
SPARA TID, 
PENGAR  
OCH MILJÖ  
PÅ ATT 
KÄLL-
SORTERA
ATT MINSKA MÄNGDEN 
BYGGAVFALL OCH SORTERA 
MER ÄR ETT LÖNSAMT 
MÅSTE FÖR BYGGJÄTTARNA. 
MEN ÄVEN DET MINDRE 
BYGGBOLAGET OCH 
ENSKILDA HANTVERKARE 
TJÄNAR PÅ EN EFFEKTIVARE 
AVFALLSHANTERING.

T E X T  O C H  F OTO :  H A N S  H E L L B E R G

D
e stora byggbolagen har vid 
större byggen ofta personer 
anställda som bara arbetar 
med att minska mängden 

avfall och se till att så mycket av det avfall 
som ändå uppstår sorteras på rätt sätt 
och återvinns.

Det går förstås inte för ett mindre 
byggbolag eller enskilda hantverkare. 
Men även för dig och ditt företag finns 
det flera vinster att göra på att ha en 
genomtänkt plan för avfallshanteringen. 
Om inte alltför länge kommer förmodli-
gen alla bli tvungna att ha det när såväl 
tillsynsmyndigheter som beställare ställer 
krav på en miljöriktig avfallshantering.

I dag genererar byggbranschen cirka 
tio miljoner ton bygg- och rivningsavfall 
varje år, där merparten kommer från reno-
veringar och ombyggnader. Nybyggnad 
ger upphov till 30 kilo avfall per byggd 

kvadratmeter medan renoveringar och 
ombyggnad skapar dubbla mängden av-
fall – 60 kilo per byggd kvadratmeter.

ALLA ÄR SKYLDIGA ATT SORTERA

Enligt EU:s och svenska miljömål ska 
återanvändning, materialåtervinning 
och annan återvinning av icke farligt 
bygg- och rivningsavfall öka till 70 pro-
cent fram till år 2020. 

För att leva upp till kraven i plan- och 
bygglagen och miljöbalken är faktiskt 
alla redan i dag skyldiga att sortera av-
fallet innan det transporteras bort. Men 
det är bara vid lovpliktiga verksamheter 
som det kontrolleras. Siffror från Sveri-
ges Byggindustrier indikerar att max var 
tionde av landets 93 000 registrerade 
byggbolag jobbar aktivt med att minska 
och sortera sitt avfall. Det handlar om 
allt från brist på kunskap till att man 
struntar i det.

Naturvårdsverket har under hösten 
2013 utbildat kommunernas byggnads- 
och miljöinspektörer för att de ska bli 
duktigare på att avslöja brister i hante-
ringen av bygg- och rivningsavfallet, och 

få byggbolag och byggherrar att minska 
mängden avfall, återanvända mer mate-
rial och sortera avfallet bättre.  

Fast det finns som sagt flera skäl för de 
flesta att redan i dag jobba mer genom-
tänkt med sitt avfall:
• Spara pengar

• Spara tid

• Bättre arbetsmiljö

• Konkurrensfördel.

SPARA PENGAR

Håkan Klinga är ansvarig för lednings- 
och produktcertifieringssystemet Bf9k 
på Stockholms Byggmästareförening. 
Han anser att mindre byggbolag och 
hantverkare framförallt måste bli bättre 
på att göra beställarna uppmärksamma 
på att avfall är en kostnad som de ska 
betala för och som därmed måste räk-
nas med i kalkylen.

– Jag tror att det är en konkurrensför-
del, men det ger möjlighet att jobba mer 
genomtänkt med avfallsproblematiken.

För det som är säkert är att ju bättre du 
sorterar ditt avfall, desto mindre kostsamt 
är det att bli av med det. Den som bara 
kastar allt avfall i samma behållare får 
räkna med att betala mellan 1 200 och  
1 600 kronor per ton avfall, lite beroende 
på var i landet man håller till. 
Det är oftast något lägre 
priser i storstäderna och 
dyrare i landsorten. Cirka 
tio procent av kostnaden 
utgörs av hyra av utrust-
ning (säck eller contai-
ner), ungefär 30 procent är 
transportkostnader medan 
själva behandlingen av avfal-
let på tippen svarar för cirka 
60 procent av kostnaderna.

