
Analys av lämpliga åtgärder 
för att öka återanvändning 

och återvinning av 
bygg- och rivningsavfall  

Underlagsrapport för samhällsekonomisk analys

DAVID PALM, JAN-OLOV SUNDQVIST, CARL JENSEN, HABEN TEKIE, 

ANNA FRÅNE OCH MARIA LJUNGGREN SÖDERMAN

RAPPORT 6660 • FEBRUARI 2015 



 

 

Analys av lämpliga 
åtgärder för att  

öka återanvändning  
och återvinning av  

bygg- och rivningsavfall 

Underlagsrapport för samhällsekonomisk analys 

 

 

Författare: David Palm, Jan-Olov Sundqvist, Carl Jensen, 
Haben Tekie, Anna Fråne och Maria Ljunggren Söderman 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Beställningar 
Ordertel: 08-505 933 40 
Orderfax: 08-505 933 99 

E-post: natur@cm.se 
Postadress: CM Gruppen AB, Box 110 93, 161 11 Bromma 

Internet: www.naturvardsverket.se/publikationer 
 

Naturvårdsverket 
Tel: 010-698 10 00  Fax: 010-698 10 99 
E-post: registrator@naturvardsverket.se 

Postadress: Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
Internet: www.naturvardsverket.se 

 
ISBN 978-91-620-6660-4 

ISSN 0282-7298 
 

© Naturvårdsverket 2015 
 

Tryck: Arkitektkopia AB, Bromma 2015 
Omslag: Erik Olsson, Tyréns AB  

  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6660 
Analys av lämpliga åtgärder för att öka återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall 

 

4 
 

Förord 
Regeringen gav i december 2013 Naturvårdsverket i uppgift att utreda behovet av 
styrmedel och åtgärder för att nå etappmålet om att (insatser ska vidtas så att) för-
beredelse för återanvändning, materialåtervinning och annan materialutnyttjande av 
icke-farligt bygg- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020. Inom 
ramen för regeringsuppdraget har Naturvårdsverket gett i uppdrag åt IVL Svenska 
Miljöinstitutet att genomföra en underlagsrapport för den samhällsekonomiska 
analysen som analyserar lämpliga åtgärder för att öka återanvändning och återvin-
ning av bygg- och rivningsavfall.  
 

Forskarteamet har genomfört uppskattningar av avfallsmängder inom grupperna 
mineralavfall (uppdelat på gips, betong och tegel/klinker/keramik), plast- och glas-
avfall från bygg- och rivningsavfall samt kostnaderna för alternativa åtgärder 
för nämnda avfallsslag. En genomgång av befintliga livscykelanalyser har också 
genomförts för att uppskatta miljönyttan av potentiella åtgärder. Underlaget har 
legat till grund för samhällsekonomiska analyser som syftar till att identifiera en 
kostnadseffektiv åtgärdskombination givet definierat mål. 

 
Givet de begränsningar som funnits i tid och budget har stora delar av analysen 
bestått av befintliga data på avfallsmängder samt redan genomförda LCA-studier 
som kvalitativt anpassats för studiens syfte. Fokus i studien har legat på åtgärder 
inom återvinning och endast där det funnits lätt tillgänglig data på återanvändning 
har detta inkluderats. Forskarstudien har enbart inkluderat åtgärder och inte före-
slagit eller utrett styrmedel. Analys och prioritering av åtgärdernas kostnadseffekti-
vitet har inte ingått i forskningsuppdraget. 
 
På IVL Svenska Miljöinstitutet har David Palm varit administrativ projektledare 
och ansvarat för miljöbedömningarna. Maria Ljunggren Söderman har varit veten-
skaplig projektledare och LCA-expert. Jan-Olov Sundqvist har arbetat med avfalls-
statistiken och Carl Jensen har arbetat med att delta i datainsamlingen samt identi-
fieringen av åtgärderna. Habem Tekie har arbetat med framtagandet av åtgärds- 
och driftskostnaderna samt Anna Fråne har arbetat med datainsamling för LCA-
modelleringen och övriga analyser. 
 
Rapporten har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsan-
slag och författarna svarar själva för innehållet och slutsatserna i rapporten. 
 
Naturvårdsverket, februari 2015 
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Sammanfattning 
Det finns relativt stora mängder bygg och rivningsavfall som deponeras eller för-
bränns i blandade fraktioner. Det finns en potential att göra avfallshanteringen mer 
resurseffektiv genom att styra dessa mängder mot återanvändning och material-
återvinning. Uppgifter på hur stora mängderna avfall från bygg-, riv- och anlägg-
ningssektorn är relativt osäkra och därmed också potentialen för hur mycket som 
skulle kunna återvinnas om rätt åtgärder och styrmedel införs. 
 
Syftet med projektet är att genomföra uppskattningar av de avfallsmängder som har 
påverkan på etappmålet för bygg- och rivningsavfall. Målet med projektet är att ta 
fram ett vetenskapligt underlag för åtgärder som kan användas för att nå etappmålet 
om minst 70 viktprocent förberedande till återanvändning, återanvändning och 
återvinning senast år 2020.  
 
Elva åtgärder har analyserats, varav sju i detalj och fyra endast översiktligt, och 
föreslagits som underlag till Naturvårdsverkets fortsatta arbeta med att styra mark-
naden i önskad riktning till 2020. Analysen visar att de åtgärder som valdes ut inte 
bidrar nämnvärt till återvinningsmålet i motsats till den initiala bedömningen. Detta 
beror främst på den korta tidsrymden: återvinningsmålet är mindre än fem år bort 
och att anläggningsavfall som exempelvis betong och asfalt i mycket stor utsträck-
ning redan går till återvinning.  
 
Analysen visar dock att mängderna som ingår i återvinningsmålet för bygg- och 
rivningsavfall i verkligheten troligen är betydligt högre än vad som tidigare har 
rapporterats. Detta beror främst på att asfaltsmängder till materialåtervinning inte 
är inkluderade i dagens måluppföljning men också på att återvinningsmängderna 
från C- och U-klassade avfallsverksamheter inte räknas in. Detta innebär att åter-
vinningsmålet redan idag kan vara uppnått vilket skulle innebära att åtgärder i syfte 
att klara återvinningsmålet skulle vara omotiverat även om det finns andra skäl 
såsom miljömässiga att öka återvinningen. Det finns ett behov att förbättra statisti-
ken för att säkerställa huruvida återvinningsmålet redan är uppnått. 
 
Detta ska dock inte tolkas som att inga åtgärder bör tas inom återvinning av bygg- 
och rivningsavfall ur ett miljöperspektiv. En mycket stor del av dagens bygg- och 
rivningsavfall återvinns i lågvärdiga tillämpningar med en tydlig tonvikt på kon-
struktionsmaterial på deponi och skulle med de analyserade åtgärderna kunna gå 
till en mer högvärdig återvinning. Detta påverkar inte återvinningsmålet i sig, men 
har betydelse för miljön. För fraktionerna betong och tegel är miljönyttan av åter-
vinning låg eller obefintlig. Miljönyttan av återanvändning är däremot mycket hög 
för betong respektive hög för tegel och åtgärder för dessa material ska därför inrik-
tas på återanvändning. På längre sikt kan Sverige nå ett stadie då färre deponier 
behöver konstruktionsmaterial och vid ett oförändrat återvinningsmål kommer det 
då att bli svårare att uppnå målet. Vid en sådan tidpunkt blir åtgärderna ”kvalitet-
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system för mineralavfall” och ”utökad och mer långtgående sortering” viktiga åt-
gärder. Anläggningsägarna kommer sannolikt även fortsättningsvis aktivt arbeta 
för att avfall ska klassas som konstruktionsmaterial istället för att formellt depone-
ras för att undvika deponiskatt. 
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Summary 
There are relatively large quantities of construction and mixed fractions of demoli-
tion waste being landfilled or incinerated with energy recovery. There is a potential 
to make waste management more resource efficient by directing these amounts to 
reuse and recycling. Details on how large the amounts of construction and demoli-
tion waste are, is relatively uncertain. Hence, it is difficult to estimate the potential 
of the amounts that could be recovered, if the adequate policy measures and in-
struments were to be introduced. The project aims to estimate the amount of waste 
volumes which have an impact on the construction and demolition waste interim 
target. The objective of the project is to establish a scientific basis for measures 
that can be used to achieve the recycling target of at least 70 weight percent by 
2020.  
 
Eleven measures, of which five in detail, have been analyzed and proposed as a 
basis for the Environmental Protection Agency’s continued work to steer the mar-
ket to more reuse and recycling of demolition waste until 2020. The analysis shows 
that the selected measures do not contribute significantly to the recycling target as 
opposed to the initial assessment. This is mainly due to the short time period until 
it’s supposed to be fulfilled, the recycling target is less than five years away, and 
the fact that waste from construction and demolition to a large extent already is 
recycled. However, the analysis shows that the amounts included in the recycling 
target for construction and demolition waste in reality are much higher than previ-
ously reported. This is because the asphalt quantities that goes to recycling in waste 
management facilities classified as category C are not included in today's target. As 
a result the recycling target might already be achieved, which  in turn would mean 
that measures to meet the recovery target would be unjustified even if there are 
other reasons such as environmental reasons to increase recycling. There is a need 
to improve statistics as a measure to ensure that the recycling target is reached. 
 
The fact that the target might already be met should not be interpreted as if there is 
no need for actions when it comes to the recycling of construction and demolition 
waste from an environmental point of view. A large part of today's construction 
and demolition waste is recycled into low-grade applications and with the suggest-
ed measures these materials could be recycled into high-grade applications. This 
has no effect on reaching the target of 70 percent recycling but has an effect on the 
environment. For concrete and brick fractions the environmental benefits of recy-
cling is low or even non-existent, while the environmental benefits of re-use is very 
high for concrete and high for bricks, and measures for these materials should 
therefore focus on reuse and not recycling. In the long term, Sweden might reach a 
stage when fewer landfills need construction materials and at unchanged recycling 
targets it will be even harder to achieve the goal. At such a point the measures 
quality system for mineral waste and expanded and more stringent sorting 
measures will be increasingly important. Landfill owners, however, will continue 
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to work actively to classify waste as construction material instead of formal land-
filled to avoid landfill taxes. 

  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6660 
Analys av lämpliga åtgärder för att öka återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall 

 

11 
 

1 Inledning 
Det finns stora mängder bygg och rivningsavfall som deponeras eller energi ut-
vinns i blandade fraktioner. Delar av dessa mängder skulle kunna tas tillvara för 
förberedelser för återanvändning eller för materialåtervinning. Uppgifter på hur 
stora mängderna avfall från bygg-, riv- och anläggningssektorn är mycket osäkra 
och därmed också potentialen för hur mycket som skulle kunna återvinnas om rätt 
åtgärder och styrmedel infördes.  
 
Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag att utreda behovet av styrmedel och 
åtgärder för att för att nå etappmålet om att (insatser ska vidtas så att) förberedan-
det för återanvändning, materialåtervinning och annan materialutnyttjande av icke-
farligt bygg- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.  
 
Baserat på den officiella statistiken som tagits fram för bygg- och rivningsavfall 
framgår att Sverige inte uppnår målet idag (Sundqvist, 2014b). Statistiken är dock 
relativt osäker. Det område där det finns brister i underlag är framförallt det mine-
ralavfall som uppkommer från byggsektorn samt hur mycket asfalt som återvinns. 
Inom de Nordiska länderna genomfördes nyligen en forskarinsats som undersökte 
miljöpåverkan av att öka materialåtervinningen av de fraktioner som ingår i EU-
målet. Det saknas dock information och underlag för att kunna göra en mer kom-
plett analys avseende potentialen av de olika åtgärderna samt en samhällsekono-
misk analys av möjligheten att nå målet. En forskarinsats är nödvändig för att för-
bättra underlaget avseende de olika avfallsfraktioner som uppstår i byggsektorn 
samt för att uppskatta den samhällsekonomiska kostnaden och nyttan av att öka 
återanvändningen och materialåtervinningen av dessa fraktioner. Ett tydligt och 
genomarbetat underlag är en nyckelfaktor för att Naturvårdsverket ska kunna göra 
en komplett samhällsekonomisk analys som kan ge underlag för att kunna styra 
marknaden i önskad riktning till 2020. 
 
