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Förord 
Projektet Ökad utsortering för materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall på kommunala 
avfallsanläggningar finansierades av Stiftelsen IVL och Avfall Sverige och genomfördes under 
augusti - november 2018 av IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL). 

Projektet genomfördes som en kartläggning av hur kommunala avfallsaktörer jobbar med 
utsortering av bygg-och rivningsavfall i dagsläget samt kartläggning av krav som 
materialåtervinningsföretag ställer på mottagna avfallsslag för att möjliggöra 
materialåtervinningen. Arbetet med att prioritera och välja ut förslag på vilka åtgärder som 
behöver vidtas av kommunala avfallsanläggningar gjordes i dialog med projektets referensgrupp i 
form av en workshop, samt baserat på inspel från de kommunala anläggningar som intervjuats i 
studien. 

IVL tackar alla som ställt upp och bidragit till projektet. 

Göteborg, 2018-11-30 

Alexandra M. Almasi, projektledare 
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Sammanfattning 
Årligen genereras nio miljoner ton icke-farliga avfall från bygg-och anläggningssektoren i Sverige. 
Bygg- och rivningsavfall kan komma både från hushåll och från verksamheter. Förutom att ta emot 
och hantera hushållsavfall tar kommunala avfallsanläggningar också emot betydande mängder 
verksamhetsavfall, främst i form av bygg- och rivningsavfall. Stora mängder bygg- och 
rivningsavfall deponeras i dagsläget eller skickas till energiåtervinning. 

Syftet med projektet var att öka materialåtervinningen av bygg- och rivningsavfall som tas emot på 
kommunala avfallsanläggningar. Målet var att ta fram förslag på hur kommunala 
avfallsanläggningar praktiskt kan arbeta med ökad sortering av bygg- och rivningsavfall för att 
öka materialåtervinningen. Rapporten ger kommunala avfallsanläggningarna inspiration och 
konkreta råd för att kunna finna den lösning, eller den kombination av lösningar, som passar bäst 
for dem och deras kunder. 

Rapporten fokuserer på följande sex avfallsfraktioner, som i hög utsträckning inte 
materialåtervinns: betong, gips, glasull, planglas, grovplast och förpackningar som finns kvar i 
brännbara och blandade avfallsfraktioner. 

Det varierar mycket hur olika kommunala avfallsanläggningar samlar in och behandlar bygg- och 
rivningsavfall baserat på kommunens storlek, lokalisering, antal och typer av kunder, med mera. 
Det finns ett behov av bättre sorteringsmetoder, exempelvis selektiv rivning eller bättre sortering 
där avfallet genereras, men de kommunala avfallsanläggningarna saknar direkt inflytande över det 
inkommande materialet. Bland de viktigaste verktygen avfallsanläggningarna har är 
tillhandahållandet av bättre information till sina kunder eller användning av differentierade 
grindavgifter. 

I rapporten presenteras en detaljerad analys av insamling och hantering av de sex fraktioner som 
projektet fokuserar på och hur de omhändertas på kommunala avfallsanläggningar.  Rapporten 
ger även exempel på hur kommunala avfallsaktörer kan öka materialåtervinningen genom ökad 
sortering och utsortering för att uppfylla krav som materialåtervinningsföretag ställer på mottagna 
avfallsslag för att möjliggöra materialåtervinning. Sist presenteras nio åtgärder för kommunala 
avfallsanläggningar uppdelat i fyra grupper som valts ut baserat på inspel från intervjuer och efter 
en workshop med referensgruppen for projektet: 

● Förbättrat informationsflöde uppströms och nedströms 
–  Förbättrad information till och om kunder 
–  Dialog med återvinningsföretag 

● Incitament och verktyg for verksamhetskunder till att sortera avfallet 
–  En större skillnad i mottagningsavgifter mellan blandade och källsorterade avfallsfraktioner 
–  Förbättrade insamlingserbjudanden 

● Mer användarvänliga och expanderade återvinningscentraler 
–  Förlängda öppettider 
–  Ökad bemanning 
–  Containers för flera fraktioner och tydliga sorteringsinstruktioner 

● Jobba strategiskt med att avfallet ska bli till en resurs 
–  Förstärkt samarbete över kommungränser för implementering av innovativa lösningar 
–  Mer ambitiösa återvinningsmål for bygg- och rivningsavfall. 
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Summary 
Nine million tonnes non-hazardous construction and demolition waste are generated in Sweden 
annually. Construction and demolition waste can be generated by both households and industry. 
In addition to household waste, municipal waste management plants also manage and treat 
considerable amounts of industry waste, primarily construction and demolition waste. Large 
amounts of construction and demolition waste are landfilled today or are incinerated with energy 
recovery.  

The aim of this project was to increase the material recycling of construction and demolition waste 
which is managed by municipal waste management plants. The objective was to formulate 
concrete proposals on how municipal waste management plants can work to increase sorting of 
construction and demolition waste fractions to facilitate material recycling. The report provides 
inspiration and advice to municipal waste management plants to identify a solution or a 
combination of solutions which are best suited for them and their clients.  

This report is focused on the following waste fractions, which today are not material recycled to a 
large extent: concrete, plaster, glass wool, flat glass, plastic and packaging which is not sorted and 
is mixed with combustible waste. 

It widely varies how different municipal waste management plants collect and manage 
construction and demolition waste depending on the plant’s size, localisation, number and type of 
clients, etc. There is a need for better waste sorting, for example selective demolition or better 
sorting at source, but the municipal waste plants do not have direct influence over the state of the 
materials they receive. Among the most important tools that the municipal plants have are sharing 
of better information to their clients or the implementation of differentiated gate fees for sorted and 
mixed waste.  

The report presents a detailed analysis of how the six fractions are collected and treated, including 
how they are managed on municipal waste management plants. The report also includes examples 
of how municipal plants can increase the material recycling of these fractions through sorting and 
presents the requirements set by recycling companies to be able to material recycle the materials. In 
the end, the report proposes nine different action points for municipal waste management plants 
dived into four groups. The action points have been identified through interviews with municipal 
waste management plants and they have been discussed with the project’s reference group during 
a workshop. The action points are: 

● Better information flows upstream and downstream 
–  Better information to and on clients 
–  Dialogue with recycling companies 

● Incentives and tools for industry clients to sort their waste 
–  More differentiated gate fees for sorted and mixed waste 
–  A better waste collection offer 

● More user-friendly and extended municipal recycling stations 
–  Extended opening hours 
–  More personnel 
–  Containers for more fractions and clear sorting instructions 

● Work strategically for waste to become a resource 
–  Strengthen cooperation across municipalities to implement innovative solutions 
–  More ambitious recycling targets for construction and demolition waste. 
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Förkortningar  
ASP Avfallsstatistik produktion  

CFC Klorfluorkarboner 

HDPE  Polyeten med hög densitet 

IVL IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

LCA Livscykelanalys 

LDPE Polyeten med låg densitet 

PAH Polycykliska aromatiska kolväten 

PC Polykarbonat 

PCB Polyklorerade bifenyler 

PET Polyethylene terephthalate 

PMMA Polymetylmetakrylat 

PP Polypropen 

PS Polystyren 

PUR Polyuretan 

PVC  Polyvinylklorid  

SMED  Svenska MiljöEmissions Data 

SMP Svensk Miljörapportering Portalen 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Årligen genereras nio miljoner ton icke-farliga avfall från bygg-och anläggningssektoren i Sverige 
(Naturvårdsverket, 2018 a). Största delen av detta utgörs av jordmassor, muddermassor och 
blandat bygg- och rivningsavfall. Avfallsslaget bygg- och rivningsavfall genereras vid byggnads-, 
rivnings-, anläggnings- och installationsverksamhet. Cirka hälften av mängderna bygg-och 
rivningsavfall hanteras som konstruktionsmaterial i Sverige för återfyllnad eller som sluttäckning 
på deponier. Av resterande mängder deponeras största delen (Naturvårdsverket, 2018 b) på både 
privata och kommunala deponier.  Resurseffektiviteten ska ökas inom sektorn och därför har man 
inom EU satt ett återvinningsmål för icke-farligt bygg- och rivningsavfall på minst 70 viktprocent 
senast år 2020 (Direktiv 2008/98/EG). Återvinningsmållen infördes också i Sverige i form av ett 
etappmål, men på grund av bristande statistik är det svårt att säga hur Sverige idag ligger i 
förhållande till detta (Naturvårdsverket, 2018 b). 

Bygg-och rivningsavfall är också ett prioriterat område i Europeiska Kommissionens meddelande 
om cirkulär ekonomi. Kommissionens mål är att bidra till att främja en omställning till en cirkulär 
ekonomi och sluta kretsloppen för flera material (Europeiska Kommissionen, 2018).  Om 
kretsloppen ska kunna slutas behöver mängden material som används flera gånger i ekonomin 
öka. Detta avspeglas också i avfallshierarkin (Direktiv 2008/98/EG). Där utpekas 
materialåtervinning som mer eftersträvansvärt än förbränning och deponering av avfall.  Tidigare 
studier har visat att ökad materialåtervinning skulle ge en större miljönytta och resurseffektivitet i 
samhället (Björklund & Finnveden, 2005); (Tyskeng & Finnveden, 2010).  
 
Förutom att ta emot och hantera hushållsavfall tar kommunala avfallsanläggningar också emot 
betydande mängder verksamhetsavfall, främst i form av bygg- och rivningsavfall. Bygg- och 
rivningsavfall kan komma både från hushåll och från verksamheter. Statistik från Avfall Sverige1 
visar att mottagna mängder verksamhetsavfall på kommunala avfallsanläggningar ökar, däribland 
bygg- och rivningsavfall. Även avfallsmängderna som hanteras på de nedre stegen i 
avfallshierarkin i form av deponering, energiåtervinning samt användning som 
konstruktionsmaterial på deponier ökar. 
 
Enligt data från Avfall Web uppgick år 2017 deponerade mängder verksamhetsavfall som hanteras 
av kommunala avfallsanläggningar till omkring 2,1 miljoner ton. Motsvarande mängder inhemskt 
verksamhetsavfall till energiåtervinning uppgick samma år till omkring 2,5 miljoner ton.  Avfall 
Sverige gör bedömningen att verksamhetsavfallet främst är bygg- och rivningsavfall, och att 
insatser därför bör fokuseras på att minska mängderna bygg-och rivningsavfall till deponering och 
energiåtervinning.2  
 
Möjligheterna att återvinna bygg- och rivningsavfall påverkas starkt av hur man källsorterar på 
bygg- och rivningsplatser, vilket idag varierar baserat på utrymme, tid och kunskap (Youhanan, 
Palm Cousins, Stare Lins, & Stenmarck, 2016). Det finns stor potential att minska miljöpåverkan av 

                                                           

1 Från Avfall Web, (https://www.avfallweb.se/ ) Avfall Sveriges verktyg där kommuner rapporterar data på frivillig basis.  
2 Bygg- och rivningsavfall tas emot också på privata deponier, därför är dissa siffror inte heltäckande.  

https://www.avfallweb.se/
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byggsektorn genom bättre sortering och materialåtervinning av flera avfallsfraktioner som 
genereras av sektorn (Stenmarck, Elander, Björklund, & Finnveden, 2014).  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet var att öka materialåtervinningen av bygg- och rivningsavfall som tas emot på 
kommunala avfallsanläggningar.  

Målet var att ta fram förslag på hur kommunala avfallsanläggningar praktiskt kan arbeta med 
ökad sortering av bygg- och rivningsavfall för att öka materialåtervinningen. 

Rapporten inkluderar: 

● exempel på hur kommunala avfallsaktörer kan öka materialåtervinningen genom ökad 
sortering och utsortering;  

● krav som materialåtervinningsföretag ställer på mottagna avfallsslag för att möjliggöra 
materialåtervinning;  

● förslag på åtgärder som behöver vidtas av kommunala avfallsanläggningar för att klara de krav 
som ställs på avfallslagen av materialåtervinningsföretagen;  

● diskussion om vilka åtgärder som behöver vidtas av avfallsproducerande aktörer (bygg-och 
rivningsentreprenörer och hushåll) för att öka och underlätta materialåtervinningen.   

1.3 Metod 
Eftersom bygg- och rivningsavfall innefattar många olika avfallsfraktioner fanns det, för att kunna 
göra mer detaljerade bedömningar, behov av att avgränsa projektet till ett antal fraktioner. Ett 
förslag till urval togs fram av projektgruppen på IVL baserat på erfarenheter från den nationella 
avfallsstatistiken och baserat på vilka avfallsfraktioner som bedöms ha en potential för ökad 
materialåtervinning. Följande avfallsfraktioner, som i hög utsträckning inte materialåtervinns, 
föreslogs:  
 
● Betong 
● Gips 
● Glasull 
● Planglas 
● Grovplast 
● Förpackningar som finns kvar i brännbara och blandade avfallsfraktioner. 

 
Förslaget stämdes av med projektets referensgrupp som accepterade förslaget. 
 
Fyra metoder har kombinerats i projektet; studiebesök, intervjuer, workshop samt 
informationsinsamling via litteratur och tidigare erfarenhet på IVL. 
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1.3.1 Studiebesök 
Två studiebesök genomfördes i oktober 2018. Studiebesök genomfördes på en av SYSAV:s 
återvinningscentraler i Malmö och på Högsbo sorteringsanläggning och återvinningscentral som 
administreras av Renova i Göteborg. Båda studiebesöken planerades tillsammans med personal 
från SYSAV respektive Renova. Vid studiebesöken genomfördes även intervjuer med 
representanter från respektive anläggning. 

1.3.2 Intervjuer  
Projektgruppen har genomfört intervjuer med: 
● representanter från kommunala avfallsanläggningar som sorterar och upparbetar avfallet som 

sedan avyttras till ett materialåtervinningsföretag; 
● materialåtervinningsföretag som tar emot upparbetat avfall från kommunala avfallsaktörer. 
 
Information har hämtats från miljörapporter och underlaget till avfallsstatistikproduktionen har 
använts för att identifiera anläggningarna. Målet var att identifiera de kommunala anläggningar 
som skriver i sin miljörapport att de återvinner bygg- och rivningsavfall, och samla information om 
hur de jobbar med de sex avfallsfraktionerna. Information från 13 kommunala avfallsaktörer 
samlades in i projektet genom telefonintervjuer, möten och via e-post.  
 
14 intervjuer genomfördes med materialåtervinningsföretag som tar emot upparbetat avfall från 
kommunala avfallsaktörer. Målet var att identifiera de krav som de ställer på mottagna avfallsslag 
inom de sex fraktioner för att möjliggöra materialåtervinning. 
 
En lista med alla aktörer som intervjuats eller har gett skriftlig information till projektet finns i 
bilaga 1. 

1.3.3 Workshop 
En workshop genomfördes i oktober 2018 tillsammans med referensgruppen. Under workshopen 
diskuterades resultatet från intervjuerna, tillsammans med förslag på vilka åtgärder som behöver 
vidtas av kommunala avfallsanläggningar för att klara de krav som ställs på avfallslagen av 
materialåtervinningsföretagen. 