HALVERA  

AVFALLSKOSTNADEN

Bara genom att sortera avfal-
let i några fraktioner som till 
exempel trä och brännbart 

går det nästan att halvera avfallskost-
naderna. För brännbart avfall betalar du 
bara cirka 700 kronor tonnet och utsor-
terat trä kostar 200–300 kronor per ton. I 
vissa kommuner får man lämna träavfall 
helt kostnadsfritt. Självklart bör man 
också sortera ut wellpapp och metaller 
som ger pengar tillbaka. I dag får du cirka 
1 000 kronor i ersättning när du säljer 
metallskrot.

Ulf Gustafsson är chef för återvinningsbo-
laget Sitas avdelning för byggavfall:

– Den som inte har någon sortering 
alls kan nästan halvera sina avfallskost-
nader. Men även den som redan i dag 
sorterar 60 procent av sitt avfall kan 
minska avfallskostnaden med ytterli-
gare en tredjedel genom att öka sorte-
ringsgraden till 90 procent, säger han. 
Procentuellt gör du samma vinst om 
du är liten eller stor. Och det är inget 
egentligt merarbete att sortera – det 
handlar bara om att bestämma sig.

Ulf Gustafsson, Sita. 
Foto: Ann Wulf och Carita Johansson

”BARA GENOM ATT SORTERA I NÅGRA 
FRAKTIONER GÅR DET ATT HALVERA 
KOSTNADEN”
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SPARAR TID

Men det går också att spara tid på att 
ta hjälp med avfallshanteringen. På ett 
större bygge, där det inte finns någon fast 
avfallsentreprenör på plats ägnar varje 
byggarbetare mellan 10 och 20 minuter 
per dag åt avfallshantering. Enskilda hant-
verkare lägger i snitt en halvtimme per 
dag på att hantera avfall och ibland ända 

upp till två timmar per dag om man kör 
soporna själv till återvinningsstationen.

– Som hantverkare borde det vara 
naturligare och kännas bättre att skicka 
fakturor för att man har spikat och byggt 
än för att man åkt till tippen och lämnat 
sopor, tycker Erik Karlstrand som är 
försäljningschef för Sitas byggavfall i 
Stockholm.

BÄTTRE ARBETSMILJÖ

En sak med bra avfallshantering som ofta 
glöms bort är att det även bidrar till bättre 
arbetsmiljö. De flesta jobbar effektivare 
när det är ordning och reda på arbetsplat-
sen. Men det minskar också risken för ar-
betsplatsolyckor, säger Håkan Klinga på 
Stockholms Byggmästareförening:

– Det finns många exempel på att per-
soner har snubblat på avfall och slagit sig 
eller till och med ramlat ned från höjder, 
säger han.

Bra och miljöriktig avfallshantering är 
i dag ofta ett måste för den som vill vara 
med att konkurrera om bygg- och riv-
ningsprojekt i offentliga upphandlingar. 
Men med ökat myndighetsfokus på bran-
schen och mer medvetna beställare kom-

mer liknande krav snart att komma även 
från stora och små privata beställare.

– Jag tror att det redan i dag är en kon-
kurrensfördel och som bara kommer att 
öka i vikt, säger Håkan Klinga. �

SÅ HÄR MYCKET KOSTAR 
DET ATT INTE SORTERA
Ju mindre du sorterar desto mer får 
du betala för avfallet. Så här mycket 
kostar det ungefär när avfallsbolagen 
hämtar olika avfallsfraktioner. Priserna 
är något högre i landsorten än i stor-
städer och tätorter eftersom transpor-
terna ofta blir längre. Glöm inte bort 
att du alltid måste sortera ut farligt 
avfall och elavfall först och ta hand om 
det på ett säkert sätt.

