MD som är ett mellanting mellan dessa två.   

• PP (polypropenen) används inom byggsektorn som komponent i vatten- och 
avloppsrör, i elkomponenter samt som bärarmaterial i textila golv. 

• PUR (polyuretan) förekommer främst i lim, fogmassa och i isoleringsmaterial.  

4.3 Plaståtervinning i Sverige idag 

I Sverige materialåtervinns plast från byggsektorn i mycket liten utsträckning. Den plast 
som materialåtervinns är framförallt emballageplast och installationsspill, det vill säga 
förhållandevis rena fraktioner. Enligt uppskattningar från SMED gick 150 ton rent 
plastavfall till materialåtervinning från byggsektorn år 2010 (SMED, 2012). Totalt 
uppskattades mängden plast i byggavfallet vara 43 000 ton, vilket indikerar att potentialen 
för ökad materialåtervinning är stor. Plast från byggsektorn sorteras vanligtvis i en brännbar 
fraktion, men det händer också att plasten slängs i en blandad fraktion för eftersortering. 
En brännbar fraktion, bland andra fraktioner, sorteras då ut. Det brännbara avfallet går till 
avfallsförbränningsanläggningar som utvinner energin i avfallet. 

4.4 Återvinning av plast från byggsektorn i Europa 

I EU 27+2 var deponering det vanligaste sättet att omhänderta uppkommet plastavfall från 
byggsektorn2010 (44 procent); 20 procent gick till materialåtervinning medan 36 procent 
skickades till förbränning/energiutvinning (ECVM, 2011).  

Många länder har ingen eller mycket liten andel materialåtervinning och energiutvinning av 
plast från byggsektorn. Högst återvinningsgrad (materialåtervinning plus energiutvinning) 
av de totalt uppkomna mängderna plast från byggsektorn har Schweiz, Tyskland, Österrike, 
Sverige och Nederländerna. Återvinningsgraden i dessa länder översteg år 2010 90 procent 
(ECVM, 2011).  

Länderna med de högsta materialåtervinningsgraderna var Storbritannien och Tyskland 
med materialåtervinningsgrader på omkring 32 respektive 27 procent. Dessa två länder 
materialåtervann också de största mängderna plastavfall från byggsektorn (94 000 ton 
respektive 50 000 ton) inom EU 27+2 under 2010 (ECVM, 2011). I de länder där 
materialåtervinning är utbredd går det också att dra slutsatsen att det finns styrmedel såsom 
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skatter och förbud mot att deponera och förbränna, vilket verkar för en ökad 
materialåtervinning (Hannequart, 2004). 

Återvinningsbranschen i Europa domineras av ett mindre antal stora företag, men det finns 
också ett stort antal små aktörer. I Europa var år 2002 omkring 3 000 företag aktiva i 
materialåtervinning av plast. De hundra största av dessa stod för 80 procent av den totala 
materialåtervinningen. De flesta återvinningsföretag är specialiserade på återvinning av 
speciella plasttyper, exempelvis PVC eller PET (APPRICOD, 2006). The European Plastics 
Recyclers (EuPR) är en branschorganisation som representerar 80 procent av den 
mekaniska återvinningskapaciteten i Europa. Organisationen består av 45 medlemsföretag 
och sex branschorganisationer.  

Plastavfall som uppkommer i Europa återvinns också till största del inom Europa. Vid 
lågkonjunkturer brukar exporten av plastavfall öka. Om återvinningen av plast kräver en 
arbetsintensiv behandling säljs ofta plastavfallet, sorterad eller osorterad, till Asien, 
framförallt till Kina. Kina tog under 2008 emot över sju miljoner ton plastavfall (alla typer 
och ursprung av plast) från hela världen (PlasticsEurope, 2011). Det uppskattas att det 
finns cirka 60 000 plaståtervinnare i Kina, vilket involverar tio miljoner människor 
(Återvinningsindustrierna, 2008). 

Det är svårt att få en exakt bild av hur mycket plastavfall som verkligen exporteras ut från 
EU. Det beror på att plastavfall kan klassificeras olika och exempelvis ingå i andra 
avfallsströmmar såsom i elskrot (WEEE). Storleksordningen 0,5 miljoner ton plastavfall 
(totalt från alla sektorer, men exklusive plast i elskrot och andra avfallsströmmar) bedöms 
ha exporterats ut från EU år 2006, vilket motsvarade 12 procent av det årets insamlade 
plastavfallsmängder (Återvinningsindustrierna, 2008). Till hur stor del det exporterade 
plastavfallet härrör från byggsektorn är inte klarlagt. 

4.5 Insamling av byggplast – internationella exempel 

Det finns flera exempel på insamlings- och återvinningssystem för plast från bygg- och 
rivningssektorn i Europa. Många insamlingssystem är dock mycket lokalt förankrade och 
fokuserar ofta på specifika plastprodukter. Insamlingssystemen byggs till stor del upp av 
mer eller mindre frivilliga initiativ från producenter av byggprodukter i plast eller av 
plastråvaruindustrin. De flesta exemplen gäller PVC eftersom PVC är den vanligaste 
plasttypen från byggsektorn.  

4.5.1 WUPPI A/S  

WUPPI är en stiftelse som ägs av Nordisk Wavin A/S, Uponor, Primo Danmark A/S, 
ACO Nordic Holding A/S och Icopal A/S. Företagen representerar huvuddelen av de 
danska producenterna och importörerna av byggprodukter i styv PVC. WUPPI bildades 
1997 med syfte att tillsammans med miljömyndigheterna hantera insamling, sortering och 
behandling av byggprodukter tillverkade av styv PVC, med mål att införa ett landstäckande 
system där privata aktörer liksom kommuner kunde lämna PVC-avfall från bygg- och 



Återvinning av plastavfall från byggsektorn  IVL rapport B2127 
Förstudie  

14 

rivningssektorn. WUPPI finns idag över hela Danmark och har över 1 000 medlemmar, 
alltifrån mindre byggföretag till avfallsbolag och de flesta kommuner i Danmark (WUPPI, 
2013). 