1.3.4 Informationsinsamling via litteratur  
Projektgruppen har även genomfört en litteraturstudie för att identifiera tidigare utförda projekt 
och studier med fokus på återvinning av bygg- och rivningsavfall. 

IVL har lång erfarenhet av att arbeta med bygg-och rivningsavfall liksom med kommunala 
avfallsfrågor.  På uppdrag av Naturvårdsverket är IVL inom rammen SMED (Svenska Miljö 
Emissions Data) ansvariga tillsammans med Statistiska Centralbyrån för att ta fram nationell 
avfallsstatistik för bygg- och rivningsavfall. Erfarenhet från det arbetet har också använts i detta 
projekt. 
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1.4 Avgränsningar  
Möjligheterna till ökad materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall påverkas av många aktörer 
före avfallet kommer till kommunala avfallsanläggningar. Några av de som intervjuats har påpekat 
att projektet behandlar en mycket komplex problemställning, och att alla aktörer som är 
involverade i värdekedjan behöver ta ansvar för att materialåtervinningen av bygg- och 
rivningsavfall ska öka.  

Bygg- och rivningsavfall är ett område som har skapat mycket intresse under de senaste åren, och 
det finns exempel på stora projekt som undersökt ökad materialåtervinning ur ett 
helhetsperspektiv från design av byggprodukter till bygg-och rivningsavfall3. Att angripa frågan 
ur ett helhetsperspektiv är väl lämpat för denna typ av problemställning. 

På grund av projektets begränsade mål inkluderar rapporten bara förlag till åtgårder som 
kommunala avfallsanläggningar kan ta för att uppnå ökad sortering för materialåtervinning av de 
sex fraktionerna. Åtgärder som behöver vidtas av avfallproducerande aktörer diskuteras 
övergripande. 

1.5 Disposition 
I kapitel 2 görs en nulägesanalys av hur bygg- och rivningsavfall samlas och sorteras på 
kommunala avfallsanläggningar och en genomgång av hinder för ökad materialåtervinning. 

Detta följs av en mer detaljerad analys av insamling och hantering av de sex fraktioner som 
projektet fokuserar på; betong, gips, glasull, planglas, grovplast och förpackningar. Avsnitten ger 
även exempel på hur de sex avfallsfraktionerna omhändertas på kommunala avfallsanläggningar.   

I kapitel 3 beskrivs nio åtgärder delat i fyra grupper som kan bidra till ökad sortering av de sex 
fraktionerna på kommunala avfallsanläggningar. 

  

                                                           

3 https://closingtheloop.se/aktuella-projekt/constructivate/  

https://closingtheloop.se/aktuella-projekt/constructivate/
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2 Nulägesbeskrivning  
I bygg- och rivningssektorn görs det skillnad på byggavfall och rivningsavfall. Byggavfall kan 
inkludera installations- och monteringsspill, medan rivningsavfall kan uppstå vid ombyggnation 
eller total rivning. Renhetsgraden för byggavfall och rivningsavfall varierar mycket. 
Förutsättningarna för att få mer homogena och rena avfallsflöden vid nybyggnation är större än 
vid rivning eller ombyggnation. Det finns också en bättre kunskap kring materialinnehållet vid 
nybyggnation, då det gäller nyligen tillverkade produkter, medan rivningsavfall rör produkter 
som varit inbyggda under en längre tid och även kan innehålla farliga ämnen (Stenmarck, o.a., 
2018). 

Figur 1 visar de materialflöden som finns under en byggnads livscykel.  Idag återvinns främst 
byggavfall, ibland av materialtillverkarna själva. 

 

 
Figur 1. Materialflöden under en byggnads livscykel (Johansson, o.a., 2017) 

 

Enligt de intervjuer som genomförts i projektet hanteras ofta avfall från större bygg- eller 
rivningsprojekt av privata avfallsanläggningar som är specialiserade på att hantera denna typ av 
avfall. Kommunala avfallsanläggningar tar ofta emot det bygg- och rivningsavfall som inte kan 
återvinnas. Detta avfall klassas då som restavfall eftersom avfallet är blandat med annat avfall, och 
det inte är möjligt att sortera ut olika fraktioner (Avfall Sverige , 2015). 

Bygg- och rivningsavfall kommer till de kommunala avfallanläggningarna via två kanaler:  

1. Återvinningscentraler - främst hushåll som levererar avfall från renoveringar/ 
ombyggnationer, samt mindre företag som levererar sitt bygg- och rivningsavfall; 
2. Verksamheter som levererar sitt bygg- och rivningsavfall direkt till avfallsanläggningen. 
 



 Rapport B 2323  Ökad sortering av bygg- och rivningsavfall – Åtgärder för kommunala anfallsanläggningar 
 

13 

Många kommunala avfallsanläggningar använder den största delen blandat bygg- och 
rivningsavfall som konstruktionsmaterial eller som sluttäckning på deponier, och betraktar det 
som materialåtervinning.  

2.1 Mottagning av bygg- och rivningsavfall på 
kommunala avfallsanläggningar  

Miljömålen är ett centralt verktyg i kommunernas arbete med hållbar utveckling. På 
avfallsområdet har många kommuner formulerat mål för biologisk återvinning av matavfall 
utifrån det nationella etappmålet (Naturvårdsverket, 2018 b). Etappmålet för återvinning av bygg- 
och rivningsavfall är inte lika tydlig speglat i kommunernas mål. 

Det kommunala tillsynsansvaret för avfallshantering i bygg- och rivningsverksamhet är uppdelat 
mellan miljönämnden och byggnadsnämnden: 

● Tillsyn över hur rivningen går till och över formella moment i avfallshanteringen utövas av 
byggnadsnämnden. Detta sker med stöd av plan- och bygglagen (PBL 2010:900); 

● Tillsyn över hur avfallet hanteras vid bygg och rivning, vid transporter och på anläggningar 
utövas av miljönämnden. Detta sker med stöd av miljöbalken (MB 1998:808) (Naturvårdsverket, 
2018 c). 

Det finns inte en officiell definition av en kommunal avfallsanläggning. I detta projekt är det 
definierat som en anläggning som tar emot, sorterar, bearbetar, mellanlagrar och/ eller deponerar 
avfall från hushåll och verksamheter.  
 
Tillståndspliktiga anläggningar enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) som tar emot bygg-
och rivningsavfall klassat enligt kap.17 i avfallsförordningens (2011:927) avfallsförteckning ska 
rapportera mottagna mängder avfall i Svensk Miljörapportering Portalen (SMP). Från och med 1 
januari 2017 har Naturvårdsverket utökade rapporteringskrav som innefattar att anläggningarna 
ska rapportera vilka mängder bygg-och rivningsavfall de tar emot samt mer detaljerade uppgifter 
kring hur dessa behandlas (NSF 2016:8). 
 
Rapporteringskravet har gjort att mottagningskriterierna vid anläggningarna har skärpts under 
senare år, men det finns fortsatt stora utmaningar när det gäller bygg- och rivningsavfall. Detta på 
grund av att det förekommer i stora mängder och med dålig källsortering, en förutsättning för att 
öka materialåtervinningen (Avfall Sverige , 2015). 

2.1.1 Avfall från återvinningscentraler  
Det finns 580 återvinningscentraler i Sverige (Avfall Sverige, 2018 a). Varje kommun ansvarar för 
sina egna återvinningscentraler, och deras verksamhet finansieras av den kommunala 
renhållningstaxan som betalas av kommunens invånare. På grund av detta  
är återvinningscentralerna främst utformade efter hushållens behov men många 
återvinningscentraler tar även emot verksamhetsavfall, inklusive bygg- och rivningsavfall, från 
små och medelstora företag. Vissa återvinningscentraler tar maximalt emot en kubikmeter bygg- 
och rivningsavfall (Värmdö, 2018). Som regel sorteras bygg- och rivnigsavfall på 
återvinningscentraler som grovavfall, brännbart avfall eller avfall för deponi. Det finns dock även 
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exempel på återvinningscentraler som har separat insamling av gips, planglas och grovplast som  
sänds vidare till materialåtervinning. 
 
Det finns ingen exakt siffra på hur stor andel av den totala mängden avfall som lämnas in på 
återvinningscentraler i Sverige som är verksamhetsavfall. Baserat på IVLs erfarenheter från 
insamling av avfallsstatistik inom SMED (Luukka, o.a., 2018) är andelen verksamhetsavfall som tas 
emot på återvinningscentraler omkring tio procent av mottagna avfallsmängder.  
 
Separat insamling av avfallsfraktioner skiljer sig åt mellan återvinningscentraler, bland annat 
beroende på återvinningscentralens storlek och lokalisering. Generellt har större 
återvinningscentraler större utrymme och möjlighet att samla in avfall uppdelat på flera olika 
avfallsfraktioner. Enligt erfarenheter från SMED är de vanligaste fraktionerna som verksamheter 
sorterar ut på återvinningscentralerna brännbart, trä, byggavfall, trädgårdsavfall och metaller. 
Möjligheten för en verksamhet att sortera sitt avfall beror på vad de lokala återvinningscentralerna 
erbjuder för separat insamling. Detta baseras i sin tur på hushållens behov.  
 
Bygg- och rivningsföretag dominerar bland de mindre företag som lämnar avfall på 
återvinningscentraler. Dock lämnar även andra verksamheter sitt avfall på återvinningscentraler. 
Den vanligaste restriktionen för verksamheter som ska lämna sitt avfall är att man inte tar emot 
fordon som väger mer än 3,5 ton, även om vissa också har volymbegränsningar. Detta eftersom 
återvinningscentralerna inte är utformade för att ta emot stora mängder avfall från enskilda 
transporter (Luukka, o.a., 2018). 

2.1.2 Avfall som levereras till avfallsanläggningar  
Enligt 15 kap. 11 § i miljöbalken (1998:808) är verksamhetsutövaren ansvarig för att avfallet som 
uppkommer inom verksamheten hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till 
människors hälsa och miljön. Verksamheten (avfallslämnaren) har också ansvar för att klassificera 
sitt avfall (Naturvårdsverket, 2018 b). 

2.1.2.1 Riktlinjer för sortering av bygg- och rivningsavfall 
Intervjuade kommunala avfallsanläggningar säger att en vanlig kvalitetsbrist på bygg- och 
rivningsavfall som de tar emot är att kunderna inte sorterar avfallet eller sorterar det fel. Erfarenhet 
från SMED visar att den främsta anledning för felsortering är otillräcklig kunskap hos 
avfallproducenten (Luukka, o.a., 2018). 

Kretsloppsrådet publicerade år 2007 en samling resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och 
rivning. Dokumentet har sedan dess reviderats ett flertal gånger av Sveriges Byggindustrier4 som 
har tagit över riktlinjerna. Revideringar görs bland annat med hjälp av en referensgrupp med 
aktörer från bygg-, rivnings- och fastighetsbranscherna. Riktlinjerna innehåller branschnormerande 
förslag för tre moment: 

● Materialinventering inför rivning; 
● Återanvändning, källsortering, avfallshantering och upphandling av entreprenader vid rivning; 
● Källsortering och avfallshantering och upphandling av entreprenader vid byggproduktion 

(Sveriges Byggindustrier , 2017). 

                                                           

4 https://www.sverigesbyggindustrier.se/  

https://www.sverigesbyggindustrier.se/
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Riktlinjerna inkluderar en basnivå för källsortering av avfall vid byggproduktion och en basnivå 
för källsortering av avfall vid rivning, presenterad här i tabell 1 och 2 under. 
 
Tabell 1. Sveriges Byggindustrier förslag för basnivå för källsortering av avfall vid byggproduktion 
(Sveriges Byggindustrier , 2017) 
 

Fraktioner i basnivå för källsortering Förslag på undergrupper 
Farligt avfall (olika slag separeras) Olika slag av farligt avfall separeras från varandra. 
El-avfall (olika slag separeras) El-avfall av olika slag sorteras beroende på hur mottagaren 

vill ha avfallet sorterat och på förvaringen på arbetsplatsen. 
Trä Rent trä.  
Plast för återvinning Plaströr, plastgolv och våtrumstapeter, plastprofiler, 

cellplast, skumplast, tak-och membranduk i plast, 
pallemballage (krymp- och sträckfilm), hårda plast-
förpackningar, EPS-förpackningar (frigolit). 

Brännbart Papper, wellpapp, pappers-förpackningar, 
plastförpackningar hårda, plastförpackningar mjuka, trä, 
plast (ej PVC), övrigt brännbart. 

Förpackningsmaterial  Papper, wellpapp, pallemballage (krymp-och sträckfilm), 
hårda plastförpackningar, EPS-förpackningar, metall, glas. 

Gips Rent gips. 
Skrot och metall Skrot, koppar, aluminium, rostfritt stål, kablar.  
Fyllnadsmassor Mineraliska massor (sten, tegel, betong), övriga mineraliska 

massor, ren jord, schaktmassort. 
Deponi (utsorterat) / Blandat avfall – för 
eftersortering 

Planglas (återvinns om möjligt), glasull (spill), stenull (spill), 
övrigt till deponi. 

Alternativ fraktion till deponi: blandat för eftersortering 
 

 
Tabell 2. Sveriges Byggindustrier förslag för basnivå för källsortering av avfall vid rivning (Sveriges 
Byggindustrier , 2017) 

Fraktioner i basnivå för källsortering Förslag på undergrupper 
Utsorterade produkter och material för 
återanvändning 

 

Farligt avfall (olika slag separeras) Olika slag av farligt avfall separeras från varandra. 
El-avfall (olika slag separeras) El-avfall av olika slag sorteras beroende på hur mottagaren 

vill ha avfallet sorterat och på förvaringen på arbetsplatsen. 
Trä Rent trä.  
Plast för återvinning Plaströr, plastgolv och våtrumstapeter, plastprofiler, 

cellplast, skumplast, tak-och membranduk i plast. 
Brännbart Papper, trä, plast (ej PVC), övrigt brännbart. 
Skrot och metall Skrot, koppar, aluminium, rostfritt stål, kablar, kablar med 

blymantel eller blyskärm, bly. 
Fyllnadsmassor Mineraliska massor (sten, tegel, betong), rivningsbetong, blå 

lättbetong, övriga mineraliska massor, ren jord, 
schaktmassort. 

Deponi (utsorterat) / Blandat avfall – för 
eftersortering 

Planglas (återvinns om möjligt), glasull (riven), stenull 
(riven), övrigt till deponi. 

Alternativ fraktion till deponi: Blandat för eftersortering 
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Riktlinjerna specificerar att uppdelning i färre fraktioner än basnivåer ska vara särskilt motiverat, 
samt att förslag på undergrupper ges med specifikationen att verksamheterna ska avgöra från fall 
till fall om det är lämpligt att källsortera flera fraktioner (Sveriges Byggindustrier , 2017). 

Selektiv rivning är presenterad i litteraturen som ett exempel på hur man kan säkra källsortering 
av flera avfallsfraktioner från bygg- och rivningsavfall. Det största hindret för ökad selektiv rivning 
är bristen på incitament då selektiv rivning har en hög kostnad jämfört med förbränning eller 
deponering av blandade avfallsfraktioner. För att i framtiden öka tillämpningen av selektiv rivning 
krävs en implementering av ekonomiska styrmedel (Youhanan, o.a., 2016). 