Blandat avfall – helt osorterat:  
1 200 – 1 600 kr/ton
Deponi: 1 100 – 1 400 kr/ton
Brännbart: 700 – 800 kr/ton
Trä: Gratis – 400 kr/ton
Skrot och metall: Gratis

Håkan Klinga, Stockholms Byggmästare-
förening. Foto: Rosie Alm

MEDVETET MILJÖ- OCH  
AVFALLSARBETE RENA VINSTEN
FÖR LINDHOV BYGG, BRUNNER & BRUNNER BYGG OCH LAUDATUR PROJEKT ÄR DET 
SJÄLVKLART ATT ARBETA STRATEGISKT MED AVFALLSSORTERING OCH MILJÖTÄNK.

– BARA GENOM ATT KÄLLSORTERA I FYRA OLIKA FRAKTIONER MINSKAR VI VÅRA 
AVFALLSKOSTNADER MED MER ÄN HÄLFTEN, SÄGER MATTIAS ROSBERG, VD FÖR 
FAMILJEFÖRETAGET LINDHOV BYGG.

L indhov Bygg på Ekerö utanför 
Stockholm startade redan 1980 
av Börje Rosberg och Bernt Wes-

termark i form av Svenska Sparenergi 
AB, som var inriktat på att hjälpa fastig-
hetsägare att spara energi. 

Efter att företaget under flera år varit 
ett mer allmänt byggföretag vill nya vd:n 
Mattias Rosberg profilera Lindhov som 

den miljöanpassade och kvalitetsmed-
vetna byggfirman. Man gör det mesta 
från mindre renoveringar och ombygg-
nader till större totalentreprenader, helst 
med miljö- eller energiinriktning. Firman 
har för närvarande 13 anställda och pla-
nerar att anställa under 2014.

Sedan i våras är företaget certifierat 
enligt byggbranschens kvalitetssystem 

Bf9k, som ställer krav på att systema-
tiskt arbeta med kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö.

– Vi märker redan fördelarna med att 
arbeta efter ett system där vi säkerstäl-
ler såväl kvalitet som miljö och arbets-
miljö i både mindre och större projekt. 
Det är både en konkurrensfördel och ett 
hjälpmedel för oss själva.

KLIMATNEUTRALT FÖRETAG

Ambitionen är att bli ett helt klimatneutralt företag och en 
förebild för de lite mindre företagen i branschen. Vägen dit 
ska bland annat gå genom att alla företagsbilar ska bytas till 
elbilar – Mattias kör redan själv en sådan. Man använder bara 
miljödokumenterade byggmaterial när man själv får välja.

– Dessutom hjälper vi våra kunder att återbetala till plane-
ten genom att tilläggsisolera och installera solenergi så att 
de minskar sin energianvändning rejält.

En naturlig del i det systematiska arbetet är också att käll-
sortera avfall så ofta det är rimligt. Företaget anlitar Big Bag 
för att ta hand om avfallet.

– Vid de allra minsta jobben lönar det sig sällan. Men re-
dan när vi får ihop till fem storsäckar avfall halverar vi våra 
kostnader genom att källsortera.

Företaget sorterar ofta i fyra fraktioner – metall (inklusive 
kablar), deponi (gips, glas, avloppsrör och pvc), brännbart 
(bänkskivor, papp och plast) samt trä (målat och omålat). När 
man river badrum blir det även en säck för kakel och klinkers.

MER ÄN HALVERAD KOSTNAD

Mattias ger ett exempel:
– Genom att sortera i minst fyra fraktioner minskar vi vår 

kostnad för att lämna tio säckar avfall från 6 100 kronor till  
2 500 kronor.

Mattias Rosberg menar att många hantverkare tror att 
man måste ha mycket avfall och fylla alla säckar för att det 
ska löna sig att sortera.

– Men eftersom du betalar per vikt är det inte alls nödvän-
digt. Om det finns plats vid kontoret kan du ju även ha några 
säckar där med till exempel metall och elavfall som du låter 

hämta när de blir fulla.
Att källsortera avfallet lönar 

sig i princip alltid, vare sig man 
jobbar på fast pris eller löpande 
räkning.

– Med ett fast pris blir ju allt 
du sorterar en extra vinst för 
dig. När du jobbar på löpande 
räkning tjänar både du och kun-
den på en bra avfallssortering.

De anställda på Lindhov 
Bygg är positiva till företagets 
miljöprofilering, även om en 
del oroar sig för att kunderna 
inte vill betala extra för miljö-
godkända material.  