Bakgrunden till WUPPI var att det 1998 infördes en avgift på PVC i Danmark. Några typer 
av produkter såsom rör, dörr- och fönsterprofiler blev dock undantagna eftersom PVC-
branschen åtog sig att istället införa ett insamlings – och återvinningssystem för PVC 
(Grönbjerg, 2012). Danmarks kommuner är skyldiga att se till att PVC sorteras ut och 
materialåtervinns i den mån det är möjligt. Inom WUPPI tas rör- och rörkopplingar, 
takpaneler, dörrar och fönster, profiler, kabelkanaler och lister omhand. WUPPI har idag 
över 1 000 containers som ställs upp på avtalade platser såsom på byggarbetsplatser och på 
kommunala återvinningscentraler. Behållarna hämtas och transporteras till en av tre 
mottagningsstationer där PVC-avfallet kontrolleras och sedan skickas vidare till 
återvinningsföretag i Tyskland. WUPPI har en sorteringsguide som anger vilka PVC-
produkter som tas emot. Innehåller containern annat avfall än vad som tillåts tar WUPPI ut 
en avgift för att containern ska tömmas.  

Under 2010 samlades det in 2 600 ton PVC inom WUPPIs system, varav 1 900 ton kunde 
materialåtervinnas, resten var av sådan kvalitet att det inte gick att återvinna. Huvuddelen 
av den återvunna PVC-plasten används till produktion av nya rör. Den återvunna PVC-
plasten får dock inte användas i nya produkter i Danmark utan exporteras. Detta beror på 
att bly och kadmium, som ofta finns som stabilisatorer i gammal PVC, inte får finnas i 
produkter som säljs på den danska marknaden (Grönbjerg, 2012). 

4.5.2 Recovinyl 

Recovinyl är ett initiativ taget av Vinyl 2010, ett samarbete mellan europeiska PVC-
producenter, vars ambition är att gynna och uppmuntra materialåtervinning av PVC från 
bygg – och rivningssektorn. Återvinningssystemet finansieras av därmed av PVC-
producenterna. Recovinyl startade som ett frivilligt initiativ då PVC-branschen misstänkte 
att ett förbud mot PVC inte var otänkbart. Förbud var vid den tidpunkten på agendan i 
Danmark (Grönbjerg, 2012). 

Till en början fokuserade Recovinyl på att ge ekonomiskt stöd till framförallt insamlings- 
och sorteringsföretag, men på grund av administrativa svårigheter lades fokus istället på 
återvinningsföretagen. Det finns betydligt färre återvinningsföretag än det finns insamlings- 
och sorteringsföretag, vilket gör administrationen av ett sådant system lättare. Det ansågs 
bättre att ge industrin motivationen och incitamenten för att ta emot och bearbeta avfall av 
PVC (Criel, 2012). 

Återvinningsföretag som är anslutna till Recovinyl får årligen deklarera mottagna och 
bearbetade mängder PVC-avfall, och får därefter ett finansiellt bidrag per ton 
materialåtervunnen PVC av Recovinyl. Varje år granskas företagen av Recovinyl:s revisorer. 
Det ekonomiska stödet från Recovinyl ska kompensera för de extra kostnader i form av 
ökat transportbehov och sortering som materialåtervinning av PVC kan medföra. Hur stort 
stödet blir beror på förutsättningar i landet. Om det exempelvis finns deponeringsförbud i 



Återvinning av plastavfall från byggsektorn  IVL rapport B2127 
Förstudie  

15 

landet behöver inte bidraget vara lika stort som i ett land där deponering är en vanlig 
avfallsbehandlingsmetod (Criel, 2012). Bidraget är vanligen högt inledningsvis för att 
efterhand som systemet har implementerats sjunka. Principerna för systemet kan appliceras 
på andra plasttyper (Criel, 2012). Recovinyls intention är att mer fokus ska lägga på 
plastbearbetarna för att på så sätt öka förutsättningarna för en ökad marknad för 
återvunnen PVC.  

Vinyl 2010 heter numera Vinyl+. I Vinyl 2010 sattes man tillsammans med EU- 
kommissionen upp ett mål om att 200 000 ton PVC-avfall från EU skulle 
materialåtervinnas årligen år 2010. Målet uppfylldes, och Tyskland stod för 120 000 ton. 
Nästa mål är att 800 000 ton PVC-avfall ska materialåtervinnas årligen år 2020 (Grönbjerg, 
2012). 

4.5.3 Recofloor 

Det finns många exempel på initiativ där producenter har gått ihop för att samla in och 
materialåtervinna en typ av produkt. Ett exempel på det är Recofloor i Storbritannien. 
Recofloor är ett program som initierats av två stora producenter av plastgolv av mjuk PVC: 
Altro och Polyfloor. Plastavfallet kan antingen hämtas av Recofloor eller lämnas på ett av 
Recofloors avlämningsställen. Både avfall i form av installationsspill (”pre-consumer”) och 
rivningsplast (”post-consumer”) tas emot om inte kvaliteten är för undermålig. Beroende 
på kvalitet kan golvavfallet antingen återvinnas till nytt golv eller användas i vägkoner eller 
liknande (Recofloor, 2013).  

Exempel på liknande verksamheter i Sverige är NPG, Nordiska plaströrsgruppen, som 
samlar in rör av PVC samt GBR Golvåtervinning där golvproducenter kan ansluta sig för 
att golvspill eller golvavfall ska materialåtervinnas. 

4.5.4 Vinyloop  

Vinyloop är en återvinningsprocess som främst lämpar sig för mjuk och oren PVC. 
Metoden baseras på att PVC-avfallet sönderdelas och fullständigt löses upp genom tillsats 
av organiskt lösningsmedel. Lösningsmedlet gör att PVC kan separeras från polyester, 
textilier, metaller, gummi och andra plastsorter. PVC-avfallet separeras också från 
mjukgörare, fyllningsmedel, stabilisatorer och pigment. Slutprodukten, efter bland annat 
filtrering, är små granuler av PVC-material (blandning av PVC och fyllmedel) som bildas 
genom fällning (Sadat-Shojai & Bakhshandeh, 2010). Det använda lösningsmedlet 
regenereras och återanvänds i processen. 