2.1.2.2 Kostnader för att leverera avfall  
Hård konkurrens i avfallshantering marknaden kan leda till kraftigt sänkta priser för att ta emot 
verksamhetsavfall på några kommunala avfallsanläggningar. Detta medför att det blir billigt för 
verksamhetskunder att inte sortera sitt avfall och kasta flera avfallsfraktioner tillsammans. 
Dessutom, ses avfallet inte som en viktig fråga i verksamheten och därför är man inte motiverad 
till att källsortera (Luukka, o.a., 2018). 
  
Någon av de intervjuade kommunala avfallsaktörerna nämnde att de har en prisskillnad mellan 
det blandade avfallet och sorterade avfallet som de tar emot från verksamhetskunder. Det är 
billigare att leverera sorterat avfall. I några fall leder denna prisskillnad inte till en besparing för 
kunden, vilket grundas i den ökade transportkostnad som kan tillkomma då avfallet ska 
transporteras i flera (icke fyllda) containers med utsorterade avfallsfraktioner. En av de intervjuade 
aktörerna nämnde att de har testat att erbjuda mindre verksamhetskunder, med mindre avfall, 
container med flera behållare (exempel visas i figur 2 nedan). Respondenten nämnde att för att 
denna lösning ska fungera för anläggningen behöver varje enskild behållare kunna tömmas 
separat på avfallsanläggningen, för att undgå att det utsorterade avfallet blandas när containern 
töms. 
 

 

Figur 2. Avfallscontainer med flera behållare (bild: Alexandra Almasi) 
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2.2 Sortering på kommunala 
avfallsanläggningar 

Några kommunala avfallsanläggningar har en återvinningscentral knuten till dem, och några 
utnyttjas också som mellanlager för avfallsbränslen och för avfall som faller under 
producentansvaret, till exempel papper och glas. Anläggningarna gör en omfattande sortering av 
avfall från verksamheter och av hushållens grovavfall.  
 
Inlevererat avfall utsorteras på anläggningarna med kran/plockmaskin i följande fraktioner:  
● fraktioner till förbränning (brännbart material, i vissa fall uppdelat mellan fint och grovt 

bränsle); 
● fraktioner för återvinning (trä och metall är de vanligaste fraktionerna som sorteras ut); 
● fraktioner för deponering (Avfall Sverige , 2015). 

 
Enlig intervjuar i projektet, ska avfallsbitar som utsorteras på de kommunala 
avfallsanläggningarna vara minst en meter långa for att plockmaskinar ska kunna ta dem ut.  
 
Det är som regel den som sorterar avfallet på anläggningen som själv bedömer när sorteringen är 
klar. I (SMED, 2010) beskrevs att man gjort försök att öka tiden som läggs på sortering på Sitas 
anläggning Kovik i Värmdö. Slutsatsen blev att det mesta som kan sorteras från ett blandat 
avfallslass sker under den första kvarten.  
 
De som sköter sorteringen är ofta externa företag som engageras via upphandlade tjänster för 
maskin-och kranförare, och även arbetar med annat än avfall. Det är därför viktigt att vid 
upphandling inte bara ställas krav på nedlagt tid, utan även på sorteringskvalitet (Avfall Sverige , 
2015). 
 
Figur 3 visar hur Renovas Högsbo sorteringsanläggning i Göteborg ser ut, och hur plockmaskiner 
jobbar med att sortera blandat avfall till olika avfallsfraktioner. 
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Figur 3. Avfallssortering med plockmaskin på Renovas anläggning Högsbo i Göteborg (Bild: Alexandra 
Almasi) 

2.3 Hinder for ökad materialåtervinning 
För att avfall som har uppkommit antingen vid byggtiden eller vid ombyggnad/rivning ska kunna 
återvinnas till nya produkter är en förutsättning att varje enskild avfallsfraktion inte blandas med 
andra fraktioner. Avfallsfraktionen måste vara tillräckligt ren och renhetsgraden som krävs är 
avhängig av återvinningsprocessen som används. Det är viktigt att materialtillverkarna som kan 
använda återvunnet material kommunicerar till aktörerna som är uppströms i värdekedjan hur 
materialen ska sorteras. Det är bäst om sorteringen görs där avfallet uppkommer. Hur väl 
sorteringen fungerar på bygg-, ombyggnads- eller rivningsplatser beror på flera faktorer. Praktiska 
utmaningar är till exempel tidsbrist och begränsat utrymme att förvara de olika avfallscontainers 
(Johansson, o.a., 2017). 

Ökad materialåtervinning i dagsläget inte realiseras fullt och det finns en rad orsaker till detta. 
Följande orsaker har identifierats genom projektets intervjuer och genom litteraturstudien 
(Stenmarck, Elander, Björklund, & Finnveden, 2014), (Kemikalieinspektionen, 2012), (European 
Commission, 2016): 

● avsaknad av ekonomiska incitament för avfallsanläggningar för att återvinna vissa material; 
● jungfruliga råvaror är relativt billiga och användning av återvunna material i nya produkter 

kräver mycken dokumentation och tester for att bevisa att materialet uppfyller samma standard 
som jungfruliga material (eftersom det återvunna materialets ursprung varierar från fall till fall 
krävs mer utförliga tester på det återvunna materialet än för motsvarande jungfruligt material); 

Blandat avfall 
till sortering 

Nedmalet 
osorterbart avfall 
(för förbränning) Utsorterad 

grovplast 

Gips 

Sten, tegel, betong 
(blandat) 
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● svårigheter att få ekonomi i viss materialåtervinning, som kan påverkas av långa avstånd från 
materialåtervinningsanläggningen eller en låg vikt och stor volym av materialet som ska 
återvinnas (exempelvis plast);  

● avfallsanläggningar har egen användning för material för sluttäckning av deponier;  
● dålig eller obefintlig källsortering på grund av praktiska hinder som exempelvis brist på 

utrymme eller tid på bygg- och rivningsplatser, eller höga kostnader för uthyrning och 
transport av avfallscontainrar för varje avfallsfraktion;  

● tekniska/logistiska svårigheter; 
● brist på eller avsaknad av materialåtervinningstekniker,  
● dålig materialhygien;  
● oförmåga att identifiera och sortera olika material;  
● många sammansatta produkter är för komplicerade att materialåtervinna; 
● det saknas en marknad för vissa återvunna material; 
● risk för förorening av materialet till följd av undermåliga återvinningsprocesser och återvinning 

av gamla produkter som innehåller oönskade farliga ämnen; 
● bristande kunskap om det ekonomiska värdet och miljönyttan av materialåtervinning;  
● bristande kunskap om möjligheter till materialåtervinning;  
● bristande kommunikation mellan kunder och avfallsanläggningar;  
● bristande översikt över värdekedjan för varje material; 
● otydligt ansvar för ökad utsortering och materialåtervinning.  

 
Tabell 3 presenterar exempel på kostnader och intäkter för avyttrade av mottaget avfall till nästa 
aktör i värdekedjan, exempelvis ett materialåtervinningsföretag. Data är baserat på inspel från 10 
avfallsaktörer till SMED (Luukka, o.a., 2018).  

Tabell 3. Exempel på kostnader och intäkter för avyttrande av mottaget avfall till nästa aktör i värdekedjan 
(Luukka, o.a., 2018) 

Avfallsslag Kostnad 
(kr/ton) 

Intäkt 
(kr/ton) 

Kommentarer 

Plast (blandat) 2000  Cirkapris inkl. transport, balning och 
behandling 

Blandat avfall 900-1 500  Inkl. transport 
Glas 800-1 000  Exkl. transport 
Gips 800   
Isoleringsavfall (sten- och 
glasfiberull)  

800   

Brännbart avfall 600-1 000  Inkl. transport 
Restavfall 600-700   
Grovavfall 300-500  Exkl. transport 
Blandat inert avfall (betong, porslin 
etc.) 

100  Exkl. maskintid 

Komposterbart avfall 50   
Wellpapp  300-1 000 Inkl. transport 
Papper  500-600 Exkl. transport 
Plast (polyeten)  500-2 500 Inkl. transport 
Metallavfall  1 000- 1 500 Inkl. transport 
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2.4 Status för de sex avfallsfraktionerna 
Teoretiskt sett är återvinning redan idag en möjlighet för alla sex avfallsfraktionerna som studeras i 
detta projekt. Detta kräver dock en hög renhetsgrad för varje fraktion, liksom att varje avfallslass är 
kvalitetssäkrat och att ursprunget är känt. 

2.4.1 Betong 
2.4.1.1 Krav från materialåtervinningsföretag  
Krossad betong kan ha många olika användningsområden; som ersättningsmaterial för natursten 
och grus vid vägkonstruktion, som material vid produktion av byggmoduler eller vid tillverkning 
av ny betong. Vägkonstruktioner som består av högkvalitativ krossad betong har tidigare setts ha 
bättre bärförmåga än konstruktioner av jungfruligt material (Palm, o.a., 2015). 

Betong som används för återvinning kan delas upp i två kategorier: produktionsbetong och 
rivningsbetong. Produktionsbetong utgörs av produktionsrester från jungfrulig betongtillverkning, 
och anses vara fri från farliga ämnen. Rivningsbetong, på andra sidan, kan innehålla farliga ämnen 
och måste därför kontrolleras före återanvändning/återvinning. Betongen kan exempelvis 
innehålla material som PAH (polycykliska aromatiska kolväten), PCB (polyklorerade bifenyler), 
CFC (klorfluorkarboner), asbest, kvicksilverasbest, kvicksilver, som inte får förekomma i den 
återvunna betongen (Vägverket, 2004).  

Ett av de främsta kraven på betongavfall som ska återvinnas till ny betong är kravet på att 
specificera vilka material som finns i avfallet. Materialinnehållet ska specificeras både när det 
gäller materialsammansättning och möjliga föroreningar som skett under användningstiden. 

För att få en ökad förståelse för vilken typ av krav som är viktigast att uppnå för en ökad 
återvinning av krossad betong har vi i studien intervjuat flera återvinningsföretag. Resultatet från 
dessa intervjuer presenteras nedan. 

Exempel 1. Byggmoduler och återvinning av schaktmassor som innehåller betong. ÅGAB5 är ett 
dotterbolag till betongstillverkaren Sydsten och ägs av SYSAV. ÅGAB har flera 
återvinningsanläggningar i Skåne: Maskängen i Lund, Skabersjö i Svedala och Utögatan i Malmö. 
Företaget använder ren betong - huvudsakligen från Sydstens produktionsrester - för att tillverka 
stora ÅGAB-moduler som designats enligt LEGO-principen. Modulerna gör det möjligt att enkelt 
bygga stabila konstruktioner för olika typer av väggar, exempelvis som stödväggar för jordbruks-
trädgårdar eller terrassområden. 

SYSAV skickar olika typer av schaktmassor för återvinning hos ÅGAB. Hos ÅGAB separeras sedan 
betong från tegel och därefter krossas materialet. Krosset analyseras och om det inte är förorenat 
kan det sedan användas både inbundet (exempelvis i betong) och som löst material (exempelvis 
som täckningsmaterial på parkeringsytor). Efterfrågan på detta sekundärmaterial är dock i 
allmänhet inte stort. 

 

                                                           

5 http://agabsyd.se/  

http://agabsyd.se/


 Rapport B 2323  Ökad sortering av bygg- och rivningsavfall – Åtgärder för kommunala anfallsanläggningar 
 

21 

De material som är viktigast att undvika i samband med återvinning av betong är sanitetsporslin - 
exempelvis toalettstolar och tvättställ - då dessa kan innehålla bly, och blåbetong, som innehåller 
radon och andra oönskade material. Om dessa material förekommer ens i små mängder i den 
återvunna betongen innebär detta att hela fraktionen kan bli förorenad. Detta kan allvarligt 
begränsa vidare användning av den återvunna betongen, eller till och med innebära att betongen 
blir helt oanvändbar för alla typer av användningsområden. Blåbetong kan exempelvis främst 
användas för att täcka deponier, men inte som byggmaterial för hus. 

Exempel 2. Betongtillverkning. Swerock AB6 återvinner cirka 700 000 ton bygg- och rivningsavfall i 
södra Sverige. Den krossade betongen återvinns och används som fyllmedel i 
betongstillverkningen både inom företaget och på andra platser. Swerock är av uppfattningen att 
betongavfall ska återvinnas och användas vid tillverkning av ny betong, istället för att - som i 
dagsläget - enbart användas som material på deponier. 

I dagsläget samarbetar Swerock inte med kommunala anläggningar. Den största utmaningen för 
materialåtervinning av de kommunala anläggningarnas betongavfall skulle kunna vara svårigheter 
att spåra avfallets ursprung och få fram specifikationer för avfallets material-sammansättning. 

Exempel 3. Användning av krossad betong vid vägbyggen. För närvarande finns den största 
potentialen för återanvändning av krossad betong i samband med vägbyggen (så länge det 
återvunna betongmaterialet uppfyller kraven på vägkonstruktioner) eftersom få övriga krav finns 
för denna typ av bygge. Krossad betong anses bäst lämpad vid vägbyggen av parkeringsplatser 
och cykelvägar, där vägarnas nötningsegenskaper är en relativt lågprioriterad fråga (Johansson, 
o.a., 2017). 

2.4.1.2 Insamling och behandling  
Insamling av betongavfall vid kommunala anläggningar är något annorlunda när det gäller 
insamlingskällor och sätt att ta emot avfallet. Däremot är behandling och användning av det 
insamlade betongavfallet väldigt liknande. 
 
På återvinningscentralerna samlas betongavfall huvudsakligen in tillsammans med annat inert 
avfall såsom sten, tegel, jord, och i vissa fall andra fraktioner som porslin och kakel. Betongen 
samlas antingen upp i containrar (sker huvudsakligen på återvinningscentraler) eller direkt på 
marken (sker både på återvinningscentraler och på avfallsanläggningar).  
 
Vissa återvinningscentraler (exempelvis SYSAV:s) skiljer på blåbetong och resterande betong, så att 
blåbetongen samlas in tillsammans med andra avfallsströmmar som ska gå till deponi. Sex av 13 
intervjuade anläggningar uppger att de samlar in betong separat (ofta som inert avfall). 
Majoriteten anger dock att de inte separerar blåbetongen. Den vanliga förklaringen till detta är att 
blåbetong är ett så pass ovanligt material, att det sällan förekommer på anläggningarna. 
 

                                                           

6 https://swerock.se/  

https://swerock.se/
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Figur 4. Exempel av insamling av betong samman med jord, sten, tegel på en återvinningscentral (bild: 
Jurate Miliute-Plepiene) 

 

 
Figur 5. Exempel av insamling av blåbetong på en återvinningscentral (bild: Jurate Miliute-Plepiene) 

 
 
Få anläggningar har egna krossar, eller hyr in krossar, för bearbetning av det insamlade 
betongavfallet. 11 av 13 intervjuade anläggningar använder betongen (mest obehandlad) som 
anläggningsmaterial, huvudsakligen för vägbyggen vid deponier och/eller för sluttäckning av 
deponier. Ifall betongavfallet behandlas före användning beror vanligtvis på användningsområde.  
 