Men Mattias Rosberg anser att det i längden inte behöver bli 
dyrare att jobba miljömedvetet.

– Visst blir det lite extra administrativt arbete i början men 
vi märker redan att vi tack vare Bf9k jobbar mycket effekti-
vare och därmed sparar in massor av arbetstimmar. Och om 
inte alltför lång tid tror jag det är ett måste att arbeta miljö- 
och kvalitetsmedvetet.

Mattias Rosberg, Lindhov 
Bygg. Foto: Ewa Malmsten 
Nordell

D E N  M O D E R N A  H A N T V E R K A R E N  [ 2  2 0 1 4 ]3 0

REPORTAGE | Avfallshantering



BRA SORTERING GER MER BONUS

Även hos Brunner & Brunner Bygg i 
Tullinge med 30 anställda står avfalls-
sortering högt upp på agendan. Företaget 
jobbar både med nybyggnad, tillbyggnad 
och renoveringar och får många uppdrag 
via offentliga upphandlingar, där bra kva-
litets-, miljö- och arbetsmiljöarbete (kma) 
allt oftare är ett krav. B & B Bygg är också 
certifierade enligt Bf9k sedan i våras.

– Certifieringen gör oss mer trovär-
diga som entreprenör, säger Margita 
Tillberg som är kma-ansvarig. Det blir 
mycket mer ordning och reda och vi 
har rutiner för att arbeta likadant i varje 
projekt. Vi har jobbat så länge, men nu 
har vi även papper på det.

Företaget sorterar sitt avfall i sju frak-
tioner (brännbart, trä, metall, vägavfall, 
deponi, farligt avfall och blandat) med 

ambitionen att öka kretsloppet och 
helt undvika blandavfall.  För att uppnå 
detta har alla medarbetare fått utbild-
ning i att sortera. Dessutom grundas 
medarbetarnas bonus bland annat på 
hur duktiga det är på att sortera.

INGET BLANDAT AVFALL

Från sin avfallspartner Sortera får före-
taget kontinuerlig redovisning av hur 
avfallsarbetet utvecklas. Resultatet för 
i år är en genomsnittlig sorteringsgrad 
på 70 procent, vilket är bra.

Men företaget nöjer sig inte med det. 
Målet är att öka sorteringsgraden med 
tio procent för varje nytt uppdrag.

– När vi byggde Råbäckens förskola 
i Upplands Väsby nyligen, lyckades vi 
för första gången helt undvika blandat 
avfall. I containrarna vi skickade i väg 
var 73 procent träavfall, 21 procent 
brännbart och 7 procent metaller, berät-
tar Margita Tillberg stolt, och tillägger:

– Vi vill göra rätt för oss och se till att 
saker och ting blir rätt utförda. Dess-
utom blir det billigare för oss ju mindre 
blandavfall vi får. Vi minskar våra 
avfallskostnader med i snitt 40 procent 
genom att sortera i den grad vi gör.

ALLA VINNER PÅ SORTERING

Även Thomas Edholm, vd för Laudatur 
Projekt på Värmdö med 13 anställda, 
vittnar om de stora fördelarna med att 
källsortera avfallet.

– Vi sparar i genomsnitt 10 000 kro-
nor i månaden på att källsortera, vid en 
större renovering kan det bli ända upp 
till 30 000 kronor, säger han.

Företaget har specialiserat sig på att 
renovera lyxvillor och paradvåningar i 
Stockholm och har möjlighet att lägga 
mycket tid och energi på bra avfallsar-
bete och god kvalitet. Däremot blir det 
ofta brist på utrymme vid uppdragen 
inne i stan.

– Minimum är att vi sorterar i fyra 
olika fraktioner men vid större uppdrag 
kan det bli ända upp till åtta, säger  
Thomas Edholm.

Han anser att det alltid lönar sig att 
sortera. En del tror att det tar mycket 
extra tid att sortera men det håller han 
inte med om. Dessutom blir det mer 
ordning och reda och mindre risk för 
arbetsplatsolyckor.