Kablar och ledningar är de största avfallsflödena som tas emot inom Vinyloop och 
motsvarar cirka 70 procent av avfallsinflödet. Processen är även lämplig för golvavfall i 
mjuk PVC. Kvaliteten på slutprodukten sägs vara jämförbar med jungfrulig PVC och kan 
användas med eller utan jungfrulig PVC i exempelvis flexibla rör och i golv. Enligt 
produktdatabladen för den återvunna PVC:n som produceras inom Vinyloop kan 
materialet innehålla DEHP (di-etylhexyl-ftalat) som räknas som en av de farligaste 
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ftalaterna (det är förbjudet att ha DEHP i leksaker och barnvårdsartiklar). Detta begränsar 
plastens användningsområden. 

Användningen av organiskt lösningsmedel, den nödvändiga utsläppskontrollen samt 
regeneringsprocessen gör Vinyloop-processen dyr. Det finns tio anläggningar i Europa som 
använder sig av konceptet Vinyloop. Den första och största anläggningen finns i Ferrara, 
Italien, och togs i drift 2001 (Sadat-Shojai & Bakhshandeh, 2010). 
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5 Resultat 

5.1 Aktörskedjan 

Det är många olika aktörer som är berörda av ett återvinningssystem för plast från 
byggsektorn. En illustration visas i Figur 4. 

 

Figur 4. Aktörskedjan för tillverkning, förädling, användning, insamling, omhändertagande och 
återvinning av byggplast 

Jungfrulig plastråvara tillverkas av ”Plastråvarutillverkare”. Företag som INEOS och 
Borealis är exempel på plastråvarutillverkare och tillverkar jungfrulig polyvinylklorid (PVC) 
respektive polyeten. Denna plastråvara köps sedan av olika ”Plastbearbetare” som tillverkar 
olika plastprodukter, exempelvis golvmattor, rörledningar, etc. Dessa produkter hamnar 
sedan i en byggnad. När byggnaden är färdigställd förvaltas den vanligtvis av ett 
fastighetsbolag. Avfall uppkommer vid nybyggnad såväl som vid ombyggnad och rivning. 
Nybyggnad, ombyggnad och rivning utförs vanligen av en entreprenör (ett bygg- eller 
rivningsföretag) på uppdrag av fastighetsförvaltaren eller fastighetsägaren. Det avfall som 
uppkommer vid nybyggnad, ombyggnad och rivning lämnas till ett avfallsbolag, som samlar 
in avfallet och transporterar det till en behandlingsanläggning.  

I dag går det plastavfallet tillsammans med annat brännbart avfall till förbränning, ofta efter 
en eftersortering vid en avfallsanläggning. Projektet syftar till att undersöka möjligheter och 
hinder för att i stället leda avfallet till ett återvinningsföretag som upparbetar avfallet och 
säljer det till någon plastbearbetare som kan använda återvunnen plast som råvara. 
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5.2 Plastavfall vid olika typer av byggprojekt 

Olika typer av byggprojekt bär med sig olika förutsättningar för att samla in plastavfall. Det 
beror på att det i olika typer av projekt uppkommer varierande mängd och typ av 
plastavfall. Byggobjekt kan grovt delas upp i nybyggnad; Reparation, ombyggnad & 
tillbyggnad (ROT) samt rivning, där ROT är den vanligaste formen. 

Avfallet från nybyggnation består i stor utsträckning av emballageplast i form av 
transportfilm (krymp-och sträckfilm), EPS (expanderad polystyren, frigolit) samt spillbitar 
av olika plastprodukter. Vid rivning och många gånger vid ombyggnad består plastavfallet i 
större utsträckning av utrivna plastprodukter: golvmattor, avloppsrör, elrör, armatur, 
profiler, m.m.  

Den plast som genereras vid ombyggnad och rivning kan vara 30-40 år gammal, eller ännu 
äldre, beroende på byggnadens ålder och när olika typer av renovering gjorts. I äldre plast 
kan det finnas olika miljöfarliga tillsatser, exempelvis bly och kadmium som stabilisator i 
PVC, samt olika tungmetallhaltiga pigment som färggivare. Plastavfall som uppkommer vid 
rivning kan dessutom lätt kontamineras av andra material. Inte sällan är plastprodukter 
dessutom sammansatta med andra material (till exempel eldosor som innehåller metall). Vid 
ROT-objekt består plastavfallet av en kombinaton av ny och gammal plast. 

5.3 Röster från tänkbara aktörer 

Ett insamlingssystem för plast från byggsektorn skulle troligen komma att involvera ett 
flertal aktörer. Dessa aktörer ser ett potentiellt system ur olika synvinklar och har därför 
olika uppfattningar vilka är viktiga att fånga upp. I förstudien intervjuades rivningsföretag, 
plastbearbetare (det vill säga potentiella användare av den återvunna plasten) och 
tillsynsmyndigheter.  

5.3.1 Rivningsföretag 

Inom förstudien intervjuades drygt tio rivningsföretag med verksamhet i olika delar av 
landet. Informationen som framkom var likartad och sammanfattas nedan. I Bilaga 1 visas 
vilka företag som intervjuats. 

Det är viktigt att ha i åtanke att alla rivningsprojekt för med sig sina unika förutsättningar 
beroende på rivningsobjektets storlek, ålder, geografiska placering etc. Man bör därför vara 
försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser. Vissa, mer generella, slutsatser kan dock 
dras. I princip all plast som uppkommer vid en rivning är tekniskt möjlig att sortera ut. 
Majoriteten av plastavfallet blir utsorterat idag, men läggs i det brännbara avfallet. Den 
plast som sorteras ut till brännbart avfall består framförallt av stora fraktioner såsom rör 
och golvmattor. Små plastdetaljer rivs sällan ut separat. Generellt uppfattas plast utgöra en 
mycket liten del av rivningsavfallet.  
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De flesta intervjuade rivningsföretagen ansåg att det hade vållat lite eller inget merarbete att 
sortera ut plast i en separat container. Förklaringen är att plast redan sorteras ut i viss 
utsträckning och att utsorteringen mest skulle vara en fråga om vilken container plasten 
slängs i. Extra kostnader i form av behållare eller containers samt utökade 
transportkostnader hade däremot tillkommit. Sortering av sammansatta material och 
mindre plastdetaljer, som idag inte sorteras ut i någon omfattande utsträckning, skulle dock 
innebära merarbete i form av både tid och därmed också i pengar. 