Denna rapport beskriver åtgärder för att öka återanvändning och återvinning av 
bygg- och rivningsavfall för att nå målet om minst 70 procent förberedelse för 
återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall. 
 
1.1 Mål och syfte 
Syftet med projektet är att genomföra uppskattningar av avfallsmängder inom 
grupperna mineralavfall (uppdelat på gips, betong och tegel/klinker/keramik), 
plast- och glasavfall från bygg- och rivningsavfall. Slutligen kommer en genom-
gång av befintliga livscykelanalyser också genomföras för att uppskatta miljönyt-
tan av potentiella åtgärder.  
 
Målet med projektet är att ta fram ett vetenskapligt underlag för åtgärder som kan 
användas för att nå etappmålet om att (insatser ska vidtas så att) förberedandet för 
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återanvändning, materialåtervinning och annan materialutnyttjande av icke-farligt 
byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.  
 
1.2 Referensalternativ 
Referensalternativet, ett business-as-usual scenario, bygger på en fortsatt depone-
ring och förbränning i samma utsträckning som idag av bygg och rivningsavfall om 
inte fler åtgärder eller styrmedel införs. Idag är utsortering av olika avfallsslag 
bristfällig på byggarbetsplatserna och rivningsplatserna. Om ingen åtgärd vidtas 
kommer sorteringsgraden och därmed återvinningen fortsätta att vara ett område 
som inte hanteras enhetligt och som bygger på frivilliga åtaganden. Eftersom flera 
av åtgärderna även höjer kvaliteten på återvinningen är även de mängder som totalt 
kan påverkas av åtgärden inkluderade i åtgärden (Dock inte som reell potential 
eftersom den endast inkluderar mängder som inte återvinns). 
  
1.3 Disposition 
I kapitel 2 görs en nulägesanalys av mängder, dvs. uppskattningar av mängderna 
gips, betong, tegel, keramik och kakel i mineralavfall samt uppskattningar av 
mängderna plast- och glasavfall i bygg- och rivningsavfallet. Detta följs av en ge-
nomgång av avfallsmängder som inte inkluderats i statistiken och deras påverkan 
på återvinningsmålet. I kapitel 4 görs en djupanalys av sju åtgärder som behövs för 
att uppfylla etappmålet. Utöver dessa sju åtgärder analyseras fyra andra åtgärder 
som kan vara relevanta, men som inte getts möjlighet att djupstudera vidare. Kapi-
tel 5 beskriver åtgärder som är viktiga på längre sikt, men som inte har någon 
märkbar påverkan på återvinningsmålet till 2020.  
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2 Nulägesanalys av mängder 
Mängderna utgår från de mängder på drygt 1,3 miljoner ton som redovisats av 
SMED vid uppföljning av återvinningsmålet för bygg- och rivningsavfallet 
(Sundqvist, 2014b). Dessa mängder har sedan bearbetats genom att uppskatta 
sammansättningen på olika blandade fraktioner för att beräkna potentialen för vissa 
material. Underlagsdata har erhållits från Sysav, Renova och Skanska, samt från 
underlaget från framtagande av avfallsstatistiken för rapportering till EU enligt 
avfallsstatistikförordningen.  
 
I tabell 1visas det primära avfall som uppkommer i samband med bygg- och riv-
ning i byggbranschen och andra branscher, samt hur det behandlas. Endast de av-
fallsslag som får tillgodoräknas vid beräkning av återvinningsmålet i EU:s avfalls-
direktiv är med i tabellen. Mängderna, förutom asfalt från Trafikverkets vägar och 
kommunala vägar som återvinns, är tagna från rapporteringen till EU enligt avfalls-
statistikförordningen (Naturvårdsverket 2014b). Avfallsslaget EWC-Stat 12.1 
Mineralavfall från bygg och rivning har i tabellen delats upp i A) Gips som går till 
materialåtervinning, B) Avfall från byggsektorn och C) Avfall från andra sektorer 
än byggsektorn. Det bör påpekas att avfallsslaget EWC-Stat 12.1 Mineralavfall 
från bygg och rivning består av både rena material som gips och betong, och blan-
dat bygg- och rivningsavfall – exempelvis avfallsslaget 17 09 04 Annat blandat 
bygg- och rivningsavfall enligt avfallsförteckningen (i den svenska avfallsförord-
ningen) klassas som EWC-Stat 12.1 Mineralavfall från bygg och rivning men kan 
innehålla båda trä, plast och papper. 
 
En översikt av flödena av bygg- och rivningsavfall, sett ur återvinningsmålets per-
spektiv visas i Figur 1. 
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Tabell 1. Mängd uppkommet primärt avfall vid bygg och rivning, och dess behandling. Endast de 

avfallsslag som får tillgodoräknas vid beräkning av återvinningsnivån enligt EU:s återvinningsmål i 

avfallsdirektivet är medräknade. 

Avfallsslag  

Mängd 
uppkom-
met pri-
märt 
avfall 
(ton) 

Behandling av primärt avfall (ton) 

Ko
nv

en
tio

ne
ll 

m
at

er
ia

lå
te

r-
vi

nn
in

g 

Ko
ns

tr
uk

tio
n,

 
de

po
ni

tä
ck

ni
ng

, 
åt

er
fy

lln
ad

 

En
er

gi
ut

vi
nn

in
g 

De
po

ne
rin

g 

So
rt

er
in

g 

O
kä

nd
 b

eh
an

dl
in

g 

06 Metaller, källsorterade 140 000 140 000         0 
07.1 Glasavfall, källsorterat 2 000 2 000         0 
07.4 Plast, källsorterad 200 200         0 
07.5 Träavfall, källsorterat 300 000     300 000     0 
10.2 Blandat avfall, källsorte-
rat brännbart 25 000     25 000     0 

12.1A Gips, källsorterar till 
återvinning 24 000 24 000         0 

12.1B Mineralavfall från 
bygg- och rivning, byggsek-
torn 

676 000 

 404 800 11 900  87 500 187 400 129 200 
12.1C Mineralavfall från bygg 
och rivning, andra branscher 144 800 

12.1 D Asfalt (ej redovisad i 
WStatR/ASP)* 900 000 900 000           

Summa exkl. asfalt 1 312 000 166 200 404 800 336 900 87 500 187 400 129 200 
Summa inkl. asfalt 2 212 000 1 066 200 404 800 336 900 87 500 187 400 129 200 

Anm: Mängden asfalt från Trafikverket och kommuner som går till återvinning är inte med i de 

mängder som redovisats i WStatR/ASP. Mängden asfalt har i projektet uppskattats till 800 000 – 

1 000 000 ton och har i tabellen redovisats som 900 000 ton. 

 
I tabellen har återvinning delats in i:  

• konventionell återvinning: där avfallsmaterialet återvinns som ursprungligt 
material, t.ex. gips, plast och metall 

• återvinning som anläggningsmaterial, där avfallet används som konstrukt-
ion, deponitäckning eller återfyllnad. 

 
Båda typerna av återvinning får tillgodoräknas vid beräkning av återvinningsnivån. 
Däremot är vanligen miljövinsten större vid konventionell återvinning än vid an-
vändning som anläggningsmaterial. 
 
Den totala mängden uppkommet avfall som räknas in är 1 312 000 ton. Mängden 
asfalt från Trafikverket och kommuner som går till återvinning har i projektet upp-
skattats till 800 000 – 1 000 000 ton och har i tabellen redovisats som 900 000 ton. 
Detta flöde har inte tidigare tagits med i statistiken eftersom det av Trafikverket 
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inte har betraktats som avfall (Trafikverket, tidigare Vägverket, brukar tillfrågas 
om avfallsmängder i avfallsstatistikundersökningarna, men brukar inte uppge några 
asfaltmängder), se kapitel 3 för ytterligare information.  
 
Uppgifterna om uppkommet avfall kommer från avfallsfaktorer, uppgifter från 
bygg- och rivningsföretag samt från avfallsbehandlingsanläggningar som behandlar 
bygg- och rivningsavfall. Uppgifterna om behandlat avfall kommer från miljörap-
porter från alla behandlingsanläggningar i Sverige som har tillstånd enligt miljö-
balken att behandla avfall (A- och B-anläggningar). Data om uppkommet avfall 
och behandlat avfall är framtaget med olika metoder, som båda har sina osäkerhet-
er. Därför är mängden uppkommet avfall större än den redovisade mängden be-
handlat. Detta beror sannolikt på att det även behandlas bygg- och rivningsavfall i 
s.k. C- och U-anläggningar (som alltså inte behöver ha tillstånd enligt miljöbalken). 
Exempelvis kan det vara olika former av återvinning som konstruktionsmaterial 
som är C-anläggningar.  
 
En mindre del av avfallet går till sorteringsanläggningar. Det är ofta en sorterings-
anläggning av typen sorteringsplatta där man har en kran med gripskopa som ma-
nuellt lyfter ut särskilda material ur en avfallsblandning. Det finns också några få 
mer avancerade sorteringsanläggningar där man använder mer sofistikerad teknik. 
Av det primära avfallet är det 187 400 ton avfall som går till sorteringsanläggning-
ar. Detta avfall är klassat som 17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall 
enligt avfallsförteckningen, vilket i avfallsstatistiken blir klassat som 12.1 Mine-
ralavfall från bygg och rivning, trots att det kan innehålla såväl mineraliska avfall 
(t.ex. gips, betong, tegel, etc.) som brännbara eller återvinningsbara material (t.ex. 
metaller, plast, trä, papper, etc.). Det sekundära avfall som sorteras ut i sorterings-
anläggningarna och deras behandling visas i Tabell 2. 
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Tabell 2. Bygg- och rivningsavfall som går till central sortering, och det sekundära avfall som 

uppkommer vid sorteringen, samt det sekundära avfallets behandling. 

Avfallsslag 

Mängd in 
(ton) Mängd ut, sekundärt avfall (ton) 
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12.1 Mineralavfall från 
bygg och rivning (byggsek-
torn och andra branscher) 187 400           
06 Metaller,    35 400       35 400 
07.1 Glasavfall,    200       200 
07.2 Pappers- och pappav-
fall¤   1 700       1 700 
07.4 Plast,    500       500 
07.5 Träavfall,        3 300   3 300 
10.3 Sorteringsrester, 
brännbart       82 500   82 500 
10.3 Sorteringsrester, 
deponirest     14 800   16 200 31 000 
12.8 Mineralavfall från 
avfallsbehandling     32 800     32 800 
SUMMA 187 400 37 800 47 600 85 800 16 200 187 400 

Avfallsslaget EWC-Stat 12.1 Mineralavfall från bygg och rivning utgör en stor del 
av avfallet. Med uppgifter från Sysav, Renova och Skanska och underlaget vid 
framtagandet av avfallsstatistiken bedömer vi att detta avfall har en sammansätt-
ning enligt Tabell 3. 
 
Tabell 3. Sammansättning på EWC-Stat 12.1 Mineralavfall från bygg och rivning (exkl. asfalt från 

Trafikverket och kommuner som går till återvinning). 
Sammansättning på 12.1 Mineralavfall från bygg och 
rivning Mängd 

(ton) 

Procentuell 
fördelning 

(%) 
Gips som går till återvinning 24 000 2,8 
Potentiell återvinningsbar gips 36 000 4,3 
Betong och tegel 600 000 71 
Klinker och keramik 100 0,01 
Asfalt (exkl. Trafikverket och kommuner till återvinning) 13 000 1,5 
Mineralull, isolering 4 000 0,5 
Ospecificerat 167 700 20 
SUMMA 844 800 100 
Varav  
     från byggsektorn 700 000 

 

     från andra sektorer 144 800  
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Uppkommet bygg- och rivningsavfall: 1 312 kton 
varav  
    byggsektorn: 1 167,2 kton 
    övriga sektorer: 144,8 kton 

Konventionell 
materialåtervinning 
202,3 kton 

Konstruktion, deponitäck-
ning 
452,4 kton 

Förbränning 
425,7 kton 

Deponering 
103,7 kton 

Sortering 
187,4 kton 

Okänd behandling 
129,2 kton 

Metaller   140 
Glas 2  
Plast 0,2 
Gips 24 
Summa:  166,2  
  

Mineralavfall  
404,8 

Träavfall  300 
Brännbart  25 
Övrigt  11,9 
Summa: 339,9 Mineralavfall 

87,5 

Mineralavfall 
129,2 

Metaller   35,4 
Glas 0,2  
Plast 0,5 
Summa: 36,1 

(Pappersavfall 1,7 kton 
räknas inte in i målet) 

Blandat 
bygg- och 
rivningsavfall 
187,4  

Trä 3,3 
Brännbart  82,5 
Summa:  85,8 

Deponirest 16,2 

Deponirest  14,8 
Mineralavfall  32,8 
Summa:  47,6 

Figur 1. Översikt av flöden (kton) av bygg- och rivningsavfall för beräkning av uppfyllnaden av återvinningsmålet (exkl. återvunnen asfalt från 

Trafikverket och kommuner). Alla mängder är i kton/år. 
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Av de studerade avfallsslagen uppkommer det omkring 1,3 miljoner ton per år om 
asfaltsmängder som går till materialåtervinning i asfaltsverk exkluderas. Av dessa 
mängder är det mineralavfall (främst betong- och tegelavfall) som står för de 
största mängderna med omkring 650 000 ton, omkring 50 procent. Dessa mängder 
användes huvudsakligen som konstruktionsmaterial och täckningsmaterial på de-
ponier. Därefter var det trä som stod för de största avfallsmängderna med omkring 
300 000 ton (23 procent av de uppkomna avfallsmängderna) som gick till energiut-
vinning. Metaller som stod för omkring 170 000 ton motsvarande 13 procent av 
mängderna var det tredje största materialslaget. 
 