– Alla vinner på detta. Vi får mins-
kade kostnader, gladare personal och 
nöjdare kunder. �

Hans Hellberg

Margita Tillberg, ansvarig för B & B:s kvali-
tets-, miljö- och arbetsmiljöarbete vid upp-
byggnaden av Violens förskola i Botkyrka

Jimmie Carlsson på Brunner & Brunner Bygg får bonus utifrån hur duktiga han och hans 
kolleger är på att källsortera avfall. 

FAKTA
MER OM BF9K
Bf9k är ett lednings- och 
produktcertifierings system som ställer 
krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. 
Det fungerar på samma sätt som en 
Iso-certifiering, men systemet är direkt 
anpassat för företag i byggbranschen, 
oavsett storlek.

Bf9k har funnits sedan år 2000. Sys-
temet togs fram av Stockholms Bygg-
mästareförening i samarbete med fören-
ingens medlemsföretag och sakkunniga.

Varje företag bygger sitt system uti-
från Bf9k-kraven så att det passar den 
egna verksamheten. En bärande del i 
systemet är att det finns krav på kon-
troller i projektet som överensstämmer 
med gällande samhällskrav i PBL, BBR, 
BKR, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

Syftet med systemet är att dokumen-
tera för beställaren hur företaget upp-
fyller de krav som ställs på kvalitet, miljö 
och arbetsmiljö.

BRANSCHENS  
RIKTLINJER OM  
AVFALL I NY  
TAPPNING
KRETSLOPPSRÅDETS RIKTLINJER FÖR 
HUR BRANSCHEN SKA HANTERA BYGG- 
OCH RIVNINGSAVFALL HAR UNDER 2013 
UPPDATERATS AV SVERIGES BYGGINDUSTRIER.

Riktlinjerna ska bidra till att 
byggbolagen lever upp till 
miljöbalkens allmänna hän-
synsregler men även möta 
samhällets övriga förvänt-
ningar på byggbranschen. 
Riktlinjerna går därför ibland 
lite längre än lagkraven.
Riktlinjerna innehåller 
branschnormer på tre över-
gripande områden:

� Materialinventering inför 
rivning

� Återanvändning, källsor-
tering och avfallshantering 
samt upphandling av entre-
prenader vid rivning

� Källsortering och avfalls-
hantering samt upphandling 
av entreprenader vid bygg-
produktion.
Till de branschnormerande 
texterna finns bilagor som 
beskriver hur avfallet ska 
hanteras i praktiken, bransch-
gemensamma benämningar 
för ett antal vanliga avfalls-
fraktioner samt färger för 
skyltar till containrar och 
andra avfallskärl.
Avfallsriktlinjerna innebär 
bland annat att:

� Samtliga större aktörer i 
ett byggprojekt bör delta i 
arbetet med att minska av-
fallets mängd och farlighet.

� Materialinventering ska 
alltid göras före rivning och 
utrivning. Produkter som kan 
återanvändas ska listas.

� Avfallshanteringsplan ska 
tas fram i alla bygg- och riv-
ningsprojekt.

� Avfallshanteringsplanen 
ska kompletteras av entre-
prenören med uppgifter om 
hur det farliga avfallet ska 
tas om hand, samt vilka fler 
slags avfall det blir och hur 
mycket.

� Under entreprenaden ska 
avfallshanteringsplanen kom-
pletteras med uppföljning 
och dokumentation om hur 
avfallet hanterats.

� Vid upphandling ska stäl-
las krav på entreprenörens 
avfallshantering.

� De avfallslistor som finns 
som bilagor till riktlinjerna 
ska ingå i förfrågningsun-
derlaget för inventering och 
entreprenader.

� Farligt avfall och elavfall 
ska tas bort först, hanteras 
separat och tas omhand på 
ett säkert sätt.

� Avfallet ska källsorteras 
enligt den basnivå för bygg-
produktion och rivning som 
anges i bilagor till riktlinjerna.

� Avfallsfraktioner för de-
ponering eller eftersortering 
ska minimeras.