Hur avfallshanteringen är organiserad beror ofta på rivningsprojektets storlek. 
Rivningsföretagen har stor möjlighet att påverka avfallshanteringen genom att samordna 
anlitade avfallsentreprenörer. En del rivningsföretag har dock egna lastbilar och kör avfallet 
dit det är mest ekonomiskt fördelaktigt.  

Selektiv rivning är mer eller mindre ”standard” idag. Det är ofta ett krav i förfrågnings-
underlag från kunder samt det enda rätta ekonomiskt. Det sker alltid en rimlighets-
avvägning om hur stor sorteringsgraden ska vara vid mindre projekt där avfallsvolymerna 
är små. Vid små rivningar görs i vissa fall bedömningen att det inte lönar sig ekonomiskt att 
riva selektivt utan tidsbesparingen betalar extrakostnaden för att skicka iväg avfallet som en 
blandad fraktion. Skillnaden i pris per ton för att skicka iväg blandat respektive brännbart 
avfall kan variera i hög utsträckning beroende på var i landet man befinner sig. Brännbart 
avfall sorteras i efterhand ut på sorteringsplatta med gripklo. I diskussionerna med 
rivningsföretagen framkom att i Stockholm kan det kosta dubbelt så mycket per ton att 
skicka iväg blandat avfall som att skicka iväg brännbart avfall. Skillnaden kan handla om så 
mycket som 600-700 kronor per ton. I Göteborg och Skåne finns uppgifter på att det kan 
skilja sig i storleksordningen 100 kronor per ton.  

Från intervjuerna med rivningsföretagen gick det att utläsa att rivningsprocessen generellt 
går till enligt följande: 

1. Miljöinventering. 
2. Avstängning (byggherren ansvarar). 
3. Sanering av farligt avfall, som asbest, PCB-fogar, m.m. (viss rivning behövs ibland 

för att öka åtkomligheten). 
4. Selektiv rivning invändigt för att få stommen så ”ren” som möjligt. 
5. Rivning av stommen med hjälp av exempelvis grävmaskin. 
6. Rivningsmassorna krossas, metaller och brännbart sorteras eventuellt ut. 

Ett rivningsföretag ifrågasatte varför bygg- och rivningsföretag överhuvudtaget ska sortera 
avfall på byggarbetsplatsen. Enligt kontaktpersonen hade det varit mycket bättre att lämna 
blandat avfall för eftersortering på platser med bättre sorteringsmöjligheter. Detta sker 
också på många ställen i Sverige.  

Ett problem som ofta tas upp i samband med byggnation och rivning är platsbrist på 
byggarbetsplatserna. De intervjuade rivningsföretagen hade delade åsikter om 
möjligheterna att få plats med en extra container att sortera ut plast i. En del ansåg att det 
långt ifrån alltid är ett problem att få plats med en container, medan andra ansåg att det 
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ofta kan vara ett stort problem. Var rivningsverksamheten äger rum är en viktig faktor. I en 
stadskärna är det naturligt trängre än i mindre samhällen. 

Gips och isoleringsmaterial från rivning går vanligen till deponering. Om materialen är 
mycket rena kan det finnas möjlighet att skicka dem till återvinning. Priset är enligt 
rivningsföretagen en avgörande faktor. Metaller och i bästa fall trä är de enda 
avfallsfraktioner som enligt rivningsföretagen i nuläget kan ge intäkter. 

5.3.2 Plastbearbetare 

Plastbearbetarna, det vill säga tillverkare av byggprodukter i plast, var överlag positivt 
inställda till att använda återvunnen plast från byggsektorn i sin produktion. Ett flertal av 
de intervjuade plastbearbetarna återför eget plastspill från sin egen produktion och från 
sina leverantörer i plastprodukterna. Ingen av de intervjuade företagen köper dock in 
återvunnen ”post-consumer” plast (d.v.s. plast som använts i förpackningar och varor). I 
Bilaga 2 visas vilka företag som intervjuats. 

Ett generellt hinder som plastbearbetarna ställs inför är att den återvunna plastens material-
egenskaper inte är känd i den detaljgrad som behövs för att väl kunna dokumentera de 
färdiga produkternas egenskaper. Att göra produktdatablad som anger tekniska egenskaper 
såsom livslängd, hållfasthet, styvhet och beständighet blir problematiskt. Innehållet i den 
återvunna plasten är inte heller fullständigt känd, vilket i praktiken innebär att produkter av 
återvunnen plast skulle kunna innehålla oönskade ämnen som inte är accepterade i 
produkterna på grund av standarder, kundkrav eller branschnormer. Det finns få produkter 
som inte omfattas av specifika, tekniska krav eller standarder. Potentiellt innehåll av farliga 
och oönskade ämnen gör att plastbearbetarna dessutom är rädda för att gå emot REACH 
(Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 
om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) genom att inte 
fullständigt ha kännedom om innehållet i produkterna eller genom att sätta ut ämnen på 
marknaden som förekommer på REACH:s ”Svarta lista”. 

I många fall krävs ny utrustning om återvunnen plast ska kunna tas emot. Det kan röra sig 
om stora investeringar och driftsförändringar som är svåra att motivera om det inte kan 
garanteras stabila inflöden av återvunnen plast med jämn kvalitet. Resultatet blir en 
Moment 22-situation där plastbearbetaren inte är villiga att investera i ny utrustning utan 
garanti om inflödet medan plaståtervinnaren, i sin tur, inte vill upparbeta plastavfall om 
avsättningen inte är garanterad.   

Miljömärkningar och andra produktmärkningar är ett viktigt försäljningsargument för 
plastbearbetarna. Ett problem kan dock vara att olika märkningar bedömer innehåll av 
återvunnen plast i produkter olika. En del märkningar accepterar inte återvunnen plast 
medan andra gör det.  

. 