Sett till typ av hantering var det användning som konstruktionsmaterial och deponi-
täckning som stod för de största mängderna med omkring 450 000 ton vilket mots-
varar omkring 35 procent av uppkomna mängder. Därefter var det energiutvinning 
som stod för de största mängderna med drygt 420 000 ton motsvarande omkring 33 
procent av mängderna. Övriga mängder som gick till materialåtervinning (exklu-
sive användning som konstruktionsmaterial på deponier och liknande) uppgick till 
drygt 200 000 ton, omkring 15 procent av mängderna. 
 
Under studien har det framkommit att mängderna till asfaltsåtervinning som inte 
täcks in i nuvarande avfallsstatistik är betydande där dessa uppskattas till 800- 
1 000 000 ton per år, se kapitel 3. Inklusive dessa mängder uppgår de totala av-
fallsmängderna till omkring 2,1–2,3 miljoner ton, motsvarande 38-43 procent av de 
uppkomna mängderna. Det bör påpekas att asfalt som återvinns på plats (i mobila 
asfaltverk) inte ska räknas in i statistiken till EU eftersom det räknas som intern 
återvinning1. 
 
Vid beräkning av uppfyllnad av återvinningsnivån blir återvinningsgraden med 
2012 års siffror 49,9 procent (exkl. asfaltåtervinning). Om man räknar in 900 000 
ton asfalt, både som uppkommet och återvunnet blir återvinningsgraden 70 %.  De 
flöden där potential finns för mer återvinning är: 
 

• Träavfall 300 000 ton som går till förbränning 
• Deponerat avfall 104 000 ton, varav 88 000 ton är mineralavfall. 
• Avfall med okänd behandling 129 000 ton, varav troligen det mesta går till 

användning som konstruktionsmaterial, men som inte täckts in av statisti-
ken. 

                                                      
1 Eurostat’s manual (Manual on waste statistics. A handbook for data collection on waste generation 

and treatment, 2013 edition) anger (sid 35): “No statistics have to be compiled for waste that is recy-
cled on the site where the waste is generated; i.e. internal recycling. Internally recycled waste is ex-
cluded from reporting on waste generation (Annex I) and from reporting on waste treatment (Annex 
II). 

”Internal recycling includes the following operations where they take place at the site of waste genera-
tion: the (re)use of bitumen, gravel or other wastes at road works.” 
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3 Avfallsmängder som inte in-
kluderats i måluppföljningen 
och deras påverkan på åter-
vinningsmålet 

Idag uppgår återvinningsgraden för bygg- och rivningsavfall till omkring 50 pro-
cent (Sundqvist, 2014b), att jämföra med återvinningsmålet på 70 procent som ska 
vara uppfyllt 2020. Den beräknade återvinningsgraden som idag baseras på inrap-
porterade uppgifter från tillståndspliktiga behandlingsanläggningar är förknippade 
med en rad osäkerheter eftersom det är en svår bransch att följa upp (Sundqvist, 
2013). Det finns dock anledning att förutsätta att den rapporterade återvinningsgra-
den på 50 procent är kraftigt underskattad. Exempelvis är mängden behandlat av-
fall mindre än den uppkomna mängden. En orsak till detta är att avfallsmängder 
som hanteras på icke tillståndspliktiga avfallsanläggningar inte är inkluderade i 
dagens uppföljning. Icke tillståndspliktiga anläggningar bedöms ta emot en större 
andel av bygg- och rivningsavfall som kan tillgodoräknas som återvinning jämfört 
med tillståndspliktiga anläggningar. Dessa mängder bedöms vara betydande och 
Naturvårdsverket har därför i ett separat projekt gett i uppdrag till IVL som till-
sammans med SCB inom ramen för SMED konsortiet kommer att utreda hur dessa 
avfallsmängder ska kunna följas upp. En annan anledning till att dagens återvin-
ningsgrad är underskattad är att asfaltsmängder som går till asfaltsåtervinning på 
stationära asfaltsverk som skulle kunna tillgodoräknas som återvinning i målupp-
följningen inte är inkluderade idag. Vid en genomgång av vilka uppgifter som 
ligger till grund för andra EU-länders måluppföljning framkom att länder som 
exempelvis Tyskland inkluderar asfaltsmängder i måluppföljningen (Allerup, 
2014). Det pågår idag en diskussion mellan Naturvårdsverket och Trafikverket 
huruvida returasfalt som återvinns ska klassas som avfall eller inte vilket är orsaken 
till varför dessa mängder och vilken påverkan de skulle få på återvinningsmålet har 
studerats i detta projekt. Som nämnts ovan bedöms mängderna returasfalt som 
hanteras på en avfallsanläggning som mycket små i förhållande till de mängderna 
som återvinns. Figur 2 visar mängderna asfalt till materialåtervinning och deras 
påverkan på återvinningsgraden i förhållande till återvinningsmålet. 
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Figur 2. Asfaltsåtervinningens påverkan på återvinningsgraden för bygg- och rivningsavfall i 

förhållande till återvinningsmålet och vilka mängder som krävs för att uppnå återvinningsmålet. 

Detta baserat på uppgifter i nulägesanalys av mängder i tidigare kapitel. 

 
Nordiskt vägforum (NVF) redovisar att den totala återvinningen av asfalt i Sverige 
har varierat mellan 1-1,5 miljoner ton per år under 2000 talet varav 66 procent i 
genomsnitt har gått till asfaltsåtervinning och där resterande mängder har återvun-
nits som bär- och förstärkningslager m.m. (NVF, 2011). I samma rapport framgår 
att det i genomsnitt är 74 procent av de återvunna mängderna till asfaltsåtervinning, 
det vill säga exklusive bärlaget m.m., som idag inte återvinns på plats utan som 
återvinns i stationära asfaltsverk. Denna siffra baseras på uppgifter för 2008-2010 
från de fyra största asfaltsentreprenörerna som tillsammans står för omkring 90 
procent av asfaltsmarknaden i Sverige2. 
 
Utifrån ovanstående studie går det således inte att utläsa hur stora mängder retur-
asfalt till återvinning som sker på en annan plats jämfört med den plats som retur-
asfalten uppstod vilket är av intresse vid uppföljning av återvinningsmålet. Detta 

                                                      
2 På sidan 8 anges att mängden asfalt till återvinning från de fyra entreprenörerna uppgick till 885 000 

ton varav 655 000 (74 %) ton gick till återvinning på asfaltsverk och resterande 230 000 ton (26 %) 
gick till Remixing och Remixing plus, tekniker som används vid återvinning av asfalt på plats. 

Uppkomna och  

återvunna asfaltsmängder  

för att uppnå återvinningsmålet 
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eftersom asfaltsmängder som återvinns på samma plats som det uppstod inte ska 
räknas in i avfallsstatistiken och måluppföljningen enligt Eurostats manual3. 
 
Utifrån ovanstående uppgifter bör det dock vara minst 600-700 000 ton asfalt per 
år som går till återvinning på asfaltsverk och som således kan räknas in i målet och 
omkring 200 000 ton som inte ska ingå i måluppföljningen. För resterande mäng-
der som används som bärlager m.m. framgår det inte hur stora mängder som åter-
vinns på en annan plats jämfört med den plats som avfallet uppkom. En uppskatt-
ning gjord i projektet är att ytterligare 2-300 000 ton av den asfalt som används 
som bärlager kan tillgodoräknas vid måluppfölningen vilket innebär en uppskattad 
mängd på totalt 800-1 000 000 ton. 
 
Ovan angivna asfaltsmängder till återvinning styrks också av den europeiska 
branschorganisationen ”European Asphalt Pavement Association” (EAPA) som 
mellan åren 2005-2012 redovisar att mängden asfaltsåtervinning uppgår till 650- 
1 100 000 ton med ett genomsnitt på drygt 900 000 ton årligen (EAPA, 2005-
2012). Mängderna bekräftas också av Trafikverket som också varit delaktiga vid 
framtagningen av uppgifterna som redovisas av NVF ovan (Kotake, 2014). 
 
För att återvinningsmålet skulle vara uppnått idag skulle asfaltsmängderna till åter-
vinning behöva uppgå till omkring 900 000 ton enligt Figur 2 ovan. Utifrån uppskat-
tade mängder asfalt till återvinning på 800-1 000 000 ton skulle återvinningsgraden 
för bygg- och rivningsavfall öka från 50 procent till mellan 69 och 71 procent. 
Detta innebär att Sverige redan idag är nära och eventuellt till och med uppnår 
återvinningsmålet om asfaltsavfall inkluderas i måluppföljningen. 
 
Några kvantitativa uppskattningar av bygg- och rivningsavfallsmängder som tas 
emot på icke tillståndspliktiga anläggningar har inte kunnat göras men som tidigare 
nämnts bedöms de liksom asfaltsmängderna vara betydande. Mängderna bedöms 
också kunna öka återvinningsgraden för bygg- och rivningsavfall utifrån samtal 
med branschaktörer (Törnqvist, 2014). Detta styrks också av att priset för att ta 
emot sorterade mineralavfallsfraktioner som exempelvis asfalt och betong är betyd-
ligt lägre än deponiskatten för deponering av avfall, se Bilaga A. Detta visar på att 
dessa avfallsslag till största delen används till ändamål som kan tillgodoräknas som 
återvinning vid uppföljning av återvinningsmålet. 
 
 

                                                      
3 Eurostat’s manual (Manual on waste statistics. A handbook for data collection on waste generation 

and treatment, 2013 edition) anger (sid 35): No statistics have to be compiled for waste that is recy-
cled on the site where the waste is generated; i.e. internal recycling. Internally recycled waste is ex-
cluded from reporting on waste generation (Annex I) and from reporting on waste treatment (Annex 
II). 

” Internal recycling includes the following operations where they take place at the site of waste genera-
tion: the (re)use of bitumen, gravel or other wastes at road works.” 
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4 Analys av åtgärder 
4.1 Metodik 
I detta steg presenteras åtgärder som kan vidtas för att uppfylla återvinningsmålet 
för bygg- och rivningsavfall. Totalt presenteras elva åtgärder, varav det för sju 
stycken har gjorts en djupare analys. Dessa sju åtgärder har valts ut efter en works-
hop med projektdeltagare från IVL och Naturvårdsverket och efter en ytterligare 
avstämning där preliminära resultat presenterats. Åtgärderna valdes utifrån kriteri-
erna påverkan på mängder som påverkar målet 70 procent förberedelse för återan-
vändning och återvinning av bygg och rivningsavfall, miljö och ekonomi samt 
relevans i t.ex. nationella avfallsplanen och avfallsförebyggande programmet med 
workshopdeltagarnas befintliga kunskap om åtgärderna.  
 
Nedanstående lista presenterar de elva åtgärder som valts, varav de första sju är de 
som valts ut för en djupare analys. Resterande fyra åtgärder har studerats översikt-
ligt.  