� Avfallet ska hanteras en-
ligt de avfallslistor som finns 
som bilagor till riktlinjerna.
Läs mer: Ladda hem och läs 
hela dokumentet ”Resurs- 
och avfallsriktlinjer vid byg-
gande och rivning” på  
www.byggorg.se
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MATERIAL-
INVENTERING
§ Materialinventering ska alltid göras före åtgärder som om-

fattar rivning, även om åtgärderna är av liten omfattning. 
Undantag får endast göras om man är helt säker på att inga 
farliga material och produkter kommer att beröras av åtgär-
derna. Resultat från inventeringen ska utgöra
underlag för en avfallshanteringsplan.

AVFALLSHAN-
TERINGSPLAN
En avfallshanteringsplan ska alltid tas fram inför åtgärder som 
omfattar rivning, även om åtgärderna är av liten omfattning. 
En avfallshanteringsplan ska upprättas även då kontrollplan 
för rivning inte krävs.

Avfallshanteringsplan ska även upprättas för avfall som 
uppstår vid byggproduktion, det vill säga vid nybyggnad, 
om- och tillbyggnad och inbyggnad i samband med under-
hållsåtgärder.
Avfallshanteringsplanen ska innehålla:

§ Uppgifter om material och produkter som blir farligt av-
fall: läge, bedömd mängd, avfallskod (så långt det är möj-

ligt) och översiktlig beskrivning av hantering.

§ Uppgifter om produkter 
och material för återan-

vändning, materialåtervin-
ning och energiåtervinning 
och hur de ska hanteras.

§ Uppgifter om övrigt 
avfall uppdelat på frak-

tioner, bedömda mängder, 
avfallskoder (eventuellt) och
avfallets hantering.

§ Rubriker eller tabell-
kolumner för att den se-

nare ska kunna kompletteras 
med uppgifter om borttagen 
mängd, transportör, motta-
gare, mottagen mängd och 
hänvisning till verifiering av 
transport och mottagning.

AVFALLS-
FRAKTIONER 
VID RIVNING  
– BASNIVÅ
AVFALLSRIKTLINJERNAS BILAGA 2 
”AVFALLSFRAKTIONER VID RIVNING 
– BASNIVÅ 2” TALAR OM HUR MAN 
BÖR KÄLLSORTERA SITT AVFALL VID 
ALLA RIVNINGSARBETEN. VID MINDRE 
ARBETEN GÅR DET ATT SORTERA I 
FÄRRE FRAKTIONER.

V arje avfallsslag markeras på containrar, kärl 

eller avfallsäck med en egen färgkulör, för att 

göra tydligt vad som ska slängas var.

Det finns även en liknande förteckning för nybyggen, 

”Avfallsfraktioner vid byggproduktion – basnivå” samt 

en bruttolista för den som har extra mycket avfall av 

visst slag, kallad ”Avfallsfraktioner bruttolista”. �
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FARLIGT AVFALL

röd

(Olika slag av farligt avfall separeras från varandra)

ELAVFALL

röd-vit

(Elavfall sorteras beroende på hur mottagaren vill ha 

avfallet sorterat och på förvaringen på arbetsplatsen)

TRÄ

gul

(kan delas upp i rent trä och övrigt trä)

PLAST FÖR ÅTERVINNING

lila

(plaströr, plastgolv och våtrumstapeter, plastprofiler, cell- 

och skumplast, tak- och membranduk i plast)

BRÄNNBART

orange

(papper, trä, plast (ej pvc) och övrigt brännbart)

SKROT OCH METALL

grå/vit

(skrot, koppar, aluminium, rostfritt, kablar (ej elavfall), 

kablar med blymantel, bly)

FYLLNADSMASSOR

brun

(mineraliska massor (sten, tegel, betong, rivningsbetong, 

blå lättbetong och övriga mineraliska massor), ren jord 

och schaktmassor)

DEPONI (UTSORTERAT)

svart

(planglas, glasull, stenull och övrigt till deponi)

BLANDAT (FÖR EFTERSORTERING)

gul/svart

HITTA AV-
FALLSLÖS-
NINGEN SOM 
PASSAR DIG
CONTAINER, STORSÄCK ELLER KÄRL? ALLT 
FLER AVFALLSENTREPRENÖRER BÖRJAR 
TA FRAM AVFALLSLÖSNINGAR SOM ÄVEN 
PASSAR DET MINDRE BYGGBOLAGET.