Användning av krossad betong för andra användningsområden än deponeringsinfrastruktur- och 
täckning är väldigt sällsynt. Exempel på där det ändå sker är Nordvästra Skånes Renhållning, som 
ibland säljer sitt krossade betongmaterial när det finns intresse på marknaden. 
Återvinningscentralen Norraby ger ibland iväg gratis betongmaterial till kommunala byggprojekt 
för parkeringsplatser och cykelvägar. Båda dessa fall gäller dock sällsynta tillfällen och små 
materialmängder. Allmän praxis är snarare att betongavfall som tagits emot vid kommunala 
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anläggningar aldrig lämnar anläggningen utan huvudsakligen används på plats i anslutning till 
deponeringsverksamheten. 
 
Ibland behandlas det betongavfall som samlas på återvinningscentraler och kommunala 
anläggningar annorlunda – vissa avfallsmängder kan krossas och återvinnas, medan andra kan 
återanvändas. Exempelvis samlar SYSAV:s  återvinningscentraler i Skåne in betong tillsammans 
med sten, tegel och jord, och skickar sedan avfallet till ÅGAB. SYSAV har också separata 
insamlingar för privatpersoners användbara byggavfall (exempelvis betongplattor) i samtliga 
återvinningscentraler, som sedan kan säljas och återanvändas på SYSAV:s Återbyggdepå. Den 
totala mängd betongprodukter som samlades in för återanvändning år 2017 var cirka 200 ton.  
 
På SYSAV:s kommunala avfallsanläggning, där bygg- och rivningsavfall lämnas från byggföretag, 
är betongavfallet ofta blandat med andra inerta material (jord, sten, sand etcetera). Företag som 
anländer med rent betongavfall hänvisas ofta vidare av SYSAV till andra företag som tar emot den 
typen av avfall mot en avgift, och möjligen återvinner avfallet för andra användningsområden 
utöver deponi. Ett liknande exempel finns på Tekniska verken i Linköping, där rena 
betongfraktioner vanligtvis hänvisas vidare till företaget GDL. Andra större kommunala 
anläggningar hävdar att de mycket sällan får rent betongavfall och behöver hantera redan 
blandade bygg- och rivningsavfallsströmmar. 
 
Avgifterna för betongavfallet skiljer sig stort beroende på om det är avsett för materialåtervinning 
(för byggmaterial) eller deponering (Tabell 4). Skillnaden är däremot obefintlig mellan användning 
för down-cycling (sluttäckning av deponi) eller up-cycling (vägbyggen eller andra användnings-
områden). 
 
Tabell 4. Mottagningsavgift betongavfall (Luukka, o.a., 2018) (Data från tio avfallsanläggningar) 

Avfallsfraktion Mottagningsavgift 
(kr/ton) 

Generell hantering av avfallet 

 Medel Max Min  
Blandat inert avfall, 
konstruktionsmaterial 

320 600 50 Konstruktionsmaterial 

Jordmassor, icke-farligt 90 280 0 Konstruktionsmaterial 
Blandat icke brännbart avfall 
(icke-farligt avfall) 

940 1 800 100 Deponering och användning som 
konstruktionsmaterial 

Blandat inert avfall, deponering 1 390 1 800 1 030 Deponering 
Betongavfall 240 720 75 Konstruktionsmaterial7 

 

2.4.1.3 Hinder for materialåtervinning 
Användning av betongavfall som byggmaterial till vägbyggen i anslutning till deponier eller för 
sluttäckning av deponier klassificeras som "materialåtervinning". Många intervjuade anläggningar 
påpekade det behov som finns för detta material i anslutning till deponier.  
 
Flera intervjuade anläggningar medgav att alternativa möjligheter till materialåtervinning sällan 
betraktas, eller inte kommer på fråga, och att kunskapen om andra möjliga användningsområden 
av avfallsbetong är bristfällig. 

                                                           

7 Priset i den övre delen i angivet prisintervall avser hantering av större bitar betongavfall, ofta med armeringsjärn, vilket kräver 
krossning och sortering innan slutlig hantering. 
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Deponeringsskatten gäller inte för betongavfall som används som byggmaterial på deponier. Detta 
motverkar avsikterna för de differentierade grindavgifterna för rena blandade betongfraktioner. 
Det finns idag små eller obefintliga ekonomiska incitament att samla in betongavfall med högre 
kvalitet för andra ändamål än som byggmaterial för deponier. 
 
Enligt intervjuade anläggningar är prisskillnaden mellan den krossade betongen och de jungfruliga 
materialen mycket liten och för vissa anläggningar kan kostnaderna för köp eller hyrning av den 
utrustning eller tjänst som krävs för att krossa betongen och sortera ut armeringen vara alltför 
höga i relation till den potentiella vinsten. Ifall det återvunna materialet sedan klassas att ha 
avfallsursprung innebär detta krav på mycket mer omfattande dokumentation för användaren än 
vid användning av de jungfruliga materialalternativen. Dessutom är det ett problem att 
kommunala avfallsanläggningar sällan kan påverka kvaliteten på det betongavfall som kommer in 
till anläggningen från byggarbetsplatser.  
 
Flera av de intervjuade anläggningarna är eniga om att om källsortering inte ägt rum i samband 
med att avfallet uppkommit (exempelvis ingen selektiv rivning eller sortering på plats) finns det 
inte många alternativa användningsområden för betongavfallet än lågkvalitativ användning på 
deponi.  
 
Användning av betongavfall vid konstruktion av byggmoduler eller vid tillverkning av ny betong 
kräver en ren avfallsfraktion (exempelvis ingen blåbetong eller andra farliga ämnen) inklusive 
certifieringsinformation för varje avfallslass. Detta kan utgöra ett stort problem då avfallets 
ursprung oftast är okänt eller inte kan verifieras. 
 
För närvarande är den största potentialen för materialåtervinning av krossad betong att använda 
materialet i samband med vägbyggen. Enligt litteraturen kan krossad betong till och med vara 
bättre lämpat för detta användningsområde än motsvarande jungfruliga materialalternativ. För 
stora vägbyggnationsprojekt (exempelvis de som utförs av Trafikverket/Vägverket) krävs dock 
nästan alltid material som finns tillgängliga i stora mängder och av jämn kvalitet, medan de lokala 
leveransmöjligheterna av krossad betong vanligtvis är mycket mindre. Därför är krossad betong 
mest lämpligt för lokala (mindre) projekt som vanligtvis utförs av kommuner (exempelvis byggen 
av cykelvägar och parkeringsplatser). 
 
Kommunerna har en möjlighet att välja material (och leverantörer) och de är närmare de 
potentiella materialkällorna. Genom att formulera krav på användning av betongavfall i 
vägbyggen skulle en efterfrågan för detta material kunna skapas, och avleda användningen av 
materialet i anslutning till deponier. Vissa intervjuade anläggningar ansåg att mycket skulle kunna 
åstadkommas genom att, via lokala bygglovsbestämmelser, uttryckligen efterfråga inblandade 
företag att utforska möjligheterna till användning av alternativa material. Ökat samarbete är en 
annan faktor som ytterligare kan hjälpa till att skapa nya möjligheter för användningen av 
återvunnen betong. Enskilda anläggningar kanske inte har möjlighet att erbjuda tillräckliga 
mängder krossad betong av likvärdig kvalitet, utan aktörer (inklusive kommunala 
avfallsanläggningar) kan behöva engagera sig och samarbeta för att på så sätt möjliggöra en mer 
storskalig marknad (Palm, o.a., 2015). 
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2.4.2 Gipsavfall 
2.4.2.1 Krav från materialåtervinningsföretag 
Gipsskivor utgörs vanligtvis av en bas av gips, omgiven av förstärkande material på båda sidor. 
Förstärkningarna utgörs huvudsakligen av kartong, men ibland även av glasfiber eller syntetfibrer 
(antingen som en tillsats i gipset eller som ett materiallager på båda sidor om brädan). Skivan 
bearbetas ibland även för att öka dess vattentålighet. Tre material används vanligtvis för 
tillverkning av gipsskivor: jungfruligt gipsmaterial, biprodukter från rökgasrengöring och 
återvunnet gips (cirka 30 procent). Det huvudsakliga råmaterialet är kalciumsulfatdihydrat, som 
vanligtvis kommer från Spanien (Johansson, o.a., 2017).  

Enligt litteraturkällor (Tyrens, Skanska, Nya Karolinska Solna, 2012) blir mellan 20 och 50 procent 
av de gipsskivor som levereras till byggarbetsplatser till byggavfall. Ifall använda gipsskivor i 
bygg- och rivningsavfall separeras från annat avfall och hanteras korrekt kan materialet enkelt 
återvinnas. Vid återvinning av pappersbelagda gipsskivor separeras de två huvudkomponenterna 
gips och kartong. Kartongen kan återvinnas och gipset kan antingen gå till tillverkning av nytt 
gips, eller användas för jordförbättring. För att återvunna gipsskivor ska kunna användas för 
tillverkning av nya gipsskivor krävs ofta en bearbetning av produkten som förberedelse för 
återvinningen. Gipsskivorna slipas, kartongskivorna avlägsnas, och pulver av returgips tillverkas. 
Detta pulver blandas sedan vanligen samman med jungfruligt gipspulver (SMED, 2018). 
 
Vi har intervjuat tre gipsåtervinningsföretag. Två8 av dem presenteras här. Båda företagen 
förbehandlar avfall och förbereder gipspulvret för tillverkning av nya gipsskivor. Några av 
företagen bedriver även insamling och/eller containeruthyrningstjänster. 
 
Exempel 1. PR slamsugning9 ligger i Stenstorp, cirka 20 kilometer från Falköping. Företagets 
verksamhetsradie är södra Sverige inklusive Linköping, Trelleborg, Karlstad, Göteborg och Borås. 
Deras årliga insamlingsvolym är cirka 20 000 ton, men kapaciteten är cirka 30 000 ton. 
 
På anläggningen slipas gipsskivorna och sorteras upp i två fraktioner: gipspulver och papper, plast 
och trä. Det återvunna pulvret kan användas för tillverkning av nya gipsskivor eller 
markförbättring. Det senare användningsområdet följer från gipsets höga svavelhalt, och innebär 
att gipspulvret blandas med rötslam från biologiska behandlingsanläggningar och sprids på fält. 
Denna typ av användning uppfyller dock inte bestämmelserna för KRAV-odling enligt en av de 
intervjuade aktörerna. 

Exempel 2. Gyro Gipsåtervinning10 ligger i anknytning till gipsskivtillverkaren Gyprocs 
anläggning i Blåsta. Företaget kan ta emot 10 000 ton per år vid sidan av Gyprocs 20 000 ton 
årskapacitet. Gipsavfallet kommer huvudsakligen från Stockholmsområdet, Gävle och delar av 
Dalarna, och kan komma från både byggföretag och kommunala avfallsanläggningar, inklusive 
återvinningscentraler. Ofta håller gipsmaterialet som kommer från byggföretagen en mycket högre 
kvalitet än avfallet som kommer från återvinningscentralerna. Gipsavfall från 
återvinningscentraler behöver ofta försorteras på anläggningen, främst för utsortering av metaller 
som riskerar skada återvinningsutrustningen och går efter det vidare till återvinning. Gipsavfall 
från byggföretag går vanligtvis direkt till återvinning. Efter krossning och siktning genereras tre 
                                                           

8 En av de intervjuade gipsåtervinningsföretag var Gips Recycling Sverige AB (del av koncernen Gypsum Recycling A/S) som inledd 
konkurs 2018-10-08 
9 http://pr-slamsugning.se/  
10 https://gyroatervinning.se/  

http://pr-slamsugning.se/
https://gyroatervinning.se/


 Rapport B 2323  Ökad sortering av bygg- och rivningsavfall – Åtgärder för kommunala anfallsanläggningar 
 

26 

huvudfraktioner: gipspulver, papper och metaller. Papperet går till återvinning och gipspulvret 
går till tillverkning av nya gipsskivor. 

Alla intervjuade företag betonade behovet av rent och torrt gipsavfall. En viss föroreningsnivå kan 
accepteras, då tapeter, spik och skruv inte utgör ett problem. Föroreningar, såsom mögel eller 
kartongrester, bränns bort under tillverkningsprocessen (kalcinering vid cirka 140° C) (Johansson, 
o.a., 2017). Andra föroreningar, såsom väggdelar, elektriska installationer, isoleringsmaterial, 
betongavfall och liknande är inte önskvärda för återvinningsföretagen. Dessa typer av föroreningar 
riskerar skada utrustningen och kräver utökad tid och personal för utsortering. Det är också en 
kritisk faktor att det inte finns någon asbest i det accepterade avfallet, eftersom det innebär att det 
inte är möjligt att materialåtervinna avfallet. Det finns också krav på fuktnivåer. Att förvara 
gipsavfall i öppna behållare under kortare tidsperioder är inte ett problem. Gipsavfallet bör dock 
inte exponeras för vatten, exempelvis via öppen lagring under ett år eller längre tid. 

Den slutliga kvaliteten på de nya gipsskivor som delvis utgörs av återvunnet gips påverkas 
vanligtvis inte av tillsatsen av återvunnet gips. Gips är inte heller ett material vars kvalitet 
påverkas av återvinningsprocesser, och kan i teorin återvinnas många gånger (Johansson, o.a., 
2017).  

2.4.2.2 Insamling och behandling  
Kraven för deponering av gipsavfall har stramats åt sedan 2012. Gips kan nu endast deponeras i 
enskilda celler som separerats från organiskt material (med mindre än fem procent organiskt 
material), då det annars finns risk för oönskad förgasning (Forsberg & Simatova, 2017). Att 
använda gipsavfall för sluttäckning av deponier är inte tillåtet. 

Enligt IVL:s interna utvärdering baserad på officiellt tillgänglig data (SMED, 2018) gick år 2016 
cirka 70 000 ton separat insamlat gipsavfall till behandling i Sverige. Av detta avfall 
materialåtervanns cirka 67 procent, medan 30 procent gick till deponering. Enligt statistik från 
Avfall Web rapporterade 163 av 269 kommuner och kommunala avfallsaktörer11 år 2017 att de 
samlade in gipsavfall separat för materialåtervinning (totalt knappt 27 000). 

Gipsskivor hamnar ofta inom den ”osorterade" fraktionen på bygg- och rivningsplatser (Johansson, 
o.a., 2017).  När denna typ av avfall omlastas på avfallsanläggningarna kan visst gipsavfall 
separeras ut. I samband med detta bryts gipsskivorna dock ofta av i mindre delar; ibland så små att 
de inte kan utsorteras för materialåtervinning. Istället hamnar gipset med den avfallsfraktionen 
som läggs på deponi (mest vanligt) eller går till energiåtervinning. När gipset deponeras 
tillsammans med andra organiska substanser kan det bidra till bildandet av vätesulfid. I 
förbränningsanläggningar orsakar gipset korrosion i samband med rökgasrening (Johansson, o.a., 
2017). 
 