Återvinning av plastavfall från byggsektorn  IVL rapport B2127 
Förstudie  

21 

5.3.3 Tillsynsmyndigheter 

I Bilaga 3 visas vilka tillsynsmyndigheter som intervjuats.  

Miljönämnder är ansvariga för tillsyn av bygg- och rivningsverksamhet med stöd av 
miljöbalken gällande bland annat avfallshantering. Byggnadsnämnder är ansvariga för tillsyn 
med stöd av plan- och bygglagen (PBL). Tillsyn av bygg- och rivningsverksamhet syftar 
främst till att skydda människor och miljö samt till att skapa förutsättningar för återvinning 
och återanvändning. Fastighetsägaren är verksamhetsutövare enligt miljöbalken och 
därmed ansvarig för avfallshanteringen. Fastighetsägaren är skyldig att ansöka om 
rivningslov, lämna in rivningsanmälan och rivningsplan. En fullständig materialinventering 
ska göras innan rivningen börjar, vilket fastighetsägaren också ansvarar för (Boverket, 
2004). 

I intervjuer framgick att miljönämnden inte har möjlighet att bedriva tillsyn på alla bygg- 
och rivningsobjekt utan tillsynsobjekten måste prioriteras. Stora rivningsobjekt med farligt 
avfall prioriteras ofta framför nybyggnation på grund av att det förekommer fler, komplexa 
avfallsfraktioner i samband med dessa objekt.  

Miljönämnden får antingen ärenden på remiss från byggnadsnämnden eller kan själv 
överblicka vilka ärenden som har kommit och hur och om tillsyn ska bedrivas. Fokus i 
tillsynen ligger ofta på hantering av farligt avfall, brännbart avfall, förorenad mark samt 
förekomst av vibrationer och damning. Krav på utsortering av plast ställs sällan eller aldrig 
utan de ”tydliga” reglerna enligt miljöbalken kommer i första hand. Tillsynen bedrivs både 
genom att syna skriftliga dokument såsom rivningsplan och materialinventering samt 
genom tillsyn på byggarbetsplatsen. Det kan vara svårt att kontrollera om avfallet verkligen 
hanteras enligt rivningsplanen om inte tillsyn på plats bedrivs. Ambitionsnivån på 
miljöinventeringen, som ska göras, varierar i stor utsträckning beroende fastighetsägare.  

Vanliga anmärkningar gällande avfallshanteringen vid byggnation och rivning är bristande 
sortering av brännbart och icke brännbar, slarvig sortering i allmänhet och dålig hantering 
av farligt avfall. 

5.4 Utsortering av plastavfall i praktiken  

En fallstudie genomfördes inom ramen för projektet där rivningsarbetet i samband med en 
ombyggnad av en avdelning på Värnamo sjukhus studerades. Ungefär 1 000 m2 byggdes 
om. Rivningsföretaget fick i uppgift att lägga all plast i en särskild container (volym 15 m3). 

Efteråt gjordes Swerec en plockanalys på materialet. Resultatet av plockanalysen visas i 
Tabell 1, Figur 5 och Figur 6. 
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Tabell 1. Resultat av plockanalys: Sammansättning av plastavfall från ombyggnadsprojekt vid 
Värnamo sjukhus 

Material vikt (kg) vikt% 

PVC mattor med lim och fyllmedel 660 47 

PE kabelrör 3 0,2 

PVC profiler/lister (vissa med metall) 45 3 

Armaturer, Akryl (PMMA) OCH PE 7 0,4 

PVC golvlist 15 1 

Elrör, PVC med PE och tape 325 23 

Kabelslang, PVC med PE och tape 10 0,7 

Eldosor med metall ABS, PS, PC, PVC, PSU 10 0,7 

Avfall, snö, is och icke-plaster 345 24 

SUMMA 1 420 100 

 
  



Återvinning av plastavfall från byggsektorn  IVL rapport B2127 
Förstudie  

23 

 

 

Inkommande avfall 

 

Golvmattor med lim och fyllmedel 

 

PVC Kabelrör 

 

PVC-profiler (vissa med metall) 

 

Armaturer Akryl (PMMA) och PE 

 

PVC Golvlist 

Figur 5. Plastavfall från fallstudien (Foto: Anders Krantz, Swerec) 
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Elrör, PVC med PE och tape 

 

Kabelslang, PVC med PE och tape 

 

Eldosor med metall: ABS, PS, PC, PVC PSU 
och oidentifierat 

 

Figur 6. Plastavfall från fallstudien forts. (Foto: Anders Krantz, Swerec) 

Av de plastsorter som uppkom vid utrivningen på Värnamo sjukhus bedömde Swerec att 
följande fraktioner vara relativt oproblematiska att återvinna och att använda för 
tillverkning av ny plast: 

 
• Kabelrör, PE 
• Profiler, PVC (metall kan behöva avskiljas) 
• Golvlist, PVC 
• Elrör, PVC (tejp och PE-detaljer behöver avskiljas) 
• Kabelslang, PVC (tejp och PE-detaljer behöver avskiljas) 
• Armaturer, akryl och PE 

Eldosor med metall, ABS, PS, PC, PVC, m.m. kräver vidare sortering. PVC-mattor med 
lim och fyllmedel kan bli svåra att avsätta. 
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5.5 Resultat av workshop 1 

Den första av två workshops i projektet genomfördes den 23 februari 2012 på IVL Svenska 
Miljöinstitutet i Stockholm. Syftet var att identifiera och samla information om hur ett 
effektivt insamlingssystem för plast i byggbranschen kan utformas med hänsyn till tekniska 
behov och lösningar, aktörsroller, drivkrafter, hinder, logistik, tjänster, finansiering av 
systemet etc. Inbjudna var fastighetsägare, förvaltare, byggentreprenörer, 
rivningsentreprenörer, avfalls- och återvinningsbolag, kommuner, landsting, 
branschorganisationer och myndigheter. Deltagande aktörer redovisas i Bilaga 4. 