1) Ökad asfaltåtervinning 

2) Kvalitetsystem för användning av mineralavfall för att få bättre konstrukt-
ionsmaterial och därmed öka efterfrågan på sekundärt råmaterial 

3) Utökad och mer långtgående sortering av mineralavfall 

4) Underlätta hantering av avfallet/sortering vid källan och selektiv rivning 

5) Förbättrad avfallsstatistik: Tillståndspliktiga anläggningar 

6) Förbättrad avfallsstatistik: Icke tillståndspliktiga anläggningar 

7) Förbättrad avfallsstatistik: Asfaltsåtervinning 

8) Materialbörs/avfallsbörs 

9) Ökade ytor för mellanlagring 

10) Åstadkomma en större skillnad i mottagningsavgifter mellan blandade och 
källsorterade fraktioner 

11) Högre krav från byggherrar att bygg- och rivningsavfallet ska materialåter-
vinnas och/eller återanvändas samt en bättre uppföljning 

 
För varje åtgärd specificeras följande: Reell potential, miljöpåverkan, investerings-
kostnad, driftkostnader, teknisk livslängd, mängder, kapacitet och effekt. I vissa 
fall anges inte investeringskostnader och driftkostnader på grund av aggregerat 
dataunderlag.  
 
En del parametrar är baserade på uppskattningar och antaganden då data saknas, 
vilket gäller framförallt för effekt och kapacitet. Med effekt avses hur stort utfall 
eller resultat en åtgärd kan få. Effekten är uppdelad i tre olika intervall eftersom det 
är svårt att med noggrannhet uppskatta effekten av en åtgärd, delvis då den är bero-
ende på vilket styrmedel som skulle kunna vara aktuellt. Att effekten anges i tre 
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olika intervall, låg (25 procent), mellan (50 procent) och hög (75 procent), visar om 
åtgärden kan anses ha en låg eller en hög effekt. 
 
Kapacitet avser både hur många individer en åtgärd kan nå och hur stor möjlighet 
det finns att introducera en åtgärd. Med livslängd avses dels den ekonomiska livs-
längden, det vill säga avskrivningstiden för investeringen och dels den tekniska 
livslängden det vill säga den reella livslängden. Driftkostnaden är de löpande kost-
nader som behövs för att driva och upprätthålla åtgärden medan investeringskost-
nad är kostnader av engångskaraktär. Mängder avser de mängder som idag inte 
återvinns och som kan påverkas och reell potential är den mängd som idag inte 
återvinns men skulle kunna återvinnas givet åtgärden.  
 
Miljöpåverkan anges förenklat som klimatpåverkan.  
 
4.2 Ökad asfaltåtervinning 
Vid studiens inledning bedömdes ökad asfaltsåtervinning vara en av de åtgärder 
som hade en stor potential att öka återvinningsgraden för bygg- och rivningsavfall. 
Detta främst då infrastrukturprojekt för vilka kommunerna är beställare är återvin-
ningen av asfalt betydligt lägre jämfört med motsvarande projekt som staten är 
beställare av. Detta utifrån studier från forskningsprogrammet Hållbar avfallshante-
ring som visade att kommunernas arbete med asfaltsåtervinning var ostrukturerat 
och pekade på en potential i ökad asfaltsåtervinning (Miliutenko, et al., 2012). Vid 
detta projekts kontakter med aktörer i byggsektorn ställde de sig mer tveksamma 
till detta. Istället menade man att återvinning av asfalt sker oavsett om det är kom-
munen eller staten som är byggherren. Detta eftersom det idag är god lönsamhet i 
asfaltsåtervinning och de större aktörerna har därför ett tydligt incitament att fånga 
upp den asfaltskross som finns tillgänglig (Gamnis, 2014), (Lundberg, 2014), 
(Tilling, 2014). 
 
4.2.1 Reell potential  
Baserat på samtal med branschaktörer bedöms potentialen av en ökad återvinning 
av asfalt som betydligt lägre jämfört med den initiala bedömningen som gjordes 
vid projekts start (Lundberg, 2014), (Pålsson, 2014), (Thörnqvist, 2014). Idag är 
asfalt i princip att betrakta som en handelsvara där den drivande faktorn är priset på 
bitumen som används som bindemedel och som idag uppgår till omkring 5 500-
6 000 kronor per ton (Pålsson, 2014). Dock är även miljöaspekten en drivande 
faktor till återvinningen idag enligt branschen. Branschen uppfattar heller inte som 
att det skulle vara någon skillnad i hur uppkommet avfall slutligen tas omhand i 
projekt där kommunen utgör beställare och i projekt där Trafikverket står som 
beställare (Gamnis, 2014), (Lundberg, 2014), (Pålsson, 2014), (Tilling, 2014). De 
mindre mängder asfaltsmassor som inte återvinns utan som går till deponering 
menar branschen främst utgörs av tjärasfalt som på grund av dess farlighet ska 
deponeras (Lundberg, 2014), (NVF, 2011), (Persson, 2014). 
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Utifrån inventeringen av uppkomna och behandlade mängder uppskattas de totala 
asfaltsmängderna som går till deponering till omkring 50 000 ton vilket är att be-
trakta som överskattade. Av dessa mängder utgör den reella potentialen till om-
kring 13 000 ton med bakgrund av att tjärasfalt inte ska återvinnas. 
 
4.2.2 Miljöpåverkan 
Asfaltsåtervinningens påverkan på växthuseffekten har studerats av (Miliutenko, et 
al., 2012) i forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering. Asfalt kan återvinnas 
som utfyllnadsmaterial samt varm återvinning antingen direkt på plats eller i as-
faltsverk. Då bedömningen gjorts att återvinning i verk är det mest troliga alterna-
tivet för ökad återvinning4 har detta alternativ valts för att beräkna påverkan på 
växthuseffekten. Miliutenkos studie visar inte miljöpåverkan från deponering av 
asfalt utan endast miljöpåverkan då asfalt används som fyllmaterial. Detta scenario 
har valts som referensfall vilket kan göra miljövinsten underskattad. Tabell 4 visar 
minskad mängd koldioxidekvivalenter för återvinning av asfalt i asfaltsverk jäm-
fört med deponering. 
 
Tabell 4 Miljöpåverkan i koldioxidekvivalenter vid asfaltsåtervinning 

Avfallsbehandling Koldioxidekvivalenter  
(kg/ton asfalt) 

Varm återvinning i verk – 17 
Deponering 3 
Nettoeffekt – 20 

  
Den totala klimatpåverkan från åtgärden blir givet Tabell 4 och mängderna 13 000 
ton, en minskning med 250 ton koldioxidekvivalenter. 
 
4.2.3 Åtgärdskostnad 
Vad gäller kostnaden för ökad asfaltåtervinning har det antagits att ingen investe-
ringskostnad eller driftkostnad behövs, utan att det helt enkelt sker ett skifte från 
användning av jungfruligt material till en ökad användning av återvunnen asfalt. 
Med andra ord avses endast den kostnadsbesparing som görs när man skiftar från 
jungfruligt till återvunnen asfalt. 
 
Enligt (Pålsson, 2014) sker kostnadsbesparingen för återanvändning av asfalt när 
den upprivna asfalten går till ett asfaltverk och bitumen tillvaratas (funktionell 
återvinning). Priset på bitumen ligger mellan 5 500-6 000 kronor per ton och ande-
len bitumen som används i asfalt ligger mellan 4.5-5 procent. Det ger en kostnads-
besparing på 250-300 kronor per ton. Till detta tillkommer kostnader för uppriv-
ning och transport. Kostnaderna för upprivning är väldigt små, och i detta fall för-

                                                      
4 70 % av dagens återvinning är varmåtervinning i verk (EAPA, 2012) 
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sumbara, detsamma gäller transportkostnaderna eftersom jungfrulig asfalt måste 
transporteras.  
Om man istället för att återvinna asfalten vill avyttra den som konstruktionsmateri-
al på deponier eller liknande skulle det kosta 70 kr/ton. Återvinningen ger således 
en besparing på 250+70 = 320 kr/ton.  
 
Effekten för ökad asfaltåtervinning är låg, dvs. 25 procent, då återvinningen redan 
är hög och man inte kan återvinna all asfalt t.ex. tjärasfalt som inte ska återvinnas 
på grund av dess farlighet. 
 
Mängder är satt till 50 000 ton per år utifrån sammanställning över uppkomna och 
behandlade mängder (se avsnitt 4.2.1), men är en överskattning.  
 
Kostnadsbesparing: 320 SEK/ton 
Effekt: 25 % 
Mängder: 50 000 ton 
Åtgärdskostnad: -320 SEK/ton 
Total åtgärdskostnad: =�Å𝑡𝑡ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑟𝑟𝑟�× (𝑀ä𝑟𝑡𝑟𝑛𝑟) × (𝐸𝐸𝐸𝑛𝑟𝑡) 
= (−320) × (50 000) × (0,25) =  −4 000 000 SEK 
 
4.3 Kvalitetssystem för att öka använd-

ningen av mineralavfall som konstrukt-
ionsmaterial 

I studien har mineralavfall begränsats till att omfatta betong från rivningsavfall. 
Betongkross kan användas för anläggningsändamål och ersätta natursten och na-
turgrus från krossat berg eller från grustäkter. En möjlig användning är i vägkon-
struktioner, främst som obundet material i förstärknings- och bärlager (Törnblom, 
2011). Vägkonstruktioner som innehåller krossad betong av god kvalitet har en 
större bärförmåga än en vägkonstruktion bestående av jungfruliga material 
(Vägverket, 2004). 
 
Trots att det är fullt möjligt att använda krossad betong i vägkonstruktioner görs 
det i förhållandevis liten omfattning i Sverige jämfört med i många andra länder i 
Europa. Några av anledningarna är enligt Trafikverket (Lindgren, 2014) att: 
 

• Sverige har god tillgång på högkvalitativa naturmaterial som vi har lång er-
farenhet att bygga med och som har gett oss de dimensioneringssystem och 
regelverk som finns idag. Trafikverket/Vägverket har i många år låtit ut-
forska alternativa material, bland annat krossad betong, och har i minst tio 
års tid haft anvisningar om hur krossad betong kan användas i vägar. Re-
gelverken har i den senaste revideringen uppdaterats efter gällande EU-
normer. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6660 
Analys av lämpliga åtgärder för att öka återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall 

 

26 
 

• användningen och hanteringen av avfallsklassade material är mer kompli-
cerad än motsvarande hantering av jungfruligt material, även om avfallet är 
ett fullgott material. Det som komplicerar användningen är bland annat den 
miljöprövning som är nödvändig att göra, vilken kan vara tidsödande och 
därmed kostsam. Utfallet av prövningen är också osäker och påverkar pla-
neringen av ett anläggningsprojekt eftersom det inte i förväg går att veta 
vilken bedömning den lokala tillsynsmyndigheten kommer att göra. Det är 
därför enklare att använda de ”vanliga” materialen där man har mycket er-
farenhet och vana. Naturvårdsverket har visserligen tagit fram en handbok 
”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” som kom ut 2010, men i mot-
satt till vad många hoppades på underlättar inte vägledningen användning-
en av avfall i anläggningsarbeten utan komplicerar snarare hanteringen. 
Handboken är för närvarande under utvärdering. 

• det inte finns någon samordnande organisation för att distribuera betong-
kross. Enskilda aktörer kan ofta inte erbjuda tillräcklig mängd betongkross, 
vilket gör det opraktiskt både logistiskt och administrativt. Trafikverket 
kan till exempel inte använda några kubikmeter betongskross i en väg utan 
behöver ha tillräckliga mängder att arbeta med. Det skulle underlätta om 
betongkross från olika aktörer samlades in av en samordnande aktör som 
underlättade materialhushållningen och kunde lagra upp tillräckliga mäng-
der. Ett sådant system skulle också göra kvalitetssäkring samt sortering av 
materialet enklare och därmed göra hanteringen mer flexibel för olika till-
lämpningar. 

 
Liknande slutsatser dras i (Törnblom, 2011) där återvinnare, entreprenörer och 
beställare intervjuades med fokus på erfarenheter av att återvinna krossad betong i 
vägar. Orsakerna till att betongkross används i liten utsträckning i vägar beror på 
regelverket och tillgången. Det ställs höga krav på testning av betongen som kan 
innehålla mycket orenheter. Ytterligare komplicerande faktorer är att det är svårt 
att få tag i betong av rätt standard i tillräckliga mängder.  
 