Intervjuade kommunala avfallsanläggningar samlar in gipsavfall separat. Sju av 13 anläggningar 
skickar gipsavfallet till antingen materialåtervinning eller användning för markförbättring. En 
anläggning skickar avfallet för användning inom cementproduktion, en annan anläggning har 
varit tvungna att tillfälligt skifta från materialtervinning till deponering, eftersom ett 
återvinningsföretag fann rester av asbest i deras gipsavfall. Många intervjuade anläggningar 
betonade att en mycket stor andel av gipsavfallet (några nämnde upp till 50 procent av allt 
gipsavfall) hamnar i blandade bygg- och rivningsavfallsfraktioner. 
 

                                                           

11 De som rapporterar avfallsstatistik till Avfall Web. 
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Enligt våra intervjuer med gipsåtervinningsföretag och kommunala avfallsanläggningar varierar 
kvaliteten på det separat uppsamlade gipsavfallet vid återvinningscentraler och kommunala 
avfallsanläggningar stort. En intressant observation är att återvinningscentraler som ligger vid 
större städer och har höga materialgenomströmningar (fler kunder och bilar som kommer till 
återvinningscentralen) har mycket lägre kvalitet på sitt gipsavfall än de återvinningscentraler som 
ligger långt bort från storstäder. Det beror troligen på att i mer isolerade återvinningscentraler är 
avfallsproducenterna mindre anonyma och därmed mer noggranna med sin sortering. Enligt 
utförda intervjuer med återvinningsföretag kan samma kommunala anläggningar variera mellan 
att ge gipsavfall med mycket hög och mycket låg kvalitet. Detta för att kvaliteten på gipsavfallet 
helt beror på kvaliteten på bygg- och rivningsavfallet som anläggningen får in från bygg- och 
rivningsföretag, och hur dessa företag hanterar sitt avfall. 
 
Ytterligare faktorer som påverkar kvaliteten på det uppsamlade gipsavfallet på 
återvinningscentraler kan vara utformning och placering av containrar, personalens utbildning och 
arbetstider. Containrarnas placering är avgörande för att underlätta kundernas besök. En 
observation är att ifall containrar för liknande typer av avfallsströmmar placeras nära varandra 
skulle sorteringshastigheten kunna öka. Containrar för gipsavfall skulle exempelvis kunna placeras 
nära containrar för betong, kakel eller isoleringsmaterial. Ett exempel på förbättrad 
containerdesign är den så kallade ”brevlåda”-containern, som själv tillverkats på en 
återvinningscentral. Containerns öppning tillåter enbart användaren att slänga gipsskivor, vilket 
ökar kvaliteten på det samlade materialet. 
 

 
Figur 6. Exempel av gipsavfall samlat separat på en återvinningscentral (bild: Alexandra Maria Almasi) 
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Figur 7. Exempel av gipsavfall samlat separat på en återvinningscentral (bild: Jurate Miliute- Plepiene) 

 

Figur 8. Förorenat gipsavfall (bilder: materialåtervinnare) 

 

2.4.2.3 Hinder för materialåtervinning 
Återvinningsföretagen har nämnt ett flertal bra och dåliga rutiner som förekommer vid 
kommunala anläggningar. Vissa anläggningar som krossar gipsskivor sprutar troligtvis ut vatten 
för att minska mängden damm, vilket gör det svårt att återvinna det våta materialet. Lång 
utomhusexponering (flera månader eller år) för regn är inte heller bra för 
återvinningsmöjligheterna. Enkla åtgärder kan ofta vara mycket effektiva för att förhindra 
exponering för vatten och förbättra möjligheterna till återvinning. Vissa åtgärder är logistiska 
(exempelvis mer frekventa transporter, även om detta är en kostnadsfråga och beror på 
materialvolymer), vissa är mer tekniska (exempelvis täckning av materialet). 
 
Mycket av det gipsavfall som kommer till kommunala avfallsanläggningar är blandat med bygg- 
och rivningsavfallsströmmarna. Det finns ett behov av bättre sorteringsmetoder, men kommunala 
avfallsanläggningar inte har direkt inflytande över det inkommande materialet. 



 Rapport B 2323  Ökad sortering av bygg- och rivningsavfall – Åtgärder för kommunala anfallsanläggningar 
 

29 

 
Enligt våra intervjuer och tidigare studier är avfallsavgifterna hos gipsåtervinningsföretagen två 
gånger lägre än avfallsavgifterna hos de avfallsanläggningar som deponerar gipset (Tabell 5). 
Transportkostnaderna kan dock vara höga ifall en återvinnare befinner sig långt borta eller har 
samlat in små avfallsmängder. Återvinningsföretagen ligger huvudsakligen antingen i södra 
Sverige eller i Stockholmsområdet och kommuner i norra Sverige står därför inför höga 
transportkostnader för materialåtervinning. Dessutom samlar små kommuner endast in relativt 
små mängder gipsavfall, vilket gör det dyrare att lagra och transportera avfallet. Mer samarbete 
mellan kommuner skulle kunna öka volymerna och minska transportkostnaderna. Vissa 
återvinningsföretag har redan idag, eller planerar att placera ut, uppsamlingspunkter på mer 
avlägsna platser, vilket skulle kunna öka möjligheterna för högre återvinningsgrader i framtiden. 
 
Tabell 5. Mottagningsavgift för gipsavfall (Baserat på intervjuar och från (Luukka, o.a., 2018)) 

 

Avfallsslag Mottagningsavgift 
(kr/ton) 

Generell hantering av 
avfallet 

 Medel Max Min  
Gips (hos materialåtervinnare) 690 775 750 Materialåtervinning 
Blandat inert avfall, deponering* 1 390 1 800 1 030 Deponering 
Gips, deponering (på 
avfallsanläggningar)* 

1 500 1 800 1 100 Deponering 

Gips, materialåtervinning (på 
avfallsanläggningar)* 

1 010 1 500 650 Materialåtervinning 

2.4.3 Glasull 
2.4.3.1 Krav från materialåtervinningsföretag 
Glasull är ett isoleringsmaterial som till stor del är gjort av glasmaterial (kiseldioxid) (90 till 95 
procent) som smälts och spinns till ett fibröst material som kallas glasull. Andra komponenter som 
används i produkten är bakelit (4 till 9,5 procent) som fungerar som bindemedel och mineralolja 
(mindre än en procent) som fungerar som dambindare. Idag används vid framställning av glasull 
cirka 80 procent återvunnet glas, vilket sparar både energi och råmaterial. Även glasull kan 
återvinnas till ny glasull genom smältning. Materialet behöver dock vara nytt, torrt och rent (Avfall 
Sverige , 2015). 
 
För närvarande finns inga materialåtervinningsföretag som skulle ta emot förorenat glasullsavfall 
från kommunala avfallsanläggningar. Flera initiativ för återvinning av ren glasullavfall från 
produktion/installation har dock nyligen lanserats. Två exempel på detta presenteras nedan. 
 
Exempel 1. I början av 2018 lanserade ISOVER12 och Ragn-Sells13 ett nytt system (Isover Saint-
Gobain, 2018 b) för insamling och materialåtervinning av glasullavfall från produktionsspill. 
Retursystemet är primärt avsett för att erbjuda ett miljömässigt bättre alternativ för isolerspillet på 
deras slutkunders byggarbetsplats, istället för att det hamnar på deponi.  ISOVER har sedan länge 
flertalet egna system för att ta hand om spillet som uppstår i deras tillverkningsprocess; 
exempelvis direktåterföring av kantspill, återsmältningssystem och produkter tillverkade av spill.  

                                                           

12 https://www.isover.se/  
13 https://www.ragnsells.se/  

https://www.isover.se/
https://www.ragnsells.se/
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Take-back-systemet erbjuder olika lösningar för insamling av glasull, exempelvis kan man hyra en 
särskild utrustning för komprimerande av avfall: ”säckställ” för mindre byggarbetsplatser, och 
kompressorer för större platser. Systemanvändarna kan köpa påsar och hyra in utrustning för 
komprimering av avfallet, varpå insamling beställs via ISOVER och Ragn-Sells samlar in och 
transporterar glasullavfallet till återvinningsanläggningen via olika nav som finns inom systemet. 
Från det insamlade avfallsmaterialet producerar Ragn-Sells sedan en ny produkt: "Lego-liknande" 
block som kombinerar och komprimerar ihop gips, murbruk och glasull i en komposit. Dessa block 
används för att separera olika avfallsströmmar vid Ragn-Sells avfallsanläggningar. Take-back-
systemet erbjuder hittills denna tjänst främst i Svealand och Götaland (förutom Gotland). Om 
systemet lyckas öka volymerna och därmed få upp en mer storskalig ekonomi skulle det kunna 
spridas till hela Sverige, förutsatt att transporteringen är hållbar och kostnaderna rimliga. Systemet 
accepterar hittills endast mineralull från produktionsspill från Saint-Gobain-produkter från 
byggföretag. 
 

 

Figur 9. Retur av isolerspill (Isover Saint-Gobain, 2018 a) 

 

Exempel 2. SUEZ14 och Eniva Isolerproffs15 samarbetar för insamling av isoleringsavfall. SUEZ 
tillhandahåller insamlingsservice av allt isoleringsavfall, inklusive glasull från produktionsspill 
och från byggarbetsplatser. SUEZ erbjuder leverans av insamlingspåsar och insamling av 
avfallsmaterial. Materialen rivs ner för att frigöra lösullsisolering för vidare återvinning. För 
närvarande har systemet svårigheter att samla in tillräckliga mängder rent avfall, och även i 
prisskillnaden mellan traditionell glasull och insamlat avfall för lösullsisolering. 
 
Båda systemen kräver rena, torra material, huvudsakligen från produktionsspill. Det finns 
emellertid inga tekniska begränsningar för insamling av rivningsavfall enligt samma system i så 
fall avfallet kan tillhandahållas till samma torrhet och renhet.  

2.4.3.2 Insamling och behandling 
Tre av 13 av intervjuade kommunala anläggningar samlar in isoleringsmaterial, inklusive glasull, 
som en separat fraktion. Det vanligaste är att glasullen sorteras tillsammans med den blandade 
avfallsfraktionen som sedan går till deponering, eller för enstaka fall som brännbar fraktion. 
Merparten av allt glasullsavfall går till deponering. Två anläggningar indikerar att separat insamlat 
isoleringsavfall går till sluttäckning av deponier. I två andra anläggningar placeras glasull ofta i 

                                                           

14 https://www.suez.se/  
15 https://www.isolerproffs.se/  

https://www.suez.se/
https://www.isolerproffs.se/
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den brännbara avfallsfraktion och genomgår därmed förbränning, men ifall större avfallsmängder 
tas emot går avfallet till deponering. 
 

 
Figur 10. Insamling av isolering från rivning på en återvinningscentral (bild: Jurate Miliute-Plepiene) 

 
Exempel 1: Malmö Återbyggdepå16 är ett bolag som tar emot och säljer även begagnat 
byggmaterial i Malmö. Återbyggdepån i Malmö tar emot flera tusen kvadratmeter oanvänd glasull 
som de sedan säljer tillbaka till marknaden. Deras huvudsakliga källa för glasull är från överinköp 
eller produktionsspill från de stora byggprojekten (Kozul, 2018). 
 
Exempel 2: June Avfall och Miljö17 har etablerat en plats for insamling av rena byggavfall, 
inkluderat ren isolering som de kallar byggboden. Företaget testar koncepten på Jönköping 
återvinningscentral. Byggboden är en enkel lösning för att man kan hämta eller lämna 
byggmaterialer. Byggboden på Jönköping återvinningscentral har 15 kvadratmenter och båda 
privata personer och företag kan hämta eller lämna byggmaterialer där (June Avfall och Miljö AB, 
2018).   
  

2.4.3.3 Hinder för materialåtervinning  
Den huvudsakliga barriären för ökad materialåtervinning av glasull från återvinningscentraler och 
kommunala avfallsanläggningar är att det för närvarande inte finns några andra 
materialåtervinningsalternativ än down-cycling, exempelvis som sluttäckning av deponier.  

Materialåtervinning existerar endast för mycket rena fraktioner från byggplatser, men inte heller 
denna fraktion har nått materialåtervinningen i en stor skala. De kommunala anläggningarnas roll 
kan vara att samverka med de befintliga insamlingssystem som erbjuds via industrin och bidra till 
att öka de insamlade materialvolymerna från byggplatser. De kommunala anläggningarna skulle 
även kunna informera byggföretagen om existensen av dessa återvinningssystem. Några 
intervjuade återvinningsföretag föreslog samarbete med återvinningscentraler och kommunala 
avfallsanläggningar som skulle kunna ge byggföretagen uppsamlingspåsar för produktionsspill. 

                                                           

16 http://www.malmoabd.se/  
17 https://www.juneavfall.se/  

http://www.malmoabd.se/
https://www.juneavfall.se/
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Övergripande åtgärder för återvinning bör huvudsakligen vidtas på byggarbetsplatserna. 
Förekomsten av återanvändningsnav i kommunerna kan också bidra till att minska mängden 
glasull som deponeras. 

2.4.4 Planglas 
Avfallsfraktionen planglas inkluderar glas från exempelvis fönster och fasadglas och är vanligtvis 
sammanfogat med trä eller metallprofiler (Johansson, o.a., 2017). Planglaset som samlas separat på 
återvinningscentraler kräver eftersortering på avfallsanläggningarna, för att sortera bort det som 
inte är glas innan det kan skickas till materialåtervinning. 

Det finns ett fungerande återvinningssystem för rent planglas idag, och cirka 45 procent av 
planglaset från bygg- och rivningsverksamhet återvinns, men det finns rum för förbättringar 
(Youhanan, o.a., 2016). 

2.4.4.1 Krav från materialåtervinningsföretag  
Gamla fönster (tillverkade före 1980) kan vara förorenade med det giftiga ämnet PCB, som tidigare 
användes i fogmassa (Johansson, o.a., 2017). Dessa fönster ska identifieras före rivningsprocessen 
och hanteras som farlig avfall (Youhanan, o.a., 2016). 

Projektgruppen har tagit kontakt med två företag som samlar in planglas för materialåtervinning. 
Dessa företag presenteras här som exempel; Scandinavian Glass Recycling och Swede Glass 
United.  

Exempel 1. Scandinavian Glass Recycling18 har en återvinningsanläggning i Kristianstad och under 
2017 har de samlat in cirka 1 000 ton planglas. De jobbar inte direkt med kommunala 
avfallsanläggningar utan får planglas från aktörer som exempelvis Stena Recycling och Suez 
Recycling. Det planglas som Scandinavian Glass Recycling tar emot grovsorteras, krossas och 
skickas sedan till ISOVER som använder materialet vid tillverkning av glasull. Det planglas som 
Scandinavian Glas Recycling tar emot ska vara mycket rent, utan andra material som järn eller 
keramik (Neij, 2018). Glasull kan tillverkas av uppemot 80 procent återvunnet glas och ISOVER 
upplever att det är brist av detta material på marknaden idag (Hermansen, 2018). 