Vid workshopen identifierades en rad möjligheter och hinder genom att ha en runt-bordet-
diskussion kring olika frågor som berör ett insamlingssystem för plast från byggsektorn. 
Kring vissa frågor fick deltagarna skriva ”gula lappar”, med hinder och möjligheter som de 
såg i sina egna roller och därefter i andras roller. I Figur 7 sammanfattas de identifierade 
hindren som deltagarna såg, uppdelat på fyra olika områden som berör ett 
insamlingssystem:  
 

• Nybyggnad/ROT/Rivning 
• Insamling och transport 
• Upparbetning och bearbetning 
• Avsättning och övriga hinder 

 

Figur 7. Identifierade hinder vid Workshop 1 

Identifierade hinder vad gäller området bygg och rivning handlade mestadels om krav och 
regler. Identifierade hinder gällande insamling och transport var mer åt det praktiska hållet 
med avseende på logistik och transport. Fokus på upparbetnings- och bearbetningssteget 
låg framförallt på problem att identifiera och avskilja oönskade ämnen samt osäkerhet 
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gällande inkommande, framtida plastavfallsmängder. Gällande avsättning och övrigt kan 
kostnadsfrågan samt potentiella avsättningsproblem för återvunnen plast på grund av 
bristande kvalitet och lågt materialvärde utgöra hinder för ett återvinningssystem. Även 
trovärdigheten för ett insamlingssystem belystes av många deltagare. Det råder tveksamhet 
till var den återvunna plasten tar vägen och i vilka tillämpningar den används i. Om bygg- 
och rivningsentreprenörerna lägger resurser på att sortera ut plasten måste det kunna 
garanteras att den inte förbränns i ett senare led i hanteringen.   

Även de möjligheter som deltagarna såg i sina egna och andras roller identifierades under 
workshopen. Dessa sammanfattas i Figur 8 på samma sätt som de identifierade hindren. 
Möjligheterna för området byggnation och rivning och dess aktörer var fokuserat på att 
ställa högre krav vid upphandling samt vikten av att följa upp kraven. Möjligheter som 
bland annat identifierades gällande insamling och transport var att det inte behöver betyda 
mer arbete för att sortera ut plast eftersom det redan görs i stor utsträckning, fast i 
brännbar fraktion. För upparbetare och bearbetare ansågs en möjlighet vara att kunna 
samla in plast i materialströmmar, det vill säga att kombinera plastavfall från exempelvis 
både hushåll och verksamheter, för att öka inkommande volymer. Att informera beställare 
och allmänhet om vad återvunnen plast används till ansågs också vara en möjlighet för 
aktörer inom upparbetning och bearbetning. Slutligen identifierades mer allmänna 
möjligheter som kan underlätta för ett insamlingssystem av plast från byggsektorn såsom 
införandet av ”loggbok” när hus byggs, produktdesign samt teknikutveckling. 

 

Figur 8. Identifierade möjligheter vid Workshop 1 

Övrig diskussion handlade mycket om den potentiella målkonflikten mellan, framförallt 
gammal plasts eventuella innehåll av farliga ämnen och materialåtervinning. Denna 
problematik samt kopplingen till krav enligt POPs-förordningen (EG) nr 850/2004 och 
REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 ansågs viktigt att belysa såväl i förstudien som i 
kommande projekt inom området. 
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En viktig fråga som också behandlades grundligt var huruvida plast ska utsorteras på 
byggarbetsplatsen eller vid eftersortering. Eftersortering är inte omöjlig, men med den 
sorteringsmöjlighet som avfallsbolagen har idag skulle det inte vara möjligt då detaljnivån 
inte blir lika hög som vid källsortering. Vid jämförlig arbetsinsats blir mer plast utsorterad 
vid källsortering på plats i jämförelse med vid eftersortering. Det kan bli billigare att 
eftersortera än att källsortera, men åsikterna skiljde sig åt mellan deltagarna. En idé är att 
anpassa utsorteringen på byggarbetsplatsen till vad som är svårast att eftersortera 
maskinellt. 

5.6 Resultat av workshop 2 

Projektets andra workshop hölls den 6 mars 2012 under en halvdag på Näringslivets Hus i 
Stockholm. Huvudsyftet med workshopen var att utöka projektkonstellationen inför vidare 
projektansökningar för att förbättra insamlingen och återvinningen av plastavfall från 
byggsektorn (framför allt inom Vinnovas utlysning av utmaningsdriven innovation) samt 
att utveckla och förankra de projektidéer som utarbetats under projektet. Workshopen 
riktades till aktörer inom både bygg- och fastighetssektorn, avfalls- och 
återvinningsbranschen, plastbranschen och myndigheter (Boverket, Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionen). I Bilaga 5 redovisas vilka aktörer som deltog i workshopen.  

I slutet av workshopen hölls gruppdiskussioner där deltagarna delades in i tre grupper: en 
med representanter från bygg- och fastighetssektorn, en med representanter från avfalls- 
och återvinningsbranschen och en med representanter från plastbranschen.  

Frågor som diskuterades var förutsättningar för ett återvinningssystem för plast från 
byggsektorn i framtiden, de viktigaste utvecklingsbehoven, mervärde av framtida projekt 
för att förbättra insamlingen och återvinningen av plastavfall från byggsektorn, vilken roll 
och på vilket sätt de enskilda aktörerna kan bidra till ett gemensamt projekt samt ytterligare 
aktörer som skulle kunna ingå i ett gemensamt projektkonsortium.  
 
Sammanfattningsvis kunde följande slutsatser dras från workshopen: 

• Alla deltagare visade intresse för ett återvinningssystem för plastavfall från 
byggsektorn. 

• Det finns en rad problem som måste lösas för att få ett effektivt 
återvinningssystem. Detta gäller bland annat effektiv logistik, bättre separation och 
upparbetning, nya användningsområden för plasten samt ekonomi och finansiering. 

• Andra viktiga frågor att utreda och utveckla är att få bättre kunskap om vilka 
kvantiteter och kvaliteter som kan uppnås. Likaså måste det visas att 
plaståtervinningen leder till miljövinster. 

• Många av deltagarna visade intresse att vara med i framtida projekt för att förbättra 
insamlingen och återvinningen av byggplast. 