D et har länge saknats bra och kostnadsef-

fektiva källsorteringsmöjligheter för enskilda 

hantverkare och små byggbolag. Men fler 

avfallsentreprenörer erbjuder nu även helhetslös-

ningar för de mindre med utbildning av de anställda, 

sorteringsguider och flera olika storlekar på insam-

lingsbehållare.

De flesta större entreprenörer erbjuder storsäckar 

i tre olika storlekar som rymmer från 150 liter upp till 

2 000 liter och kan lasta upp som mest upp till 1,5 ton.

Jämför priser men se framförallt till att skaffa en 

avfallsentreprenör som kan erbjuda den lösning som 

är bäst anpassad för dina behov. �

APP OM  
FARLIGT AVFALL
Sedan i somras finns handboken ”Farligt avfall – bygg och 
anläggning” som app. I appen hittar du information om farligt 
avfall som finns i byggnader och hur det ska hanteras. Appen 
innehåller bland annat:

� Farligt avfall från A-Ö 

� Produktregister. 

� En sammanställning av informationstexter av vikt vid 
avfallshantering, däribland förklaringar av varningssymboler 
och avfallskoder, och tips på bra länkar och referenser.

SÅ HÄR LADDAR DU HEM APPEN:

För iPhone: https://itunes.apple.com/us/app/farligt-avfall/

id648030074?l=sv&ls=1&mt=8

För Android: https://play.google.com/store/apps/

details?id=se.profundis.farligtavfall
Alternativt via följande QR-koder:

AVFALLS-
MÄRKNING
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FÖREBYGGA AVFALL  
ALLRA VIKTIGAST
DU SPARAR MILJÖ OCH PENGAR PÅ ATT KÄLLSORTERA OCH 
ÅTERVINNA. MEN DE ALLRA STÖRSTA VINSTERNA GÖRS GENOM 
ATT FÖREBYGGA ATT AVFALL UPPSTÅR ÖVER HUVUD TAGET.

A tt förebygga handlar endast 
till en liten del om åtgärder i 
avfallsledet. Den stora vinsten 

är att man undviker miljöpåverkan för 
att tillverka varor och material. Åtgärder 
för att förebygga avfall sparar pengar 
genom att minska kostnader både för in-
köp av material och för avfallshantering.

– Både som fastighetsägare och byg-
gentreprenör bör man titta på det avfall 
som uppstår, fundera på varför och vad 

man kan göra åt det, säger Elisabet 
Höglund på konsultföretaget Tyréns 
som tagit fram rapporten ”Att minska 
byggavfallet – en metod för att före-
bygga avfall vid byggande”.

MÅNGA ORSAKER TILL AVFALL

Orsaker till att byggavfall uppstår vid 
nyproduktion är:
• spill (avsågat, avskuret, måttanpassat 

på plats)

• avfall från sprängning och schaktning

• hjälpmedel (verktyg, maskiner, formar, 

byggnadsställningar)

• skadat material från transport och lagring

• rester efter avslutat bygge 

• felaktigt byggt som måste göras om

• skador på färdigbyggda delar.

– När Royal London Hospital byggdes 
blev till exempel 32 procent av de inköp-
ta gipsskivorna avfall, berättar Elisabet 
Höglund. Det motsvarade 2 250 ton gips-
skivor. Materialkostnaden för de gips-
skivor som blev avfall var två miljoner 
kronor. Dessutom var kostnaden för att 
ta hand om avfallet 1,3 miljoner kronor.

FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA

Elisabet Höglund betonar att beställare 
och entreprenörer måste hjälpas åt för 
att förebygga avfall:

– Man kan till exempel anpassa ut-
formningen av byggnaden till standard-
mått så att färre materialdelar behöver 
kapas och i större utsträckning använda 
sig av prefabricerade lösningar. Man 
bör också jobba med att hitta smar-
tare sätt att lagra materialet, minska 
mängden byggfel och behov av att göra 
om. Dessutom bör man se till att alla 
underentreprenörer följer planen, säger 
Elisabet Höglund:

– Sist men inte minst handlar det som 
vid alla byggen om att göra ordentliga 
uppföljningar, utvärdera vad som fung-
erat bra och mindre bra och ta till sig de 
erfarenheterna.