Exempel 2. Swede Glass United19 har sin anläggning i Otterbäcken och samlar in alla kvaliteter av 
planglas; laminerat och härdat glas från fordon och byggnadskonstruktioner; spegelglas; färgat 
planglas (grönt, rökfärgat, brons, rosa, blått) och armerat glas. Swede Glass United tar emot 
planglas från många olika kommunala anläggningar och årligen samlar de in cirka 10 000 ton 
planglas.  

Kravet som ställs för att kunna materialåtervinna planglaset är att det sorteras i separat container, 
att det är så rent som möjligt, helst utan metaller, trä eller gummimaterial, samt att det inte 
innehåller PCB. Materialet som tas emot kontrolleras regelbundet av Swede Glass United för att 
säkra att det inte innehåller PCB.  

Swede Glass United säger att svåraste är att hålla en tillräckligt låg nivå av föroreningar, men med 
en bra dialog och bilder så uppnår de oftast godkända resultat. Företaget upplever inte att det är 
stora variationer i materialets kvalitet beroende på vilken avfallsanläggning materialet kommer 

                                                           

18 http://www.sgr.se/  
19 http://swedeglassunited.com/  

http://www.sgr.se/
http://swedeglassunited.com/
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ifrån. Swede Glass United tar en avgift för att ta emot planglas till materialåtervinning. Företaget 
jobbar för att minska kostnaderna för planglasåtervinningen och för att få in flera kunder som 
levererar planglas, inklusive kommunala avfallsanläggningar. Nya kunder får information om 
referenskunder som de kan kontakta för att få information om hur de sorterar sitt planglas och hur 
det fungerar för dem. Swede Glass United certifierar kunderna i sitt återvinningssystem så att de 
kan visa att allt deras insamlade planglas går till materialåtervinning. 

Företaget mellanlagrar material i Sverige och sen skickar det till moderbolaget Reiling i Tyskland, 
där materialet genomgår vidare sortering. Den återvunna råvaran används sedan för tillverkning 
av nya flaskor och burkar (Bernström, 2018). 

Både Scandinavian Glass Recycling och Swede Glass United säger att de har både kapacitet och 
intresse för att få in större mängder planglas till materialåtervinning.  

2.4.4.2 Insamling och behandling  
Av de 13 intervjuade avfallsaktörerna samlar tre aktörer in planglas separat för 
materialåtervinning. En av respondenterna nämnde att planglas hittills samlats in som schakt, men 
att de är i kontakt med flera kommuner för att undersöka vilka återvinningsmöjligheter som finns. 

Av de 267 kommuner och kommunala avfallsaktörer som rapporterar i Avfall Web-systemet 
rapporterar 37 stycken planglasmängder, vilket kan ses som en indikation på att de samlar detta 
avfall separat. Avfall Web innehåller ingen information hur planglas behandlas. Om planglas inte 
samlas in separat som egen fraktion, samlas det in som exempelvis icke-brännbart avfall eller avfall 
till deponi. 

 

Figur 11. Exempel av insamling av planglas som obrännbart avfall på en återvinningscentral (bild: 
Alexandra Maria Almasi) 

 

Den största andelen planglas som idag återvinns samlas in separat via återvinningscentralerna. På 
avfallsanläggningarna hamnar glaset i containrar med avfall för deponi eller i avfall för vidare 
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sortering, men det är svårt för anläggningarna att få ut glaset med hjälp av plockmaskiner. Därför 
ingår glaset i en blandad fraktion som används som fyllnadsmaterial på deponier. 

Exempel: På Sörabs återvinningscentraler20 samlas planglas in via en separat container. Innehållet 
körs genom en sorteringsmaskin på avfallsanläggningen som tar bort trä- och metalramar. 
Planglaset skickas sedan för materialåtervinning hos Swede Glass United (Kärrholm, 2018). 

2.4.4.3 Hinder för materialåtervinning 
Enligt projektets intervjuer är de största hindren för materialåtervinning att: 

● glaset samlas inte in separat, varken på återvinningscentralen eller där avfallet produceras av 
verksamhetskunder som levererar sitt avfall till avfallsanläggningen; 

● det är tillåtet att använda glaset som fyllnadsmaterial på deponier och att deponera det; 
● det är dyrare att skicka glaset till materialåtervinning än att deponera det och stora avstånd från 

materialåtervinningsanläggningar medför stora transportkostnader; 
● bristande kunskap på möjligheter för materialåtervinning. 

2.4.5 Grovplast  
Plast är en avfallsfraktion som har skapat mycket diskussion under de senaste åren. Plast är ett 
begrepp som används för att beskriva ett stort antal polymera material som används för många 
olika tillämpningar idag.  

Plastanvändningen har ökat konstant i hela värden sedan år 1950. År 2016 tillverkades i Europa 
totalt 49,9 miljoner ton plast. Den största andelen av detta, 39,9 procent, användes i tillverkning av 
förpackningar, följt av tillverkning av produkter for bygg- och anläggningssektorn som utgör 19,7 
procent. På tredje plats var användningen av plast i bilindustrin med 10 procent av den totala 
plastanvändningen i Europa (Plastics Europe, 2017). 

Det finns många typer plast i byggnader som har varierande egenskaper. Vanliga byggprodukter 
av plast är rör, golv, isolering, takdukar och profiler. Vanliga plasttyper som används inom 
byggsektorn är PVC, HDPE, PS och PUR (Plastics Europe, 2017). En genomsnittlig svensk bostad 
byggd efter 1970-talet innehåller cirka 2,5 ton olika typer av plastmaterial (Johansson, o.a., 2017). 

Det finns begränsat med uppgifter kring plastavfall som uppkommer vid rivningar eller 
ombyggnationer i Sverige fördelat på produkt eller plasttyp. Under 2016 har det totalt uppkommit 
drygt 60 000 ton plastavfall från byggsektorn. Av dessa mängder går cirka 900 ton direkt till 
materialåtervinning, men statistiken innehåller stora osäkerheter (Stenmarck, o.a., 2018). 

Plastavfall från ombyggnation och rivning i Sverige skickas huvudsak till energiåtervinning 
tillsammans med annat brännbart eller blandat avfall. En liten del av plastavfallet från 
ombyggnation och rivning materialåtervinns (Elander & Sundqvist, 2015) trots att genomförda 
LCA-studier visat att återvinning av plastavfall ger mindre miljöpåverkan än förbränning 
(Michaud, o.a., 2010). 

Plast från förpackningar och produktionsspill är den plastsort som materialåtervinns i Sverige idag 
eftersom det rör utsorterade och rena fraktioner. Potentialen för ökad materialåtervinning av plast 

                                                           

20 https://www.sorab.se/aktuellt/nyheter/e/60/sorab-atervinner-nu-planglas/  

https://www.sorab.se/aktuellt/nyheter/e/60/sorab-atervinner-nu-planglas/
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från bygg- och rivningsavfall i Sverige är värderad som stor (Sundqvist, Fråne, & Henström, 2013), 
(Stenmarck, o.a., 2018). 

2.4.5.1 Krav från materialåtervinningsföretag 
Materialåtervinning gynnas av separat insamling av olika typer av plast. På det viset maximeras 
möjligheterna för avsättning på marknaden för återvunnet material och värdet av 
plastfraktionerna. Som med all insamling av avfall till materialåtervinning är det viktigt att hålla 
plasten fri från smuts och andra föroreningar. Det är viktigt att avsättning av plast är säkrad innan 
plasten börjar samlas in på ett visst sätt. Transparent plast har som regel ett högre värde än färgad 
plast (Fråne, Andersson, & Lassesson, 2017). 

Plast från återvinningscentraler  
Det finns flera företag i Sverige som jobbar med att ta emot plast, sortera det på olika sätt och 
vidare avsätta det på den internationella marknaden för återvunna material. Exempel på sådana 
företag är Swerec21, Ragn-Sells, Stena Recycling22.  

Exempel. Projektgruppen har varit i kontakt med företaget Swerec i Lanna som tar emot 
plastavfall från många aktörer i Sverige, inklusive kommunala anläggningar och 
återvinningscentraler. Den största delen plast som Swerec jobbar med är plastförpackningar (cirka 
50 000 ton per år), hård plast från kommunala återvinningscentraler (cirka 5 000 ton per år) och 
produktionsspill från industrier (cirka 5 000 ton per år). Swerec sorterar, tvättar och försöker 
avsätta plasten till materialåtervinning. Företaget tar i dagsläget inte emot plast från bygg- och 
rivningsverksamhet, bortsett från en liten mängd rör som kommer in ibland (Krantz, 2018). 

Swerec ställer inte krav gällande vilken typ av plastmaterial de tar emot från återvinningscentraler, 
utan istället på vilken typ av plastprodukt de tar emot. Kommunala avfallsaktörer som vill skicka 
plast från återvinningscentraler till materialåtervinning hos Swerec får följande instruktioner: 

Ja tack: Plastbackar, Balkonglådor i plast, Bildelar i plast - Fritt från elektronik och farligt avfall, 
Blomkrukor i plast, Brevlådor i plast, Brickor i plast, CD-fodral, Plastdunkar - Dropptorra och utan 
kork, Galgar i plast, Plasthinkar - Dropptorra, Plasthjälmar, Husgeråd i plast, Isskrapor, Kofångare 
i plast - Fritt från elektronik, Plastleksaker - Fritt från batterier och elektronik, Plastlister, Plastdelar 
från vitvaror, Plastmöbler, Plastpallar, Plastpulkor, Pärmar i plast, Sopkärl/soptunnor i plast, 
Stuprör/hängrännor i plast, Toalettsits i plast, Tvättkorg i plast, VHD fodral. 

Nej tack: Badboll, Boj, CD skivor, Cykeldäck, Elektronik, Fendrar, Flytväst, Frigolit, Golfbag, 
Gummi, Gummibåt, LP-skivor, Mjukisdjur, Plastfolie, Plasttak, Plexiglas, Presenning, Resväskor, 
Skor, Slangar, Småbåtar, Surfingbräda, Takbox, Tidskriftssamlare i plast, Tält, Video- och 
kassettband, Vinylgolv, Våtrumstapet, Väggar från duschkabin, Väskor, Växthus i plast (Krantz, 
2018). 

Plast från bygg- och rivningsbranschen 
Swerecs sorteringsanläggning är inte utformad för att automatisk sortera blandat plastavfall från 
rivning och ombyggnation, som exempelvis långa rör eller skrymmande avfall som plasttak 
(Elander & Sundqvist, 2015). Däremot tar företaget emot avfall som är redan sorterat och har en 
bra renhetsgrad, som man sedan försöker sälja på marknaden.  

                                                           

21 http://swerec.se/sv  
22 https://www.stenarecycling.se/  

http://swerec.se/sv
https://www.stenarecycling.se/
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All plast som uppkommer vid en rivning är tekniskt möjligt att sortera ut (Sundqvist, Fråne, & 
Henström, 2013). I två fallstudier som IVL gjort (Elander & Sundqvist, 2015) på två rivningar av 
byggnader (ett äldreboende och en skola) på 1 500 respektive 3 600 kvadratmeter, sorterades 9 220 
kilo plast ut för återvinning (från båda fallstudierna). Rivningsentreprenörerna sorterade själva ut 
plasten, men ytterligare manuell eftersortering krävdes även hos Swerec. Swerec har gjort en 
analys av vissa av plastmaterialen i denna avfallsmängd. I tabell 6 redovisas uppräknade mängder 
plastavfall från de två fallstudierna med avseende på vilken sorts plast som identifierats i 
respektive fraktion och hur stor del av det som kan materialåtervinnas (enlig Swerec). 

Tabell 6. Uppräknad mängd plast som sorterats ut från två rivningsprojekt samt identifierade plastsorter i 
respektive plastfraktion (Baserat på info från (Elander & Sundqvist, 2015)) 

Plastfraktion Uppräknad 
mängd plast 

(kg) 

Identifierade 
plastsorter 

Plastmängder från fallstudierna 
potentiellt lämplig för 
materialåtervinning (kg) 

Plastmattor, tak-
och väggduk 

4 157 PVC 830 

Elrör 510 PVC, PE 510 
Övriga rör och 
slangar  

240 PVC, PE, PP 120 

Lister  320 PVC 320 
Övriga 
plastprodukter  

1 146 PE, PMMA, PS, 
PC, PP, PET 

570 

Restfraktion 
bestående av icke-
plastavfall samt 
härdplastprodukt
er 

2 851 - - 

Totalt  9 220 - 2 400 
Det finns flera exempel på återvinningssystem för plast från bygg- och rivningssektorn i Europa. 
Många är lokalt förankrade och fokuserade på specifika plastprodukter. Många jobbar med PVC 
eftersom detta - som också framgår i IVL:s fallstudier - är det vanligaste plastmaterialet från 
byggsektorn och även kan materialåtervinns relativ enkelt baserat på VinyLoop-processen23 
(Sundqvist, Fråne, & Henström, 2013).  

Till exempel utvecklade Danmark redan år 1997 ett system för insamling, sortering och behandling 
av byggprodukter av styv PVC som heter WUPPI24. Systemet är landstäckande och har cirka 1000 
användare, både privata aktörer och kommuner, som lämnar PVC-avfall från bygg- och 
rivningssektorn. Kommuner i Danmark är skyldiga att se till at PVC sorteras ut och 
materialåtervinns i den mån det är möjligt (Sundqvist, Fråne, & Henström, 2013). 

Även i Sverige finns det exempel på återvinningssystem av plast från bygg- och 
rivningsverksamhet. 

Exempel 1: Bygg- och rivningsavfall. Nordiska Plaströrsgruppen har ett insamlingssystem25 för 
plaströr både från installationsspill (byggavfall) och rivningar (rivningsavfall). Systemet har sju 
containrar utplacerade på olika ställen i Sverige: Stockholm vatten, Uppsala, VA Syd Malmö, 
Vimmerby kommun, Växjö kommun, Ängelholm, Örebro kommun. I dessa containrar samlar man 

                                                           

23 http://www.vinyloop.com/  
24 https://www.wuppi.dk/  
25 http://npgnordic.com/sverige/roratervinning/  

http://www.vinyloop.com/
https://www.wuppi.dk/
http://npgnordic.com/sverige/roratervinning/
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in plaströr och rördelar av PVC, PE och PP (NPG, 2018). Plaströrsavfall från PipeLife, Uponor och 
Wavin kan samlas in vid förfrågan i flera städer i Sverige. Cirka 100 ton plaströr per år samlas in 
genom detta system. Insamlade rör skickas till Swerec som sorterar och tvättar avfallet, och 
försöker sälja det på återvinningsmarknaden. På grund av dålig sortering i containrarna kan 
endast cirka 60 till 80 procent av de totala insamlade mängderna säljas för återvinning. Resterande 
mängde skickas till energiåtervinning (Fråne, Miliute-Plepiene, Almasi, & Westöö, 2018). 

Exempel 2: Rivningsavfall. Takduksproducenternas Förening26 är en del av det europeiska 
insamlingssystemet Roofcollect27. Systemet tar tillbaka både installationsspill och gamla takdukar i 
PVC för återvinning. Takdukarna i PVC lämpar sig bra för återvinning, men endast produkter från 
tillverkarna Protan, Renolit Nordic, Sika Sverige och Seal Eco tas emot genom 
återvinningssystemet (Sveriges Byggindustrier , 2017). 