Det finns regioner i Europa där det används mycket betongkross i vägkonstruktion-
er. Ett exempel är Flandern i Belgien. Här används inte bara betongkross utan 
också blandade inerta avfallsfraktioner från bygg- och rivningsavfall såsom bland-
ningar av betong, tegel och murbruk. Olikt Sverige finns här ett kvalitetssystem 
som baseras på att produkttillverkare av sekundära material får certifikat som bevi-
sar att deras produkter uppfyller gällande krav, både miljömässiga och tekniska. 
 
4.3.1 Kvalitetssystem för betongkross – exempel från Belgien 
Betongkross och andra sekundära material från bygg- och rivningsavfall måste för 
att få användas i Belgien certifieras av en av två oberoende certifieringsorganisat-
ioner: COPRO eller Certipro. COPRO är en oberoende organisation skapad av 
myndigheter och ”vägbyggnadsföreningen”, d.v.s. branschen medan Certipro är ett 
dotterbolag till forskningsinstitutet VITO. Båda dessa certifieringssystem är frivil-
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liga. Organisationerna kontrollerar att materialen uppfyller kraven i EN 12620: 
Aggregates for concrete och övriga tekniska krav samt miljökraven enligt den 
flamländska miljöskyddslagen VLAREMA. VLAREMA innehåller gränsvärden 
för innehåll av organiska ämnen och gränsvärden för lakning av metaller. Lakning 
av metaller bedöms med kolonntest, vilken beskrivs i den flamländska standarden 
CMA/2/II/A.9. Samma metod används också i Nederländerna (NEN 7343) och 
finns på engelska (Bergmans, 2014). 
 
COPRO och Certipro utfärdar produktcertifikat till producenter av en viss produkt, 
till exempel betongkross, och gör regelbundet oberoende tredjepartrevisioner. En-
ligt VLAREMA krävs en revision per 20 000 ton (Zwijzen, 2014). Däremellan ska 
egenkontroll säkra att en produkt uppfyller certifieringskraven (Bergmans, 2014). 
 
COPRO och Certipro:s verksamhet finansieras av produkttillverkarna som sätter 
sekundära material på marknaden. Nedan listas exempel på kostnader för ett före-
tag som tar emot och krossar betong och annat bygg- och rivningsavfall (Zwijzen, 
2014):  
 

• kostnader för CE märkning nivå 2 vilket är nödvändigt för att få 
COPRO/Certipro certifiering: omkring 13 500 kronor5 per år 

• kostnad för revisioner som krävs enligt VLAREMA: omkring 31 500 kro-
nor baserat på tre revisioner på 9 000 kronor samt administrationskostna-
der.  

 
Om exempel 100 000 ton betongkross produceras varje år på anläggningen blir 
kostnaden 0,7 kronor per ton. Dessutom behöver företaget göra intern kontroll, till 
exempel (Bergmans, 2014): 
 

• Tester i eget labb (visuell kontroll) 

• Tester i externa labb (till exempel laktester) 

• ”Förlorad tid” under revisioner 
 
4.3.2 Reell potential  
Baserat på genomförd inventering över uppkomna avfallsmängder betong uppskatt-
tas de potentiella mängderna till omkring 100 000 ton som idag deponeras. Att de 
största mängderna istället används som konstruktionsmaterial styrks av genomförd 
inventering av mottagningsavgifter av betongkross (ren) som uppgår till mellan 0-
250 kronor per ton. Denna avgift är betydligt lägre än deponiskatten på 435 kronor 
per ton som skulle ha lagts på mottagningsavgiften om deponering skulle vara 
aktuellt. 
                                                      
5 1 € = 9 SEK 
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Av de omkring 100 000 ton som deponeras bedöms den reella potentialen som låg, 
motsvarande 25 000 ton (25 procent). Detta eftersom det idag finns en stor tillgång 
på jungfrulig råvara i form av grus m.m. vilket medför att det är svårt att prismäss-
igt konkurrera med jungfruligt material. Därutöver används idag relativt stora 
mängder betongkross som konstruktionsmaterial. Dessa mängder innebär ytterli-
gare konkurrens om en ökad återvinning för de mängder som idag deponeras. 
 
4.3.3 Miljöpåverkan 
Miljöeffekterna av ett kvalitetssystem för användning av mineralavfall är svårt att 
uppskatta. Ett omfattande LCA-underlag togs fram i EU-projektet IRCOW där man 
studerade sex olika betongprodukter med ett stort antal olika blandningar av kros-
sad återvunnen betong som ersatte gråberg/stenkross (Vegas 2014). Givet förenk-
lingen att det i huvudsak är betongkross som återvinns, beror påverkan på växthu-
seffekten huvudsakligen på två faktorer: (1) Hur transportavstånden påverkas jäm-
fört med naturgrus eller bergkross och (2) i det fall betongkross blir del av ny be-
tong, hur cementåtgången påverkas för en given mängd betong (Vegas, 2014).  
 
I de flesta studerade fall inom IRCOW var en eventuell koldioxidbesparing, jäm-
fört med betong med jungfruliga råvaror, inom felmarginalen för studien och klart 
mindre än potentiell påverkan från transporter. Krossad betong ersatte naturgrus 
eller stenkross med mycket låg miljöpåverkan relativt ingående cement. De pro-
dukter där återvinning gav en miljövinst rörde främst produkter som ersatte cellbe-
tong med återvunnen cellbetong. Avseende klimatpåverkan är det därför med nuva-
rande tekniska system främst en möjlig miljövinst från minskade transporter. Ett 
kvalitetssystem skulle medföra att rätt massor skickades direkt till ny anläggning 
istället för mellanlagring vilket skulle påverka transporterna positivt. Uppskatt-
ningar på storleken av dessa transportbesparingar har inte kunnat identifieras inom 
ramen för projektet. 
 
4.3.4 Åtgärdskostnad 
Kostnaden för kvalitetsystem är baserade på uppgifter från det belgiska certifie-
ringssystemet, deras certifieringskostnad uppgår till 0,7 kronor per ton.  
 
Driftkostnaderna för denna åtgärd är kopplade till kontrollkostnader men då tester 
idag redan är nödvändiga oavsett om certifiering görs eller inte, är denna kostnad 
satt till 0 kronor per ton. Mängden är satt till 100 000 ton. Certifieringskostnaden är 
beräknad för hela kvalitetssystemet och inte enbart den del av systemet som berör 
de massor som idag inte hanteras då det har bäring även på massor som inte påver-
kar återvinningsmålet. Om kvalitetssystemet enbart skulle belasta de mängder som 
idag inte återvinns skulle certifieringskostnaden stiga kraftigt. Effekten är uppskat-
tad att vara låg (25 procent). 
 
Certifieringskostnad: 0,7 SEK/ton 
Driftkostnader: 0 SEK/ton 
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Mängder: 100 000 ton 
Effekt: 25 % 
Åtgärdskostnad: 0,7 SEK/ton 
Total åtgärdskostnad: =�Å𝑡𝑡ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑟𝑟𝑟� × (𝑀ä𝑟𝑡𝑟𝑛𝑟) × (𝐸𝐸𝐸𝑛𝑟𝑡) 
= (0,7) × (100 000) × (0,25) = 18 000 SEK 
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4.4 Utökad och mer långtgående sortering 
av mineralavfall  

Sortering av mineralavfall sker idag i första hand vid källan och då till olika mer 
eller mindre blandade fraktioner för fyllmaterial. De blandade mineralfraktioner 
som inte källsorteras är idag svåra att sortera med enbart siktar och krossar. Det 
finns tillgänglig teknik där siktar och krossar kombineras med NIR6-sensorer för 
att sortera blandat rivningsmaterial till 97 procent rena betong-, tegel-, trä-, gips- 
och plastfraktioner (Lambertz, 2012). Figur 3 visar krossat mineralavfall på väg 
mot NIR-sensorn och Figur 4 visar en utsorterad tegelfraktion.  
 
Tekniken kan användas på en stor del av de totala mineralavfallsmängderna för att 
öka kvaliteten på fraktionerna, t.ex. genom att sortera bort gips från betong för att 
minska sulfat-urlakning eller genom att sortera bort tegel från betong för att säker-
ställa hållfasthetskrav vid konstruktion (Lambertz, 2012). Den kan även hantera 
komplexa blandfraktioner som idag går till deponi. Tekniken är begränsad för as-
faltsfraktioner och kan inte sortera dessa med hög renhetsgrad7 samt är olämplig 
för att sortera asbestmaterial då sortering sker med luftstrålar. (Lambertz & 
Schubert, 2011). Ingående material behöver därför vara fritt från asbestinnehål-
lande fraktioner. 
 

 
Figur 3 NIR sortering av blandat rivningsavfall i demoanläggning (Foto: David Palm). 

                                                      
6 Near-Infra-Red. Samma grundprincip som för sortering av t.ex. plastförpackningar. 
7 Svarta material reflekterar inte tillräckligt med ljus för att skapa en tillförlitlig materialprofil för utsortering och 

asfalt kan därmed endast sorteras ”negativt”, d.v.s. genom utsortering av alla andra material, vilket ger en sämre 
renhet. 
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Figur 4 Utsorterad tegelfraktion med NIR-teknik (Foto: David Palm). 

 
En komplett anläggning för NIR-sortering hanterar över 80 000 ton årligen och 
storskalig drift är nödvändig för ekonomisk lönsamhet (Lambertz, 2014). 
 
4.4.1 Reell potential  
De totala avfallsmängderna som idag deponeras uppskattas till omkring 100 000 
ton enligt Fel! Hittar inte referenskälla.. Utifrån uppskattade mängder har det 
dock inte kunnat utläsas hur mycket avfall av dessa som utgörs av betongkross 
varför dessa ska ses som överskattade. Den reella potentialen bedöms som medel 
(50 procent), motsvarande 50 000 ton. NIR-sortering är en relativt kostsam åtgärd 
men har stor potential att sortera ut återvinningsbara fraktioner och därför valdes en 
medelstor potential. 
 
4.4.2 Miljöpåverkan 
Miljöpåverkan från processen för en utökad och mer långtgående sortering består 
främst i elanvändning från sortering. Krossning kan antas ske även för alternativa 
produkter och blir därför oförändrad (eller troligen något mindre). Då sorteringen 
fokuserar på mineralavfall har den potential att sortera ut blandat mineralavfall som 
idag deponeras till återvinning som fyllmaterial eller för inblandning i nya betong-
produkter. Detta minskar det deponerade avfallet men precis som för kvalitetssy-
stemet är miljönyttan begränsad även för högvärdig återvinning (Vegas, 2014) och 
då tekniken kräver stora anläggningar (Lambertz, 2014) är det heller inte troligt att 
transportavstånden för mineralavfallet minskar vilket gör att miljönytta ur ett kli-
matperspektiv är obefintlig. En studie i Schweiz (Knoeri, et al., 2013) jämförde 12 
stycken olika blandningar av betong med återvunnet aggregat med konventionell 
betong och fann att om det totala extra transportarbetet hölls under 15 km var den 
återvunna betong bättre ur ett klimatperspektiv.  
 
4.4.3 Åtgärdskostnad 
Åtgärdskostnaden för denna åtgärd är uppdelad i två delar, kostnader för NIR och 
kostnader som uppkommer för krossning och siktning (då detta krävs för systemet).  
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Kostnader NIR: 
Samtliga kostnader för sortering är baserade på beräkningar av Tomra Sorting 
(Lambertz, 2014). Se Figur 3 och kapitel 4.4 för beskrivning av Near Infra Red 
(NIR) sortering. 
 
Lambertz (2014) anger att en investeringskostnad på €1 000 000, ca 9 miljoner 
kronor, krävs för denna sorteringsteknik. Investeringskostnaden uppgår till 
9 miljoner kronor, eftersom bara en anläggning behövs för att tillgodose mängder-
na (50 procent av 100 000 ton) givet kapaciteten (83 000 ton) på varje anläggning. 
Den tekniska livslängden har antagits till 10 år men NIR – systemet är komplext 
och delar byts ut succesivt. Vi har därför grovt antagit en ökning med 25 % utöver 
den ekonomiska livslängden. 
 