• En viktig grupp som inte var representerad på workshopen var rivningsföretag 
(även om Kuusakoski var med i den ursprungliga konstellationen i egenskap av 
rivningsföretag). 
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6 Slutsatser 
Den viktigaste slutsatsen från förstudien är att alla aktörer har visat ett positivt intresse för 
idén att införa ett återvinningssystem för plastavfall från byggsektorn. Plastprodukterna står 
visserligen för en liten del av avfallet men de är möjliga att materialåtervinna och kan därför 
bidra till återvinningsmålen inom sektorn. Intresset för produkter med återvunnen plast 
ökar. På sikt ser plastbranschen att råvarorna kommer vara återvunnen plast kompletterat 
med biobaserad plast. Det är dock en rad olika problem och hinder som måste lösas på 
vägen dit. De viktigaste problem som identifierades i projektet är: 

• På kort sikt leder troligen plaståtervinningen till merkostnader, jämfört med 
dagsläget då avfallet går till förbränning. Det kan därför behövas styrmedel och 
andra incitament för att starta upp och driva återvinningen. Det är i nuläget svårt 
att göra uppskattningar över hur stora merkostnaderna blir och vem som får bära 
kostnaderna. Detta behöver därför studeras vidare i detalj. 

• Rivningsrutiner kan behöva ändras och särskilda hjälpmedel kan behöva införas för 
att kunna plocka ut plasten så ren som möjligt. 

• Plastavfallet har låg volymvikt och uppkommer i relativt små kvantiteter på varje 
ställe. Därför är det en utmaning att utveckla en effektiv logistik för att hålla nere 
transportkostnaderna.  

• Bättre separerings- och upparbetningsteknik kommer att behövas för att göra det 
möjlighet att återvinna så mycket plast som möjligt på ett miljömässigt vettigt sätt. 
Det gäller t.ex. att avskilja metall ur plastdetaljer (t.ex. eldosor), och limrester på 
golvmattor och liknande). 

• Kunskapen om kvantiteter och kvaliteter på det plastavfall som uppkommer i 
byggsektorn måste ökas för att kunna optimera insamlingssystemet och uppskatta 
kostnader och investeringar. 

• Farliga ämnen i plasten kan försvåra avsättningsmöjligheterna. Gammal plast kan 
exempelvis innehålla bromerade flamskyddsmedel som finns med i POPs-
förordningen eller ämnen på European Chemicals Agency (ECHA) kandidatlista. 
Det finns också additiver som branschen slutat använda. Därför behövs nya 
tekniker och kvalitetssystem för att hantera detta i återvinningsprocessen. 
Eventuella risker dessa ämnen skall hanteras och elimineras. 

• För att öka avsättningsmöjligheterna behöver återvunnen plast omfattas av 
tydligare materialspecifikationer där tekniska egenskaper framgår på ett liknande 
sätt som för jungfrulig plast.  

• Miljönyttan av ett återvinningssystem måste utredas och tydliggöras. Den påverkas 
av hur effektivt insamlingssystemet blir och förtroendet för systemet bland de 
inblandade aktörerna samt vilken avsättning den återvunna plasten får. 

http://www.kemi.se/sv/Innehall/Internationellt/Konventioner-och-overenskommelser/Stockholmskonventionen-POPs/
http://www.kemi.se/sv/Innehall/Internationellt/Konventioner-och-overenskommelser/Stockholmskonventionen-POPs/
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7 Utgångspunkter för det fortsatta arbetet 
För att utveckla ett innovativt och effektivt insamlings- och återvinningssystem för plast 
från byggsektorn krävs en bred samverkan mellan företag som representerar olika delar av 
byggprocessen, akademin och offentliga organisationer.  

Inom projektet skapades en bred grupp med olika aktörer som önskar vara med i framtida 
projekt för att förbättra insamlingen och återvinningen av byggplast. Detta är en viktig 
utgångspunkt för att kunna lösa den utmaning som ett återvinningssystem för plast från 
byggsektorn är. Genom samverkan kan projektet resultera i innovation i nya insamlings- 
och återvinningsprocesser, så väl som nya återvunna plastmaterialprodukter. Eftersom 
kraven ökar inom hela EU på att byggavfallet skall återvinnas, finns det en stor potential att 
sälja de tjänster och produkter som utvecklas inom projektet.  

Inom projektet identifierades hinder och möjligheter till återvinning av plast från 
byggsektorn. Ett naturligt nästa steg är att testa idéerna kring utformning av insamling och 
återvinning i praktiken och samtidigt försöka lösa de problem och hinder som identifierats. 
När detta är gjort kan återvinningssystemet sedan börja byggas upp, se Figur 9. 

 

Figur 9. Skeden i uppbyggnad av återvinningssystemet 

Följande projekt kommer därför att byggas upp kring ett antal praktikfall eller fallstudier, 
där plastavfallet följs från ”vaggan” (rivning eller byggnad) till ”vaggan” (plastavfallet blir 
ny råvara eller produkt). Fallstudierna bör omfatta såväl nybyggnation som ombyggnad och 
rivning, och olika typer av fastigheter, t.ex. miljonprogramhus, offentlig förvaltning och 
industri, och gärna med olika tidsperioder. Hänsyn bör tas till olika alternativa tekniker för 
rivning, insamling, transport, upparbetning, m.m. Viktiga resultat från fortsatta projekt 
inom området är en konkret beskrivning av hur återvinningssystemet för plastavfall från 
byggbranschen ska vara utformat samt en sammanvägd utvärdering av ekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser av ett sådant system. Slutligen är en bedömning av styrmedel 
för att initiera återvinningen och finansiering av de merkostnader ett sådant system innebär 
av stor vikt. 

Förstudie 
Idé-utveckling 

Praktisk studie 
Fallstudier 

Utvärdering 

Implementering 
(uppbyggnad av 

återvinningssystem) 
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Bilaga 1. Intervjuer med rivare 
Följande frågor fungerade som underlag till intervjuerna med rivningsföretag. Frågorna 
följdes inte till punkt och pricka utan samtalen var av generell karaktär med öppenhet inför 
vad rivningsföretagen själva ville diskutera.  