Exempel 3: Byggavfall. Det kan uppstå så mycket som 10 procents spill vid installation av nya 
plastgolv, till exempel i form av tillskurna kanter och restbitar. Golvbranschens Riksorganisation28 
har utvecklat ett system för insamling och återvinning av installationsspill från både golv- och 
väggmaterial av PVC och polyolefin. Tarkett AB29 är det företag som driver återvinningssystemet. 
Installationsavfallet separeras på plats baserat på golvtillverkare och transporteras till Tarketts 
återvinningsanläggning i Ronneby. Det mesta installationsavfallet uppkommer vid installation av 
Tarketts PVC-golv och återvinns till nya golv. Tarkett är för närvarande den enda golvtillverkaren 
inom föreningen som återvinner sitt uppsamlade installationsavfall. År 2017 samlades 325 ton 
installationsavfall in i Sverige, varav 250 ton tillhörde Tarkett. Vanligen består upp till 25 procent 
av det insamlade installationsavfallet av andra typer av avfall, eller gammalt golvavfall som 
innehåller lim och föroreningar, och skickas därför till energiåtervinning. Om man tittar på den 
totala mängden installationsavfall från PVC-golv blir det uppenbart att huvuddelen inte sorteras 
separat utan hamnar i blandade avfallsfraktioner som skickas till energiåtervinning (Fråne, o.a., 
2018). 

2.4.5.2 Insamling och behandling 
Av de 13 kommunala avfallsaktörer som intervjuats i projektet samlar fyra in plast separat på sina 
återvinningscentraler, men bara två aktörer skickar detta vidare till materialåtervinning, båda till 
Swerec. Resterande aktörer samlar in plast i den brännbara fraktionen. Plasten som samlas in på 
återvinningscentraler kommer främst från hushåll, men några fraktioner av plast från bygg- och 
rivningsverksamhet kommer också in i hårdplast-containern.  

Av de 269 kommuner och kommunala avfallsaktörer som rapporterer avfall mängder i AvfallWeb, 
72 rapporterar mängder grovplast (kommunplast), en indikation på att de samlar plasten separat. 

Figur 12 visar hur grovplast samlas in separat på Högsbo återvinningscentral i Göteborg, eget av 
Göteborg Kretslopp- och Vatten och opererat av Renova. Plasten krossas ned för att minska volym 
och transportkostnader och skickas sedan till materialåtervinning till Swerec. 

 

                                                           

26 http://www.takdukproducenterna.se/miljo.htm  
27 http://roofcollect.com/  
28 https://www.golvbranschen.se/miljo-hallbarhet/golvatervinning/  
29 https://www.tarkett.se/  

http://www.takdukproducenterna.se/miljo.htm
http://roofcollect.com/
https://www.golvbranschen.se/miljo-hallbarhet/golvatervinning/
https://www.tarkett.se/
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Figur 12. Separat insamling av hårdplast på Högsbo återvinningscentral i Göteborg, administrerat av 
Renova (bilder: Alexandra Maria Almasi) 

 

Vanligtvis sorteras plast från bygg- och rivningsverksamhet i en brännbar fraktion av kunderna 
eller i en blandad fraktion för eftersortering.  En av de intervjuade aktörerna nämnde att ibland 
sorterar de vissa mängder HDPE som skickas till materialåtervinning. Detta kan representera en 
inkomst for aktören för att – som visat i tabell 3 – separat sorterade plastfraktioner har ett högre 
värde på marknaden.  

Tre av de kommunala avfallsaktörerna som intervjuats i projektet har nämnt att de har övervägt 
eller överväger investeringar i automatiska sorteringsanläggningar för plast, men att det är en stor 
utmaning att få till stora investeringar. Politisk villighet har nämnts som en viktig faktor för att 
realisera så pass stora investeringsprojekt.  En barriär för att utveckla sorteringsanläggningar är att 
det är en utmaning å hitta kommersiell avsättning för andra plaster än PE, PP och PET. 

Projektgruppen har identifierat två exempel, ett i Sverige och ett i Norge, där kommunala 
avfallsaktörer har byggt en egen automatiserad sorteringsanläggning eller har gått in i ett 
samarbete med en privat aktör. 

Exempel 1.  Företaget Carl F30 hanterar avfall från byggindustrin och tar emot cirka 35 000 ton 
avfall årligen. Carl F har nyligen investerat 18 miljoner kronor i en automatiserad 
sorteringsanläggning och har en ambition att på sikt öka utsorteringen för materialåtervinning av 
det avfall de tar emot till 75 procent. SYSAV äger 25 procent av anläggningen.  Plast är bland de 

                                                           

30 http://carlf.se/carl-robot/  

http://carlf.se/carl-robot/
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material som anläggningen kan sortera ut med hjälp av olika sensorer, men det är en utmaning att 
hitta avsättningskanaler på grund av många olika typer och kvaliteter (DiGITAL, 2018). 

Exempel 2. I Norge har det inter-kommunala avfallssällskapet ROAF31, som ägs av 10 kommuner, 
byggt en fullt automatiserad sorteringsanläggning för hushållsavfall. Anläggningen sorterar ut fem 
olika typer plast; PET plast; PP plast; Plastfolie (LDPE); HDPE; mixad plast. Cirka 2 500 ton plast 
sorteras i anläggningen årligen. Anläggningen brukar NIR-teknik (Near Infrared Reflectance) och 
är designad för att plocka ut förpackningsmaterial ur ett restavfallsflöde från hushållsavfall. 
Anläggningen kan inte hantera material från en återvinningscentral. NIR-teknik kan dok användas 
för att identifiera och separera även grövre avfall, men materialet ska förbehandlas.  

 

Figur 13. ROAF fullautomatiserat avfallsorteringsanläggning (bild: ROAF hemsida) 

 

2.4.5.3 Hinder för materialåtervinning 
Baserat på intervjuer i projektet finns följande hinder för materialåtervinning av plast från bygg-
och rivningsverksamhet: 

● dålig eller obefintlig källsortering hos kunderna, som er som regel mindre bygg – och 
rivningsföretag; 

● tekniska svårigheter att utsortera plast på kommunala avfallanläggningar;  
● stora avstånd från materialåtervinningsföretag leder till höga transportkostnader; 

                                                           

31 https://roaf.no/kildesortering/ettersorteringsanlegget/  

https://roaf.no/kildesortering/ettersorteringsanlegget/
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● små incitament att skicka plasten till materialåtervinning istället för energiåtervinning; 
● kunskap om vilken plast som kan materialåtervinnas. 

2.4.6 Förpackningar 
Förpackningsmaterial är inte klassat som bygg-och rivningsavfall enligt kap.17 i 
avfallsförordningens (2011:927) avfallsförteckning, men enlig intervjuer, tidigare erfarenheter på 
IVL samt tillgänglig litteratur indikerar att det förekommer mycket förpackningsmaterial i de 
brännbara- eller grovavfallfraktionerna. 

Rapporten fokuserar därför på felsorterade förpackningar på byggplatser och 
återvinningscentraler som skulle kunna sorteras på ett bättre sätt av avfallslämnaren, och som idag 
sorteras som brännbart avfall eller hamnar i blandat avfall för eftersortering på anläggningarna, 
och sedan skickas till förbränning.  

2.4.6.1 Krav från materialåtervinningsföretag  
Sverige har producentansvar för förpackningar enligt förordning (2014:1073) som innebär att 
producenterna är skyldiga att sätta upp insamling- och återvinningssystem för förpackningar. 
Producentansvaret administreras av bolaget FTI AB32 som ägs av fem materialbolag; Plastkretsen, 
Pressretur, RK Returkartong, Svenska MetallKretsen och Svensk Glasåtervinning (FTI, 2018).  
Materialbolagen ansvarar för att producentansvaret uppfylls av medlemmarna.  

Samtliga kontaktade kommunala avfallsaktörer tar emot förpackningar kostnadsfritt på 
återvinningscentraler både från hushåll och mindre verksamheter i FTIs containrar. Utöver 
insamling genom återvinningscentraler tillhandahåller FTI cirka 90 mottagningspunkter i Sverige 
där förpackningsavfall från både verksamheter och hushåll samlas in, givet att det är maximalt en 
kubikmeter avfall per materialslag (Nilsson, 2018). Det är nästan uteslutande mindre företag 
(exempelvis restauranger eller mindre byggföretag) som lämnar förpackningsmaterial på 
mottagningspunkterna. Större verksamheter anlitar istället privata entreprenörer för att ta hand 
om förpackningsavfallet (Luukka, o.a., 2018). 

Förpackningsavfall från både återvinningscentraler och mottagningspunkter hanteras på samma 
sätt. Sorterings- och återvinningsanläggningar kontrakterade av FTI behandlar materialen på 
följande sätt: 

● pappersförpackningar: balas och transporteras till Fiskeby Board (Nörrköping) samt till 
anläggningar i Europa och andra delar av världen; 

● metallförpackningar: sorteras av bland annat Stena Aluminium; stålförpackningar 
materialåtervinns på framförallt Ovako Bar (Smedjebacken); 

● plastförpackningar: skickas till Swerec AB, samt tre tyska anläggningar i Tyskland: Eing 
Kunststoffverwertung GmbH; Relux Recycling GmbH; Umweltdienste Kedenburg GmbH 
(Luukka, o.a., 2018). 

2.4.6.2 Insamling och behandling  
Figur 14 och 15 visar resultatet från plockanalyser som genomförts av bolaget Envir Plockanalyser 
AB år 2017 på grovavfall och brännbart avfall från sju respektive fyra återvinningscentraler. 
Figurerna indikerar att cirka en femtedel av det som samlas som grovavfall är tidningar och 
                                                           

32 https://www.ftiab.se/  

https://www.ftiab.se/
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förpackningar som felsorterats. Även cirka en fjärdedel av det som samlas som brännbart avfall är 
tidningar och förpackningar som felsorterats (Vukicevic, 2017). 

 

 
Figur 14. Plockanalys av brännbart grovavfall på sju återvinningscentraler (viktprocent) (Vukicevic, 2017) 

 

 

 

Figur 15. Plockanalys av smått brännbart avfall på fyra återvinningscentraler (viktprocent) (Vukicevic, 
2017) 

 

Det finns inte tillgänglig data om hur mycket förpackningar finns i verksamhetsavfallet som 
levereras direkt till avfallsanläggningarna. Enligt intervjuade kommunala avfallsaktörer i projektet 
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har avfallsanläggningarna stora utmaningar i att sortera ut förpackningar som kommer med 
blandat avfall. Det är främst metallförpackningar eller större delar av trä som sorteras på 
anläggningarna. Resten skickas till förbränning. 

FTI kommunicerar i begränsad omfattning om möjligheten att lämna förpackningsavfall från 
verksamheter på mottagningspunkterna (Luukka, o.a., 2018). 

FTI:s aktiviteter främst finansieras av förpackningsavgiften som producenter av förpackningar 
betalar för hushållsförpackningar. Förpackningsavgiften som producenter betalar för 
förpackningar som går till verksamheter ligger på cirka en procent av den avgift som betalas för 
förpackningar till hushåll (Nilsson, 2018).  Exempelvis kostar det 2,33 kronor per kilo att sätta en 
plastförpackning avsedd för hushåll på marknaden, medan det kostar 0,03 kronor per 
plastförpackning klassad som verksamhetsförpackning (Luukka, o.a., 2018). FTI uppfattar inte att 
producenterna efterfrågar en större insamlingsverksamhet och därmed högre avgifter (Nilsson, 
2018). 

2.4.6.3 Hinder for materialåtervinning 
För förpackningar som felsorterats på återvinningscentraler kan hinder vara: 

● bristande information till privata kunder om hur förpackningar bör sorteras;  
● bristande information till verksamheter; 
● personalens kapacitet att följa upp hur kunderna sorterar sitt avfall. 

 
För förpackningar som felsorterats på bygg- och rivningsplatser:  

● bristande incitament för kunder för att ha en insamlingscontainer bara för förpackningar;  
● förpackningar blandas med annat avfall av verksamhetskundar och eftersortering för 

materialåtervinning är inte genomförbart på avfallsanläggningen.  
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3 Åtgärder för ökad sortering av 
fraktioner i bygg- och 
rivningsavfall 

Det varierar mycket hur olika avfallsanläggningar samlar in och behandlar bygg- och 
rivningsavfall baserat på kommunens storlek, lokalisering, antal och typer av kunder, med mera. 
Det finns ett behov av bättre sorteringsmetoder, exempelvis selektiv rivning eller bättre sortering 
där avfallet genereras, men de kommunala avfallsanläggningarna saknar direkt inflytande över det 
inkommande materialet. De viktigaste verktygen avfallsanläggningarna har är tillhandahållandet 
av bättre information till sina kunder eller användning av differentierade grindavgifter. Bygg- och 
rivningsavfall levereras dock ofta till avfallsanläggningarna via avfallshanteringsföretag, vilket stör 
effektiviteten i informationsutbyten som sker mellan avfallsproducenterna och de kommunala 
avfallsanläggningarna. 
 
I detta kapitel presenteras allmänna åtgärder som kan vidtas av kommunala avfallsanläggningar 
för att bidra till ökad materialåtervinning av bygg- och rivningsavfallet. Totalt presenteras nio 
åtgärder uppdelat i fyra grupper som valts ut baserat på inspel från intervjuer och efter en 
workshop med referensgruppen for projektet. Målet med detta är att ge kommunala 
avfallsanläggningarna inspiration för att kunna finna den lösning, eller den kombination av 
lösningar, som passar bäst for dem och deras kunder. 
 
Tabell 7 presenterar en översikt över åtgärder som valts ut liksom vilken grupp de tillhör. 
Åtgärderna diskuteras i mer detalj längre ner i texten.  
 
Tabell 7. Möjliga åtgärder for ökad utsortering av bygg- och rivningsavfall på kommunala 
avfallsanläggningar 

Insatsområden  Åtgärder  
Förbättrat informationsflöde 
uppströms och nedströms 

Förbättrat information till och om kunder 
Dialog med återvinningsföretag 

Incitament och verktyg for 
verksamhetskunder till att sortera 
avfallet 

En större skillnad i mottagningsavgifter mellan blandat och 
källsorterade avfallsfraktioner 
Förbättrade insamlingserbjudanden 

Mer användarvänliga och 
expanderade 
återvinningscentraler  

Förlängda öppettider  
Ökad bemanning 

Containers för flera fraktioner och tydliga sorteringsinstruktioner 

Jobba strategiskt med att avfallet 
ska bli till en resurs 

Förstärkt samarbete över kommungränser för implementering av 
innovativa lösningar 
Mer ambitiösa återvinningsmål for bygg- och rivningsavfall 
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3.1 Förbättrat informationsflöde uppströms 
och nedströms  

Åtgärder  
Förbättrat information till och om kunder 
Dialog med återvinningsföretag 

 

Många intervjuade aktörer betonade vikten av bättre informationsflöden för alla aktörer som deltar 
i bygg- och rivningsavfallets värdekedja. Många anläggningar uppger att de har en relativt 
begränsad kontakt med både kunder och återvinningsföretag. Bättre informationsflöden mellan 
anläggningar/kommuner och kunder är en viktig faktor för att uppnå högre kvalitet på 
avfallsmaterialet. Informationsinnehåll är även avgörande, exempelvis information och 
instruktioner om vilka material som inte borde finnas i olika bygg- och rivningsavfallsströmmar 
kan kommuniceras ut via webbplatser, appar och informationsmöten. 
 