Lambertz (2014) anger en att en årlig kapacitet på 83 000 ton per anläggning är 
nödvändig för ekonomisk lönsamhet. Kostnader för personal och energi är €4,6 per 
ton, ca 40 kronor per ton, vilket sammantaget med kapaciteten och effekten (50 
procent) ger en driftkostnad på 2 miljoner kronor per år. 
 
Investeringskostnad: 9 000 000 SEK (1 anläggning) 
Driftkostnad: 2 000 000 SEK/år 
Teknisk livslängd: 10 år 
Effekt: 50 % 
Mängder: 100 000 ton/år 
Kapacitet: 83 000 ton/år (1 anläggning) 
Åtgärdskostnad: 63 SEK/ton 
 

Åtgärdskostnad  
�𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼∗𝐼𝐼𝑎ä𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑎𝐼𝐼𝐼𝑎ä𝐼𝐼𝐼 �

𝑀ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛∗𝑛𝑒𝑒𝑛𝑒𝑒
 + (𝐷𝑛𝐷𝑒𝑒𝑒𝐷𝐷𝑒𝑛𝐷𝑛)

𝑀ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛∗𝑛𝑒𝑒𝑛𝑒𝑒
 =>  

�9 000 000
10 �

100 000∗0,5
 + 

(2 000 000)
100 000∗0,5

 => 58 SEK/ton 

 
Total åtgärdskostnad: �Å𝑡𝑡ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑟𝑟𝑟� × (𝑀ä𝑟𝑡𝑟𝑛𝑟) ×
(𝐸𝐸𝐸𝑛𝑟𝑡) =58×100 000×0,5=> 2 900 000 SEK 
  
För att räkna fram lönsamheten på investeringen har annuitet räknas fram. En 
diskonteringsränta på 4 % har antagits. 

A= Investeringskostnad* (1+𝐷)𝐼∗𝐷
(1+𝐷)𝐼−1

  

A= 9 000 000 * 1,0410∗0.04
1,0410−1

 => 1 100 000 SEK/år 
 
Total årligkostnad: 1 100 000+ 2 000 000 SEK/år = 3 100 000 SEK/år 
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Kostnader krossning och siktning: 
Förutom kostnaden för sorteringstekniken tillkommer ytterligare driftkostnader för 
krossning och siktning då NIR-tekniken kräver sönderdelat avfall. Lambertz (2014) 
uppskattade denna extra driftkostnad till €3 per ton, ca 27 kronor per ton. Mäng-
derna är uppskattade till 100 000 ton. Vidare har samma effekt som för NIR-
tekniken antagits, det vill säga 50 procent. 
 
Mängder: 100 000 ton 
Effekt: 50 % 
Driftkostnad: 27 SEK/ton 
Åtgärdskostnad: 27 SEK/ton 
 
Total åtgärdskostnad: �Å𝑡𝑡ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑟𝑟𝑟� × (𝑀ä𝑟𝑡𝑟𝑛𝑟) × (𝐸𝐸𝐸𝑛𝑟𝑡)= 
27×100 000×0, 5 => 1 400 000 SEK 
 
Det ger en sammanlagd åtgärdskostnad på 85 kronor per ton, och en total åtgärds-
kostnad på 4 300 000 kronor. 
 

4.5 Underlätta hantering av avfal-
let/sortering vid källan (t.ex. storsäck) 
och selektiv rivning 

Utifrån att återvinningsmålet på 70 procent ska vara uppnått redan 2020 är ökade 
möjligheter till sortering vid källan en av de mest effektiva åtgärderna bland annat 
på grund av att inga större investeringar krävs. Den ovan nämnda eftersorterings-
tekniken har en begränsad effekt inom denna tidsperiod, medan källsortering utan 
samma investeringsbehov kan ökas på kortare tid. En ökad källsortering togs upp 
på det referensgruppmöte bl.a. bestående av branschaktörer som Naturvårdsverket 
anordnade med bakgrund av regeringsuppdraget (Naturvårdsverket, 2014). 
 
Att riva selektivt innebär att material plockas loss var för sig (dörr för dörr, bit för 
bit) och sorteras och fördelas vid rivning i de olika fraktionerna. Detta görs för att 
öka återanvändningen och återvinningsgraden. Selektiv rivning är ett brett begrepp 
och inbegriper i stort sett allt som inte rivs med rivningskula eller motsvarande. I 
denna rapport avser selektiv rivning att byggnaden rivs på ett sådant sätt att materi-
al kan sorteras direkt vid rivningen. 
 
Platsbrist anges vara ett av de större hindren till varför bygg- och rivningsavfall 
inte sorteras ut vid källan i större utsträckning jämfört med idag. Detta gäller främst 
vid rivningar som sker i centrala lägen. Därför har vi kollat på ett alternativ i form 
av storsäcksystem där en av fördelarna med systemet är att det tar mindre yta i 
anspråk jämfört med containrar vilket ofta är en begränsande faktor. En stor säck, 
med kapacitet på 1 300 kilo, kostar, med hämtning, mellan 595-690 kronor. En 
container, med kapacitet på 10 ton kostar 5 770-6 440 kronor (Bigbag, 2014).   
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Ett annat hinder är tidsaspekten, att riva selektivt är ofta mer tidskrävande; en stu-
die av (Hansson, et al., 1998), visar att selektiv rivning tar ca 20-30 procent längre 
tid jämfört med ”traditionell” rivning. Enligt (Almhem, 2014) kan det ta mellan 25-
50 procent längre tid beroende på typ av byggnad (till exempel om det är trähus 
eller nyare hus). Denna extra tid medför ökade arbetskostnader jämfört med mer 
”traditionell” rivning. Enligt (Almhem, 2014) och (Sten, 2014) är denna ökade 
arbetskostnad ca 100 kronor per ton. Kostnaden för hantering av avfallet kan dock 
minska genom källsorteringen som möjliggörs. En annan viktig ekonomisk aspekt 
som motiverar selektiv rivning är differentierade mottagningsavgifter för material 
till återvinning för sorterat respektive osorterat material. 
 
4.5.1 Reell potential  
Potentialen för förändring på kort tid är hög för denna åtgärd. Tekniska system för 
att hantera separerade fraktioner på liten yta är relativt välutvecklade i form av 
storsäckssystem som ersättning till eller i kombination med containers. Det största 
hindret är snarast att kostnaden för att separera material är högre än kostnaden för 
kvittblivning av blandade avfallsfraktioner. 
 
4.5.2 Miljöpåverkan 
Klimatpåverkan per ton avfall är i regel hög för blandade brännbara fraktioner 
eftersom plast utgör en förhållandevis stor andel (Allfrakt, 2014). Ur miljösynpunkt 
kan återvinningsmålet uttryckt i vikt vara kontraproduktivt då prioritering av tunga 
fraktioner med låg miljönytta vid återvinning (betong, tegel) kan sorteras istället 
för lätta fraktioner som plast med hög miljönytta vid återvinning.  
 
4.5.3 Åtgärdskostnad 
Ett hinder för selektiv rivning är att kostnaden för separera material kan vara högre 
än kostnaden för kvittblivning av blandade avfallsfraktioner. En jämförelse mellan 
ett säcksystem och en container med blandat avfall visar att säcksystem har en 
billigare mottagningsavgift än en container, ca 640-7208 kronor per ton jämfört 
med ca 825-920 kronor per ton för en container då sorterat material i säcksystemet 
jämförs med en container med blandat material. Den ökade arbetskostnaden vid 
rivning uppskattas av (Almhem, 2014) och (Sten, 2014) till 100 kronor per ton 
vilket skulle göra kostnaderna jämförbara. Arbetskostnaden avser genomsnittskost-
nad och inte marginalkostnad. Det hade varit mer relevant att få fram marginal-
kostnaden, men det har inte varit möjligt att uppskatta. Åtgärden inkluderar inga 
investeringskostnader och därmed inte heller någon ekonomisk livslängd. Dock så 
bygger det på antagandet att allt kan sorteras på plats vilket kan vara praktiskt och 
tekniskt svårt och  gör att den totala kostnaden för säcksystemet troligen är högre 
då även vissa säckfraktioner kommer förbli blandat avfall.  

                                                      
8 Priset varierar beroende på var i Sverige de olika säcksystemen ställs ut. 
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Räkneexempel: Kostnad säcksystem och container 
En säck har en kapacitet på 1 300 kg och en container 10 ton (20m3). Men en studie 
genomförd av Avfall Sverige (2013) visar att osorterat avfall har en volymvikt på 
ca 350 kg/m3, och därmed fylls containers bara upptill 7 ton. 
 
Pris för storsäck: 
 
(𝑃𝑛𝐷𝐷 𝑝𝑛𝑛 𝐷ä𝑐𝑒∗𝐷𝑛𝑒𝐷𝑎 𝐷ä𝑐𝑒𝐷𝑛)+(𝑝𝑛𝐷𝐷 ℎä𝑚𝑒𝑛𝐷𝑛𝑛∗𝐷𝑛𝑒𝐷𝑎 𝐷ä𝑐𝑒𝐷𝑛)

𝐴𝑛𝑒𝐷𝑎 𝑒𝐷𝑛
 =>   

 
(150∗6)+(595∗6)

7
= 640 SEK/ton     (150∗6)+(690∗6)

7
= 720 SEK/ton 

 
Pris för container: 
 
 𝑃𝑛𝐷𝐷 𝑒ö𝑛 𝑛𝑛 𝑐𝐷𝑛𝑒𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛

𝐴𝑛𝑒𝐷𝑎 𝑒𝐷𝑛
 => 5770

7
 = 825SEK/ton    6440

7
= 920 SEK/ton 

 
 
4.6 Förbättrad avfallsstatistik 
Dagens statistik för bygg- och rivningsavfall och dess behandling tas regelbundet 
fram enligt EU:s avfallsstatistikförordning (2150/2002). Av flera olika orsaker har 
statistiken hittills varit förknippad med stora osäkerheter, bl.a. beroende på: 

• Byggsektorn är en ganska sammansatt sektor med många små och ett fåtal 
stora företag. Det är därför svårt att genom enkätundersökningar och inter-
vjuer få en bra överblick av avfallet. 

• Behandlingen av avfallet undersöks i en separat kartläggning och normalt 
görs ingen koppling mellan var avfallet uppkommer och var och hur det 
behandlas. 

• Vid undersökning av behandling används miljörapporter från tillståndsplik-
tiga avfallsanläggningar. Miljörapporterna innehåller ofta dåligt specifice-
rat avfall, t.ex. används ofta begreppet ”verksamhets- och byggavfall” eller 
liknande och då är det svårt att veta hur stor del av den angivna mängden 
som är byggavfall och som är verksamhetsavfall. Det är också vanligt att 
avfallsuppgifterna anges i sekretessklassad bilaga till miljörapporten, och 
då är inte avfallsuppgifterna tillgängliga för avfallsstatistiken. 

 
Detta gör att en viss osäkerhet är förknippad med både uppkommet avfall och be-
handlat avfall. Eftersom avfallsstatistiken ligger till grund för uppföljningen av 
återvinningsmålet för bygg- och rivningsavfallet enligt EU:s avfallsdirektiv 
(2008/98/EG) innebär det att måluppföljningen också är osäker. 
 
För att förbättra kvaliteten på avfallsstatistiken och uppföljningen av återvinnings-
målet är ett utökat rapporteringskrav infört i föreskrifterna om miljörapport (NFS 
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2006:9: 4 § punkt 8 och Bilaga 4) sedan den 1 januari 2014. Det utökade rapporte-
ringskravet innebär att avfalls- och återvinningsföretag är ålagda att använda av-
fallsförordningens koder vid registrering av mottagna mängder bygg- och rivnings-
avfall. Därutöver måste företagen ange hur de mottagna mängderna hanteras. Detta 
från och med 2015 och där inrapportering i SMP ska ske från och med 2016. I och 
med detta kommer kvaliteten på uppkomna och hanterade mängder bygg- och 
rivningsavfall att förbättras. 
 