1. Hur går en rivning till praktiskt, i vilken ordning görs olika moment? 
2. Vilken aktör bestämmer om selektiv rivning ska göras? Hur stor är efterfrågan på 

selektiv rivning från beställare? 
3. Vad finns det för tekniska problem med selektiv rivning och om plast ska sorteras 

ut? 
4. Går det praktiskt att demontera och sortera ut all plast? Om inte, vilka 

plastprodukter går inte att sortera ut? 
5. Vad händer idag med plastavfallet som uppstår vid rivning?  
6. Vilka eventuella extrakostnader medför utsortering av plastavfall för 

rivningsföretaget?  
7. Vållar en extra container problem platsmässigt? 
8. Vilka möjligheter har rivningsföretaget att påverka hur avfallshanteringen går till? 
9. Vilka rivningsprodukter går vanligtvis till 

materialåtervinning/energiåtervinning/deponering? 

 

Intervjuade rivningsföretag: 
Borrkompaniet i Stockholm AB, Niklas Johansson 

Cl Miljö AB, Pär Larsson 

Globax AB, Börje Åbinger 

Järfälla Rivexpress AB, Ola Johansson  

Miljörivarna i Stockholm AB, Markus Hedlund 

NRK Demolition Sweden AB, Claus Berthelsen 

RIVAB, Bo Hörnqvist 

Rivcenter i Sverige AB  

Riviära AB, Erkki Jussila 

Riv-Tjänst Örebro AB, Nicklas Gunnarsson 

Svensk Miljörivning AB, Christer Sjögren 

Trellegräv, Lennart Edvardsson 

Toréns Entreprenad i Östersund AB, Benny Olsson 
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Bilaga 2. Intervjuer med plastbearbetare 
Följande frågor fungerade som underlag till intervjuerna med plastbearbetare som tillverkar 
byggprodukter i plast. Frågorna följdes inte till punkt och pricka utan samtalen var av 
generell karaktär med öppenhet inför vad plastbearbetarna själva tog upp.  

1) Använder ni återvunnen plast i era produkter idag? 
2) Om inte, vad är anledningen till att ni inte gör det?  
3) Om ja, vad för typ av återvunnen plast används? 
4) Vilka teknikutvecklingsbehov ser ni behövs för att avsättningen för återvunnen 

plast ska öka? 
5) Är möjligheten att använda återvunnen plast en prioriterad fråga hos er? 

 

Intervjuade plastbearbetare: 
Bolon AB, Malin Andén 

Bolon AB, Torbjörn Klaesson 

Pipelife AB, Yvette Lennartsson 

Tarkett AB. Peter Okmark 

Thorsman och Co AB, tillhör numera Schneider-Electrics AB, Per Obrelius 

Uponor AB, Oli Hellström 
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Bilaga 3. Intervjuer med tillsynsmyndigheter 
Följande frågor fungerade som underlag till intervjuerna med miljöförvaltningar. Frågorna 
följdes inte till punkt och pricka utan samtalen var av generell karaktär med öppenhet inför 
vad som spontant togs upp. Kommunernas tryckta information om avfallshantering vid 
bygg och rivning berördes också. 

1) Hur bedriver ni tillsyn av bygg-och rivningsverksamhet? 
2) Var ligger fokus i tillsynen?  
3) Vanliga anmärkningar, vad kan dessa handla om? 
4) Ställs det krav på utsortering av plast? 
5) Finns det problem gällande tillsyn av bygg- och rivningsverksamhet? 

 

Intervjuade personer: 
Magnus Lund, Miljöförvaltningen i Malmö 

Sven Arvidsson, Miljöförvaltningen i Göteborg 

Nanna Spett, Miljöförvaltningen i Stockholm 
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Bilaga 4. Deltagare på workshop 1 
Workshop 1 genomfördes onsdagen den 23:e februari kl. 10:00-14:00 på IVL Svenska 
Miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Stockholm. 

Lista över deltagare under Workshop 1: 
Kristian Hemström, IVL 

Jan-Olov Sundqvist, IVL 

Anna Fråne, IVL 

Anders Krantz, Swerec  

Lena Lundberg, Plast- och kemiföretagen 

Lars Josefsson, Ineos  

Elisabeth Österwall, Naturvårdsverket 

Veronika Sundberg, Skanska Healthcare 

Erik Söderberg, Skanska Healthcare 

Hans Wålinder, NCC 

Jörgen Ågren, JM 

Elisabeth Gynäs, Locum 

Stina Jansson, Locum 

Niklas Blomberg, Ragn-Sells 

Marcus Sjölin, Ragn-Sells 

Åke Askerud, SITA 

Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen 

Danielle Freilich, Sveriges Byggindustrier 
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Bilaga 5. Deltagare på workshop 2 
Workshopen 2 genomfördes tisdagen den 6:e mars kl. 12:00-16:00 på Näringslivets hus, 
Storgatan 19, Stockholm. 

 

Arbetsgruppen ”Bygg och fastighetsföretag”: 
Katja Blomdahl, HSB 

Elisabeth Gynäs, Locum 

Kristian Hemström, IVL Svenska Miljöinstitutet 

Stina Jansson, Locum 

Lena Lundberg, Plast och Kemiföretagen 

Erik Söderberg, Skanska 

Linda Törner, Skanska 

Hans Wålinder, NCC 

Jörgen Ågren, JM 

 

Arbetsgruppen ”Avfall”: 
Åke Askerud, SITA 

Mattias Bisaillon, PROFU 

Niklas Blomberg, RagnSells 

Acki Georgiadis, Hans Andersson Recycling AB 

Peter Grimshorn, Hans Andersson Plastics AB 

Erik Karlstrand, SITA 

Anders Krantz, Swerec 

Nina Neuman, Wiklunds Åkeri AB 

Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige 

Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet 

Elisabeth Österwall, Naturvårdsverket 
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Arbetsgruppen ”Plast”: 
Pontus Alm, EPS-bygg/NPG 

Peter Andersson, General Plastics Scandinavia AB 

Anders Byttner, REHAU AB 

Anna Fråne, IVL Svenska Miljöinstitutet 

Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen 

Erik Gustavsson, Ekmaco ReAgro AB 

Lars Josefsson, Ineos 

Carina Lööf, Trioplast 

Mathias Nilsson, Miljösäck 

Emma Strömberg, KTH 
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