Några av de intervjuade kommunala avfallsaktörerna nämnde att kunder som kommer till 
återvinningscentralerna vill spendera så lite tid som möjligt där. När det gäller företagskunder vill 
de lägga så lite tid som möjligt på att sortera sitt avfall och ser inte på avfall som ett viktigt område 
i verksamheten. Detta kan bero på att kunderna inte har tillräckligt förståelse för vad som händer 
med avfallet som de levererar till avfallsanläggningarna.  

Därför är det viktigt att kunderna får lättförståelig information som förklarar vad som sker med 
avfallet som levereras till återvinningscentraler/avfallsanläggningar och hur avfallet ska sorteras 
för att öka återvinningsmöjligheterna. Många kommunala avfallsaktörer ger redan idag 
information via sin webbplats gällande hur avfallet ska sorteras eller hur man packar bilen rätt 
innan man kommer till återvinningscentralen för att underlätta enkel och rätt sortering av avfall. 
Det finns också exempel på kommuner eller kommunala avfallsaktörer som har diversifierat sina 
kommunikationskanaler, eller som ger mer detaljerad och personifierad information till sina 
kunder.   

Exempel 1: För några år sedan anordnade en av de intervjuade avfallsanläggningarna 
informationsmöten för att minska deponering och förbränning av gipsavfall. Avfallsanläggningen 
kallade sina kunder till informationsmöten där anläggningar beskrev de krav de har och de 
problem som finns med återvinning av blandade eller förorenade fraktioner. Denna information 
gjorde det lättare för kunderna att förstå problemen. Anläggningen visade bilder för kunderna på 
dåliga exempel på sortering, men inga böter tillämpades. Återvinningscentralens kunder kunde i 
sin tur titta vidare på sina respektive kunder och se över åtgärder för att minska blandningen av 
gips med andra avfallsfraktioner (Avfall Sverige , 2015). 

Exempel 2: Tranås kommun har infört en särskild app för att hjälpa sina kunder sortera sitt avfall 
(inklusive bygg- och rivningsavfall) på Norraby återvinningscentral. Kunderna får information om 
öppettider, information om hur olika typer av avfall ska sorteras och var på återvinningscentralen 
avfallet samlas in (se: http://sortering.nu/tranas/).  

http://sortering.nu/tranas/
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Exempel 3: Renova har utvecklat en digital kundportal för sina verksamhetskunder. Portalen 
hjälper verksamhetskunder att ha överblick över det avfall de levererar till Renovas 
avfallsanläggningar. Portalen ger också avfallsstatistik till varje kund som inkluderar mängder och 
information om vad som sker med avfallet. Portalen hjälper också Renova att ha överblick över 
sina verksamhetskunder och vilken typ av avfall de levererar (se: 
https://www.renova.se/foretag/renovas-kundportal/ ). 

Både återvinningsföretag och kommunala avfallsanläggningar medger att kommunikation och 
återkoppling dem emellan är väldigt knapp och sker huvudsakligen när återvunnet material med 
dålig kvalitet levereras. Bättre kommunikation kan förbättra sorteringen och öka återvinningen. 
Krav på materialkvalitet och renhetsgrad varierar baserat på varje enskild återvinningsprocess. Det 
är viktigt att kommunala avfallsaktörer förstår hur ett visst materialslag återvinns av det företaget 
de har valt att arbeta med och vilka krav som ställs på avfallets materialkvalitet. Det är också 
viktigt att de har en bra och pågående dialog om vad som förhindrar materialåtervinning och 
möjligheter till förbättringar. Intervjuade materialåtervinningsföretag säger att de är öppna för att 
stötta intresserade kommunala aktörerna med goda tips och råd. 

3.2 Ekonomiska incitament och verktyg för 
verksamhetskunder  

Åtgärder  
En större skillnad i mottagningsavgifter mellan blandade och källsorterade avfallsfraktioner  
Förbättrade insamlingserbjudanden 

 

En större skillnad i mottagningsavgifter mellan blandat och sorterat avfall på avfallsanläggningar 
kan vara krävande att implementera i praktiken, givet hård konkurrens på marknaden för 
hantering av verksamhetsavafall. Å andra sidan vore det ett effektivt sätt att få mer utsorterat 
bygg- och rivningsavfall från verksamhetskunder.  

Det föreslås att kommunala avfallsanläggningar gör en analys av möjliga konsekvenser för sina 
kunder före implementering av en sådan åtgärd. Om källsortering av flera avfallsfraktioner 
resulterar i att kunder ska transportera flera containers, föreslås det att anläggningarna anpassar 
sitt insamlingserbjudande.  En större prisskillnad kan kombineras med verktyg som minskar 
transportkostnaderna för kunderna. Kommunala avfallsaktörer som också erbjuder sina kunder 
hyrning och tömning av container för bygg-och rivningsavfall kan utforska de olika typer av 
behållare som gör det möjligt för kunden att beställa transport av flera avfallsfraktioner till samma 
pris.  

 

 

https://www.renova.se/foretag/renovas-kundportal/
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3.3 Mer användarvänliga och expanderade 
återvinningscentraler 

 

 

Åtgärder  
Förlängda öppettider 
Ökad bemanning 
Containers för flera fraktioner och tydliga sorteringsinstruktioner 

 

Många intervjuade aktörer påpekade att det finns en stor skillnad i kvalitet på de insamlade 
materialfraktionerna vid återvinningscentraler, då de som ligger långt ifrån de stora städerna (och 
därmed är mindre överbelastade) i allmänhet har en bättre sortering. En lösning på detta är att 
minska överbelastningen genom ökade öppettider. Placeringar av containrar med liknande 
fraktioner kan placeras nära varandra (exempelvis gips nära liknande fraktioner som inert avfall) 
för att göra insamlingen mer bekväm för kunden och därmed möjliggöra en högre 
sorteringskvalitet. 
 
Exempel. Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har infört så kallat "Grönt kort" för en del av 
sina kunder, som ger dem tillgång till återvinningscentralen utanför bemannade öppettider (kl.7-21 
alla dagar). Innan kunden får ett ”grönt kort” ska den genomgå en särskild träning för att sortera 
avfall och registrera sitt körkort. Det finns också kameror installerade för att behålla viss kontroll. 
Om avfallet inte sorteras ordentligt kontaktas kunden och informeras. Om det händer igen kan 
kunden förlora sitt gröna kort. Ett sådant system gör det möjligt att minska överbelastningen av 
återvinningscentralen, samtidigt som sorteringskvaliteten enligt AÖS inte blir sämre - i vissa fall 
ännu bättre - jämfört med återvinningscentraler utan detta system. 
 
Någon av de intervjuade avfallsaktörerna nämnde också att det ibland är svårt att hålla koll på alla 
kunder som är på återvinningscentralerna och titta efter så att de sorterar rätt. Mer personal på 
återvinningscentralerna skulle möjliggöra att ha en bättre uppföljning av sorteringen.  

Inte minst viktigt är att det finns separata containrar för var och en av de fraktioner som önskas 
sorteras, tillsammans med tydliga sorteringsanvisningar. Många intervjuade anläggningar 
påpekade att det saknas utrymme att utöka antalet fraktioner på återvinningscentralerna. En viktig 
åtgärd kan vara att planera framtida återvinningscentraler på ett mer flexibelt sätt. En anläggning 
berättade till exempel att de byggt en återvinningscentral med mindre containrar så att fler olika 
fraktioner kan samlas in33.  

                                                           

33 Se mer i Avfall Sveriges rapport 2018:32 Bygg en återvinningscentral! - Uppdaterad manual för utformning av 
återvinningscentraler. 
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3.4 Jobba strategiskt för att avfall ska bli en 
resurs  

Åtgärder  
Förstärkt samarbete över kommungränser för implementering av innovativa lösningar 
Mer ambitiösa återvinningsmål för bygg- och rivningsavfall 

 

I många fall är de insamlade materialen i små mängder, eller avståndet till återvinningsföretag 
långa, vilket medför höga transportkostnader. I sådana fall kan ett utökat samarbete mellan 
kommuner vara en lösning.  

Exempel 1. En respondent nämnde att de höll på att utvärdera möjligheten att utveckla regionala 
"insamlingshubbar". Vid dessa hubbar skulle de kommuner som vill öka sin materialåtervinning 
men endast har små avfallsmängder gemensamt kunna samla ihop material tills mängderna 
uppnår en nivå som möjliggör kostnadseffektiv transport av avfallet till ett återvinningsföretag. 

Exempel 2. Strategier för att öka återanvändningen av vissa produkter med hjälp av 
kretsloppsparker, till exempel Malmö Återbyggdepå, skulle kunna avleda material från 
deponering och minska kostnaderna för avfallshantering.  

Malmö Återbyggdepå återanvänder cirka 10 000 ton byggmaterial varje år. Bolaget har haft sin 
verksamhet i 23 år. Återbyggdepån drivs av Malmö stads Serviceförvaltning (55 procent) och 
SYSAV (45 procent). 30 personer arbetar på heltid i företaget (en anställd av SYSAV, fem av Malmö 
Återbyggdepå, 20 av kommunen (inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder), fyra som 
samhällstjänst). Återbyggdepån har egen transport för att ta emot material. Den är en icke-
vinstdrivande organisation och försörjer själv sin verksamhet (i form av fyra personallöner, 
transporter, hyrning av plats). Samtidigt är det ett socialt projekt, som kan anställa personer som 
har svårt att hitta jobb på ett annat ställe.  

Material samlas in på två olika sätt: 

● 95 till 96 procent av insamlingen sker via bygg- och rivningsföretag som vill bli av material som 
går att återanvända/sälja. De ringer till Malmö Återbyggdepå och återbyggdepån hämtar 
material med egen transport. Företagen betalar inte för att lämna material, och transporten är 
arrangerad och betalt av Malmö Återbyggdepå. Ibland transporterar bygg- och 
rivningsföretagen själva sina produkter till återbyggdepån. Då betalas transporten av bygg- och 
rivningsföretaget;  

● 2.4 till 5 procent av de produkter som samlas in på 17 återvinningscentraler som ägs av SYSAV. 
På varje återvinningscentral finns en container eller något annat utrymme (exempelvis ett litet 
hus) för att samla in återanvändbara produkter från privatpersoner.  

 
Återbyggdepån tar emot och säljer begagnat byggmaterial och utbudet varierar från enstakta varor 
till material i stora upplagor. I sortimentet finns bland annat betongplattor, kakel, tegel, 
isoleringsmaterial, fönster, takpannor, lysrörsarmaturer, beslag, gångjärn, skåp, bänkar och 
överblivet byggmaterial (Kozul, 2018). 

Fraktioner och mängder som är fokus i detta projekt är presenterad i tabell 8. 
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Tabell 8. Mängder av de sex fraktioner på Malmö Återbyggdepå (Kozul, 2018) 

 

Privatpersoner och företag från olika delar av Sverige (exempelvis Stockholm och Göteborg).  
köper Malmö Återbyggdepås sortiment. Enligt intervjun finns det ett stort intresse bland 
byggföretag som både vill bli av med och köpa material.  

Om fler kommuner skulle ha likande verksamheter som Malmö Återbyggdepå skulle man kunna 
ha en gemensam databas för vad som finns tillgängligt, eftersom det nuförtiden finns intresse för 
att köpa byggmaterial från Stockholm och andra delar av Sverige längre från Malmö. 

 

Figur 16. Insamling av byggmaterialer på Sysav som skall skickas till Malmö Återbyggdepå (bild: Jurate 
Miliute-Plepiene) 

 

Exempel 3. Andra lösningar, som avancerade sorteringsanläggningar, kan innebära mycket höga 
investeringskostnader för kommunen. Som framgår av rapporten kan olika 
samverkanskonstellationer öka möjligheterna för kommuner att genomföra sådana lösningar. 

Fraktioner Produkter  Årlig insamling 
Totalt Betongplattor, kakel, tegel, 

takpannor, isoleringsmaterial, 
fönster, lysrörsarmaturer, dörrar, 
fönster, beslag, gångjärn, skåp, 
bänkar och överblivet 
byggmaterial 

10 000 ton 

Betong Betongplattor  Cirka 200 ton per år 
Gipsskivor  Hela gipsskivor Cirka 200 ton per år 
Glasull  Rena produkter i förpackning Flera tusen kvadratmeter per år 

av isolering  
Planglas  Hela fönster 100 till 200 ton per år 
Plast Slang, rör  8 ton per år 
Förpackningar - - 
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Sist men inte minst kan man arbeta för att sätta mer ambitiösa återvinningsmål for bygg- och 
rivningsavfall. Att uppnå mer ambitiösa mål på kommunnivå skulle kräva stora ansträngningar, 
men anses bland flera av respondenterna vara en mycket central åtgärd. Med tanke på 
komplexiteten i att öka materialåtervinningsgraden för bygg- och rivningsavfall skulle mer 
ambitiösa återvinningsmål spela en roll i att samordna insatserna från alla berörda aktörer.  
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Bilaga 1. Lista med intervjuade 
aktörer  
Kommunala avfallsaktörer som var intervjuat på telefon eller har sent skriftlig svar 

1. LÖT Avfallsanläggning (äger SÖRAB); 
2. Sofielunds Återvinningsanläggning (äger SRV-Återvinning); 
3. Gärstad avfallsanläggning (äger Tekniska Verken Linköping); 
4. Atleverket (äger Örebro kommun); 
5. Lundåkrabuktens avfallsanläggning (äger Lundskrona-Svalövs Renhållning AB); 
6. Högberget avfallsanläggning (äger Kramfors Kommun); 
7. Månsemyrs deponi-och återvinning (äger Orust Kommun); 
8. Återvinningscentral Norraby (äger Tranås Kommun); 
9. Skövde avfallsupplag, Risängen (äger Skövde Kommun);  
10. Högsbo sorteringsanläggning i Göteborg (äger Renova); 
11. SYSAV; 
12. Umeå Energi; 
13. Nordvästra Skånes Renhållning.  

 
Intervjuade återvinningsföretag: 

1. Gips Recycling A/S (DK);  
2. Gyro Gipsåtervinning AB;  
3. PR Falköping AB;  
4. ÅGAB Syd AB; 
5. Swedrock AB; 
6. SUEZ AB; 
7. Trafikverket; 
8. Isover Saint-Gobain AB; 
9. Scandinavian Glass Recycling AB;  
10. Swede Glass United AB; 
11. Shark Solutions A/S (DK); 
12. FTI AB; 
13. Swerec AB; 
14. Ragn-Sells AB. 
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