En begränsning med det utökade rapporteringskravet är att endast bygg- och riv-
ningsavfall som går till en tillståndspliktig behandlingsanläggning (A- och B-
anläggningar) fångas upp. Bygg- och rivningsavfall som tas emot på avfalls- och 
återvinningsanläggningar som inte är tillståndspliktiga (C- och U- anläggningar) 
fångas inte upp. Dessa mängder har i en tidigare utredning av branschaktörer be-
dömts vara betydande jämfört med de mängder som tas emot på tillståndspliktiga 
anläggningar (Sundqvist, 2013). Som följd av detta har ett projekt startats upp inom 
SMED på uppdrag av Naturvårdsverket för att ta fram en metod för att följa upp 
uppkomna och hanterade mängder anläggningsavfall som inte går till en tillstånds-
pliktig anläggning. Den metod som bedömts som mest lämplig är att även C-
anläggningar (eventuellt U-anläggningar) också får ett utökat rapporteringskrav 
över mottagna mängder bygg- och rivningsavfall. Detta kräver dock att Natur-
vårdsverket får ett utökad bemyndigande från regeringen, något som det idag är 
oklart om man kommer att få. 
 
4.6.1 Reell potential  
En förbättrad kvalitet på den befintliga avfallsstatistiken för tillståndspliktiga an-
läggningar bedöms fånga in större mängder bygg- och rivningsavfall och hur dessa 
hanteras jämfört med idag. Dock bedöms att mängderna till återvinning inte kom-
mer att öka i en större omfattning än de totalt uppkomna avfallsmängderna. Därför 
bedöms en utökad rapportering av de tillståndspliktiga anläggningarna inte ge nå-
gon ökning av återvinningsgraden jämfört med idag. Möjligtvis skulle en ökning av 
återvinningsgraden kunna fås tills följd av att respektive aktör kan följa upp sin 
egen verksamhet på en regelbunden basis. Därmed skulle man kunna se hur man 
förhåller sig till det nationella återvinningsmålet och utifrån detta vidta åtgärder för 
att öka återvinningsgraden för den egna verksamheten även om det finns många 
andra faktorer som styr hur avfallet slutligen tas omhand. 
 
En förbättrad avfallsstatistik till följd av en utökad rapportering för icke tillstånds-
pliktiga anläggningar bedöms öka andelen bygg- och rivningsavfall till återvinning. 
Detta eftersom dessa anläggningar högst troligen tar emot en större andel av bygg- 
och rivningsavfall i form av inert avfall som exempelvis betongkross som används 
som konstruktionsmaterial och liknande. Denna hantering kan tillgodoräknas som 
materialåtervinning vid uppföljning av återvinningsmålet. 
 
4.6.2 Miljöpåverkan 
Åtgärden bedöms inte ha någon inverkan på miljön. 
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4.6.3 Åtgärdskostnad  
Tabell 5 visar uppskattade investerings- samt löpande kostnader till följd av en utö-
kad rapportering av bygg- och rivningsavfall i miljörapporteringen beskrivet ovan 
för avfalls- och återvinningsföretag (Dunsö, 2013). Kostnaderna har uppskattats av 
avfalls- och återvinningsföretag samt kommuner som berörs av den utökade rap-
porteringen. 
 
Tabell 5. Uppskattade kostnader till följd av en utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall i 

miljörapporterna (Dunsö, 2013). 

Aktör Uppskattade 
investerings- 

kostnader (SEK) 

Uppskattade 
driftskostnader 

(SEK/år) 

Geografiskt 
verksamhets- 

område 
A 200 000 20 000 Nationellt 
B Stora Stora Regionalt 
C 0 100 000 Nationellt 
D 5 000 10 000 Regionalt 
E 250 000 750 000 Kommunalt 
F 0 0 Kommunalt 
G 10-20 000 Liten Regionalt 
H Liten - Kommunalt 

 
De uppskattade kostnaderna (per avfalls- och återvinningsföretag respektive kom-
mun) varierar mycket mellan de olika aktörerna, från i princip ingen kostnad till 
investeringskostnader upp till en kvarts miljon kronor och en driftskostnad upp till 
750 000 kronor per år. Det övre kostnadsintervallet som angivits för aktör E inklu-
derar en utbyggnad av befintligt vågdatasystem (investeringskostnad) samt en utö-
kad bemanning i vågstationerna (driftskostnad) på vilka man idag i princip inte har 
någon bemanning. Att allokera hela kostnaden som angivits för aktör E till den 
utökade rapportering bedöms dock ge en stor överskattning av kostnaderna. 
 
I samband med arbetet med att ta fram en vägledning för den utökade rapportering-
en framkom under workshopen med branschaktörer att ovanstående angivna kost-
nader varit underskattade, förutom troligen de kostnader som angivits för aktör E. 
Vid uppskattning av åtgärdskostnaden har därför investeringskostnaden och drifts-
kostnaden per år ansatts till 200 000 respektive 100 000 kronor för respektive av-
falls- och återvinningsföretag för respektive kommun.  
 
TILLSTÅNDSPLIKTIGA AVFALLS- OCH ÅTERVINNINGSANLÄGGNINGAR 
Aktörer som idag tar hand om avfallet i egen regi och som kommer att beröras av 
en utökad rapportering kan delas in i kommuner, kommunägda avfallsföretag samt 
privata avfallsföretag. Baserat på information från Avfall Sverige uppgår antalet 
medlemmar som utgörs av kommuner respektive kommunala avfallsföretag till 141 
respektive 71 stycken (Westin, 2014). Av de 141 kommunerna har det antagits att 
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41 av dessa endast har tillståndspliktiga anläggningar som tar emot bygg- och riv-
ningsavfall. Resterande 100 stycken kommuner antas endast ha icke tillståndsplik-
tiga avfallsanläggningar. Baserat på information från Återvinningsindustrierna som 
är branschorganisationen för privata avfalls- och återvinningsföretag så uppgår 
antalet medlemmar till 57 stycken (Återvinningsindustrierna, 2014). Detta innebär 
att det totalt är 169 aktörer som skulle komma att beröras av en utökad rapportering 
för bygg- och rivningsavfall. 
 
Detta medför en investeringskostnad på knappt 34 miljoner kronor och en drifts-
kostnad på knappt 17 miljoner kronor om investeringskostnaden slås ut på 10 år. 
En grov uppskattning av projektet är att ytterligare 500 000 ton bygg- och riv-
ningsavfall kommer att inkluderas i avfallsstatistiken och kommer att ingå i upp-
följningen av återvinningsmålet. Det ger en kostnad på 41 kronor per ton. Idag 
baseras uppkomna mängder bygg- och rivningsavfall på mottagna avfallsmängder 
på avfallsanläggningar, mängder som idag bedöms vara underskattade. Detta ef-
tersom man endast fångar in avfallsmängder som i miljörapporterna är registrerade 
som bygg- och rivningsavfall, det vill säga avfallskoder enligt kapitel 17 i avfalls-
förordningen, bilaga 4 eller mängder som på annat sätt kan antas härröra från bygg-
sektorn. De ökade mängden 500 000 ton som uppskattas fångas in vid en utökad 
rapportering baseras på att stora mängder som exempelvis blandat och brännbart 
avfall idag anges som industriavfall eller verksamhetsavfall i miljörapporterna som 
ligger till grund för avfallsstatistiken för byggsektorn. Dessa mängder rapporteras 
därför i regel inte som bygg- och rivningsavfall även om en betydande andel av 
dessa mängder i praktiken härrör från byggsektorn (Sundqvist, 2014a). 
 
Investeringskostnad: 34 000 000 SEK  
Driftkostnad: 17 000 000 SEK/år 
Ekonomisk livslängd: 10 år 
Mängder: 500 000 ton/år 
Åtgärdskostnad: 41 SEK/ton  

Åtgärdskostnad  
�𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐼𝐼𝐼 𝑎𝐼𝐼𝐼𝑎ä𝐼𝐼𝐼�

𝑀ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
 + (𝐷𝑛𝐷𝑒𝑒𝑒𝐷𝐷𝑒𝑛𝐷𝑛)

𝑀ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
 =>  

�34 000 000
10 �

500 000
 + (17 000 000)

500 000
 => 

41 SEK/ton 
 
ICKE TILLSTÅNDSPLIKTIGA AVFALLS- OCH 
ÅTERVINNINGSANLÄGGNINGAR 
Information om antalet aktörer som endast har icke tillståndspliktiga avfallsanlägg-
ningar som tar emot bygg- och rivningsavfall i egen regi och som inte har någon 
tillståndspliktig anläggning har inte kunnat sammanställas inom ramen för detta 
projekt. De aktörer som borde vara aktuella är privata aktörer som inte är medlem-
mar i Återvinningsindustrierna samt de uppskattade 100 kommuner som angivits i 
stycket för tillståndspliktiga avfalls- och återvinningsanläggningar. En grov upp-
skattning av antalet privat aktörer är 200 stycken i vilka återfinns exempelvis bygg- 
och rivningsföretag som har C-klassade utfyllnadsområden och liknande i egen 
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regi. Det totala antalet aktörer som skulle beröras av en utökad rapportering för 
icke tillståndspliktiga anläggningar uppskattas därmed till 300 stycken. 
Detta medför en investeringskostnad på 60 miljoner kronor och en driftskostnad på 
30 miljoner kronor om investeringskostnaden slås ut på 10 år. Genom en utökad 
rapportering för C-anläggningar bedöms, som en mycket grov uppskattning av 
projektet, att uppemot 1 000 000 ton avfall ytterligare kommer med i avfallssta-
tistiken vilket inte inkluderar de asfaltsmängder (800 000- 1 000 000 ton) som 
angivits i kapitel 2 ovan. Det finns idag ingen statistik över hur mycket bygg- och 
rivningsavfall som totalt tas emot på icke tillståndspliktiga avfallsanläggningar 
varför de angivna 1 000 000 ton ska ses som en mycket grov uppskattning och en 
maximal mängd. Uppskattningen baseras på mottagna mängder som tas emot på 
tillståndspliktiga anläggningar (A- och B-anläggningar) och att C-anläggningar tar 
emot betydande mängder bygg- och rivningsavfall enligt branschaktörer som ovan 
har nämnts utan att kunna kvantifiera dessa (Sundqvist, 2013). Som tidigare har 
angivits pågår det ett projekt inom SMED i vilket man på uppdrag av Naturvårds-
verket undersöker lämpliga metoder för att kunna följa upp uppkomna och behand-
lade mängder bygg- och rivningsavfall som tas emot på icke tillståndspliktiga av-
fallsanläggningar. 
 
Det ger en kostnad på 36 kronor per ton. 
 
Investeringskostnad: 60 000 000 SEK  
Driftkostnad: 30 000 000 SEK/år 
Ekonomisk livslängd: 10 år 
Mängder: 1 000 000 ton/år 
Åtgärdskostnad: 36 SEK/ton 
 

Åtgärdskostnad  
�𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐼𝐼𝐼 𝑎𝐼𝐼𝐼𝑎ä𝐼𝐼𝐼�

𝑀ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
 + (𝐷𝑛𝐷𝑒𝑒𝑒𝐷𝐷𝑒𝑛𝐷𝑛)

𝑀ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
 =>  

�60 000 000
10 �

1 000 000
 + (30 000 000)

1 000 000
 => 

36 SEK/ton 
 
 
4.7 Införa en materialbörs/avfallsbörs 
En effektiv marknad kräver god tillgång till information om tillgång och efterfrå-
gan. En materialbörs syftar till att möjliggöra effektiva flöden av information mel-
lan säljare och köpare. Kostnaden för hantering av mineralavfall är starkt kopplad 
till transportavstånd och en materialbörs som kopplar samman flera aktörer inom 
lokala kluster kan bidra till att minimera transportavstånden då avfallet skickas 
direkt mellan aktörerna när så är möjligt. 
 
Idag lämnar entreprenörer med överskottsmassor in det på upplag och krossanlägg-
ningar, vilket sedan kan köpas av en aktör med underskott av material till exempel-
vis entreprenadverksamhet som konstruktionsmaterial. Avsaknaden av information 
och ett system för hantering av tillgängligt material gör att onödigt mycket massor 
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går via upplag- och krossanläggningar, istället för ett direkt utbyte mellan köpare 
och säljare. Med ett samordnande system, som en materialbörs, skulle en aktör med 
överskottsmassor på ett effektivt sätt kunna hitta en närliggande entreprenör med 
underskott av massor och informationsbristen skulle korrigeras. Samtidigt fören-
klar det för entreprenörerna att få större tillgång till billiga fyllnadsmassor och 
leder till att mängden överskottsmassor som deponeras minskar.  
 