Läs hela rapporten ”Att minska bygg-
avfallet – en metod för att förebygga avfall 
vid byggande”, finns att ladda ned från 
Tyréns webbplats, www.tyrens.se. �

Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande 

Elisabet Höglund, Tyrens. Foto: Ulf Lundin

VÄLJ MINDRE 
FARLIGA ÄMNEN
För den som vill använda miljö-
godkända och hållbara bygg-
material finns i dag mycket 
hjälp att få. Här är några som 
hjälper dig att välja skonsam-
mare lösningar för miljön:

Basta

Basta är branschens enda 
oberoende miljöbedömnings-

system för bygg- och anlägg-
ningsprodukter. I databasen 
finns mer än 86 000 artiklar 
som klarar kraven på miljö- och 
hälsofarlighet. Tjänsten drivs av 
IVL Svenska Miljöinstitutet och 
Sveriges Byggindustrier.
www.bastaonline.se

Byggvarubedömningen

Bedömer och tillhandahåller 
information om miljöbedömda 

varor i form av ett webbverktyg 
där du kan söka i en databas 
med miljöbedömda produkter.
www.byggvarubedomningen.se

Sunda hus

Webbaserat system och kvalifi-
cerad rådgivning för att syste-
matisera arbetet med att fasa 
ut farliga ämnen i en byggnads 
hela livscykel.

www.sundahus.se

ÅTERBRUK LÖNAR SIG
PÅ MALMÖ ÅTERBYGGDEPÅ KAN FASTIGHETSÄGARE OCH 
BYGGFÖRETAG GRATIS LÄMNA BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL 
SOM GÅR ATT ÅTERBRUKA. DET BEGAGNADE BYGGMATERIALET 
SÄLJS SEDAN FÖR UNGEFÄR EN TREDJEDEL AV NYPRIS.
Foto: Marie Grönvold

B akom satsningen som belö-
nades med utmärkelsen Årets 
återvinningsanläggning 2013 

står Malmö stad och Sydskånes avfalls-
aktiebolag, Sysav. 

Återbyggdepån är ett led i regionens 
satsning på att minska mängden bygg- 
och rivningsavfall. Depån fungerar ock-
så som ett socialt projekt där människor 
som står utanför arbetsmarknaden kan 
praktisera i väntan på nytt jobb.

– Vi gör en fantastisk insats, säger 
Mats Lindgren som är arbetsledare på 
depån. Företagen slipper att betala både 
transportkostnader och behandlings-
avgifter och vi har ständigt proffs och 
allmänhet här som hittar precis vad de 
letar efter.

Återbyggdepån omfattar 9 000 kva-
dratmeter begagnade byggmaterial. 
I sortimentet finns bland annat tegel, 
takpannor, plattor, kakel, fönster, dörrar, 
skåp, bänkar, sanitetsporslin, beslag, 
gångjärn och elektriskt material. Varje 
år förs 5 000 ton avfall in och ut från 
anläggningen.

– Bland annat tog vi ifjol emot och sål-
de tegel motsvarande 150 fullastade lång-
tradare med släp, säger Mats Lindgren.

Verksamheten är icke vinstdrivande 
och får inte konkurrera med privata 
återbrukare.

Andra återbrukare i landet är Hus till 
hus i Alingsås, Kompanjonen i Stock-
holm, Kretsloppsparken Alelyckan i Gö-
teborg och Solareturen i Karlstad. �

Massor av återanvändbart material från 
byggen och rivningar sorteras och lagras 
omsorgsfullt på Malmö Återbyggdepå.

Zeljko Kozul är arbetsledare och eldsjäl på 
Malmö Återbyggdepå. Han har varit med 
sedan starten för snart 15 år sedan.

Detta vackra, sågade sandstenstegel är tillverkat på Gotland eller i Danmark och kommer 
från en hundra år gammal byggnad på Östra Farmvägen i Malmö.

Fönster i fint skick är alltid eftertraktade, 
inte minst av sommarstugeägare som ska 
renovera, berättar Mats Lindgren.

Gamla dräneringsrör av tegel är mycket ef-
terfrågade, eftersom de passar perfekt att 
bygga vinställ av.
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