Tidsbrist och platsbrist gör att användbara överskottsmassor bortskaffas istället för 
att t.ex. användas som fyllnadsmassor. Med en materialbörs undviker man att 
material transporteras till deponier eller hamnar hos en mellanhand. Istället kan 
köpare och säljare hitta varandra genom t.ex. en internetbaserad handelsplats för 
över- och underskottsmassor från bygg- och anläggningsarbeten. En materialbörs 
skulle, förutom innehåll om tillgängligt material, innehålla uppgifter om mängd, 
kvalitet m.m. Den föreslagna åtgärden kvalitetssystem är en förutsättning för en 
fungerande materialbörs. 
 
Genom att erbjuda bygg-och anläggningsprojekt en handelsplats med återvunnet 
material skulle troligen användningen av återvunnet material öka och användning 
av jungfruligt material minska och därmed bidra till en bättre resurshushållning. 
Vid masshantering utgör transport en betydande del av kostnaderna. En material-
börs skulle också leda till ekonomiska vinster och miljövinster genom att avlägsna 
överflödiga transporter. 
 
Åtgärden bedöms som ett bra komplement i masshanteringen och potentialen be-
döms som hög på lång sikt. Däremot är bedömningen att åtgärden har liten effekt 
på mängden återvunnet material fram till 2020.  
 
4.7.1 Reell potential  
Den reella potentialen är samma som för åtgärden kvalitetssystem, d.v.s. 50 pro-
cent av 100 000 ton. 
 
4.7.2 Miljöpåverkan 
Miljövinsten med en materialbörs skulle främst ligga i minskade transporter och 
minskade utsläpp från dessa då köpare och säljare av massor i större utsträckning 
skulle kunna skicka massor direkt från plats med överskott till plats med behov 
utan mellanhand. 
 
4.7.3 Åtgärdskostnad  
En studie genomförd av Trafikverket (2011) visar att det finns en efterfrågan och 
en betalningsvilja för en internetbaserad materialbörs. Trafikverket (2011) bedömer 
både att det finns en möjlighet att bygga upp en materialbörs och att det skulle vara 
lönsamt. 
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Kostnaderna för att driva, utveckla och marknadsföra en materialbörs har beräknats 
till 300 000-450 000 kronor per år (Trafikverket, 2011). Andra kostnader som till-
kommer är löner, kringkostnader som kontor, telefon, förbrukningsvaror, vilka har 
uppskattas till 650 000 kronor per år. I studien genomfördes en undersökning om 
betalningsvilja för en materialbörs, som visade sig uppgå till 6 500 kronor per år. 
Med en avgift på 5 000 kronor per år räcker det med 150 betalande kunder för att 
uppnå kostnadstäckning. Givet att det finns 3 700 medlemmar i branschförbundet 
Maskinentreprenörerna och att betalningsviljan kan tänkas öka med tiden allt ef-
tersom nyttan med tjänsten blir tydligare, bör en materialbörs kunna vara lönsam. 
Enligt Trafikverket (2011) ska en kostnadstäckning uppnås år 3 och följande år bör 
man gå med vinst och därmed få ytterligare resurser till vidareutveckling. Trafik-
verkets rapport visar på att det är ekonomiskt lönsamt att redan nu införa en 
materialbörs. Det har tidigare startats några handelsplatser i Sverige och Finland 
men av olika anledningar finns vissa av dessa inte kvar idag (Trafikverket, 2011). 
Det beror på: 
 

• Att de flesta har haft tjänsten som en icke-kommersiell sysselsättning och 
ingen har arbetat med det på heltid.  Dessutom har väldigt små resurser 
lagts på marknadsförningen, vilket i sin tur gjort att handelsplatsen inte har 
fått tillräckligt många användare för att komma upp i tillräckligt stora vo-
lymer. 

• I ett fall fungerade materialbörsen bra till en början men när köparna och 
säljarna hittat varandra började de att göra affärer direkt med varandra i 
stället. Det ledde i sin tur till att handelsplatsen lämnades, intresset mins-
kade och till slut att resurserna minskade.  

• Att vissa aktörer upplever materialbörs som problematisk och dyr, där man 
ofta får betala för att bli av med massorna 

I storstadsregionerna byggs det mer än i mindre städer och detta medför att det 
finns en större brist på ledig mark, vilket i sin tur medför högre kostnader för mel-
lanlagring och kvittblivning. Därför finns det sannolikt en högre efterfrågan, och 
därmed potential, för en materialbörs i storstadsregioner och följaktligen kan lön-
samheten förväntas blir högre. Trafikverket menar dessutom att man lättare hittar 
mellanhänder som kan ta emot massorna på mindre orter, jämfört med storstäder. 
Detta medför också att efterfrågan på en materialbörs kan förväntas vara högre i 
storstadsregionerna. 

4.8 Ökade ytor för mellanlagring 
Ökade ytor för mellanlagring utgör också ett hinder för en utökad återvinning en-
ligt branschaktörer som medverkade på referensgruppsmötet som Naturvårdsverket 
anordnare med bakgrund av regeringsuppdraget (Naturvårdsverket, 2014). Detta 
gäller främst mineralavfall som exempelvis tegel och betong för vilka avfallstrans-
porterna står för en betydande miljöbelastning i förhållande hanteringen av avfallet 
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(Aid, 2014). Mellanlagrings- och sorteringsytor skulle vara mer centralt lokali-
serade jämfört med nuvarande sorteringsanläggningar vilket skulle medföra kortare 
transporter. Därutöver skulle dessa anläggningar kunna vara mer optimerade för 
bygg- och rivningsavfall jämfört med idag (Aid, 2014). 
 
4.8.1 Reell potential  
Den reella potentialen bedöms vara låg (25 procent). Bedömningen baseras på att 
tillgången till nödvändiga sorteringsytor på mer centralt belägna platser är begrän-
sade. Detta gäller speciellt i storstäder där tillgången på mark är begränsad och 
konkurrensen från andra typer av verksamheter som exempelvis bostäder och han-
del ger höga markkostnader. 
 
4.8.2 Miljöpåverkan 
Miljövinsten att återvinna mineralavfall bedöms vara låg (25 procent) eftersom 
betong och tegel i normalfallet endast ersätter gråberg (Vegas, 2014). Miljövinster i 
form av mindre transporter skulle kunna erhållas. 
 
4.8.3 Åtgärdskostnad 
Åtgärdskostnaden uppskattas vara förhållandevis låg, i jämförelse med dagens 
hantering där avfallet sorteras och mellanlagras på anläggningar som är mindre 
centralt lokaliserade. Detta eftersom transportavståndet och den uppkomna trans-
portkostnaden minskar vilket bedöms motsvara kostnaden för en högre markhyra 
som mer centralt placerade anläggningar skulle innebära. 
 
 
4.9 Åstadkomma en större skillnad i mot-

tagningsavgifter mellan blandade och 
källsorterade fraktioner 

Mottagningsavgifterna skiljer sig redan idag stort mellan blandade avfallsfraktioner 
och rena massor där blandade fraktioner ofta kostar runt 900 – 1 200 kronor per ton 
(Sysav, 2014) (Bigbag, 2014) (Sörab, 2013) (Allfrakt, 2014) och ren betong eller 
betong och tegelblandningar kostar 50-100 kronor per ton (Sysav, 2014b). De 
blandade fraktionerna eftersorteras i regel vilket leder till det högre priset. En 
mindre kartläggning, se bilaga A över mottagningsavgifter visar att en stor majori-
tet av de anläggningar som tar emot rena fraktioner har en mottagningskostnad som 
är lägre än deponiskatten och/eller anges som sorteras för återvinning. Dessa mas-
sor går därmed till någon form av återvinning redan idag (konstruktionsmaterial på 
deponi är mest vanligt). 
 
Denna åtgärd ses som intressant av Naturvårdsverket och den har potential att på-
verka i liknande riktning som en underlättad hantering av avfallet och selektiv 
rivning genom att styra mot sorterade fraktioner. Exakt utformning av åtgärden och 
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dess konsekvenser är svåra att identifiera och studiens resurser medgav tyvärr ing-
en vidare studie av denna åtgärd än vad som återfinns nedan. 
 
4.9.1 Reell potential  
Den reella potentialen för att styra mottagningsavgifterna mot renare massor upp-
skattas ha en liten potential att påverka återvinningsmålet eftersom deponering 
endast anges för olika typer av förorenade massor (förorenade med exempelvis olja 
eller tjära). 
 
4.9.2 Miljöpåverkan 
Miljöpåverkan av en större skillnad i mottagningsavgifter skulle med stor sanno-
likhet ge en positiv miljöpåverkan då det skulle kunna styra material till mer kvali-
tativ återvinning. Miljönyttan skulle vara störst för asfaltfraktioner (Miliutenko, et 
al., 2012) och lägre för tegel och betongfraktioner eftersom de i normalfallet endast 
ersätter gråberg (Vegas, 2014). 
 
4.9.3 Åtgärdskostnad 
I Sverige är transportavståndet viktigare än källan till gråberg/betongkross vilket 
gör kostnaden för inerta fraktioner hög. För asfalt kan det däremot bli mer ekono-
miskt lönsamt att öka återvinningen i de fall det är möjligt. Se avsnitt om ökad 
asfaltåtervinning. 
 
 
4.10 Högre krav från byggherrar att bygg- 

och rivningsavfallet ska materialåter-
vinnas och/eller återanvändas samt 
bättre uppföljning 

Det är ytterst byggherren som ansvarar för avfallshanteringen vid bygg- och riv-
ningsverksamhet. Lagstiftning kring hur bygg- och rivningsavfall finns främst i 
Plan-och bygglagen (PBL) och i Miljöbalken (MB). Miljöbalken omfattar allt av-
fall som uppkommer medan det i PBL endast anges krav för avfall som uppstår i 
samband med rivningsåtgärder. Kraven i PBL (enligt kap 10 kap. 6 §) säger att det 
i kontrollplanen vid rivningsåtgärder, som byggherren ska se till upprättas, ska 
anges hur farligt avfall och annat avfall ska tas omhand. I Boverkets allmänna råd 
(2013:15) om rivningsavfall anges vad som bör anges i en kontrollplan för en riv-
ningsåtgärd, vilket till exempel är: 

• i vilka avfallsslag farligt avfall kommer att sorteras. 

• i vilka avfallsslag annat avfall kommer att sorteras. 

• i vilken utsträckning sorteringen kommer att ske genom källsortering på 
arbetsplatsen respektive genom eftersortering. 

• hur de olika avfallsslagen kommer att hanteras, det vill säga om de ska bli 
föremål för materialåtervinning, energiutvinning eller deponering.  
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I MB adresseras inte bygg- och rivningsavfall specifikt. I 15 kap 5a § MB anges 
det att den som innehar avfallet är ansvarig för att avfallet hanteras på ett hälso- 
och miljömässigt godtagbart sätt. De allmänna hänsynsreglerna och kraven på 
egenkontroll gäller dock alltid (Naturvårdsverket, 2014). Vidare kan man i 14 § 
Avfallsförordningen (2011:927) läsa att brännbart avfall ska förvaras och transpor-
teras skilt från annat avfall, men denna regel undantas i vissa fall för bygg- och 
rivningsavfall i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av 
brännbart avfall och organiskt avfall (2004:04). Detta avfall behöver inte sorteras 
ut redan vid källan om utrymmet är otillräckligt eller om sortering på plats inte är 
möjlig. 
 
Förutom legala krav finns det frivilliga riktlinjer som har tagits fram inom bygg-
branschen. Kretsloppsrådets riktlinjer för byggsektorns avfallshantering togs fram 
2007 och formulerades som en branschnorm med syfte att förbättra avfallshante-
ringen inom bygg- och fastighetssektorn. Riktlinjerna har tagits över av Sveriges 
Byggindustrier9, vilka ska säkra för att de kontinuerligt uppdateras. Riktlinjerna 
innehåller bland annat riktlinjer för hur avfallet ska hanteras i praktiken, bransch-
gemensamma benämningar på olika avfallsfraktioner samt förslag på krav för att 
främja att avfall förebyggs i bygg- och rivningsbranschen (Sveriges 
Byggindustrier, 2013).  
 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att det med nuvarande lagstiftning inte 
finns några riktigt tydliga incitament för byggherrar att ställa höga krav på att 
bygg- och rivningsavfall ska materialåtervinnas och/eller återanvändas. I PBL finns 
krav på transparens på hur farligt avfall och icke-farligt avfall ska tas omhand, men 
inga specifika krav på nivåer av materialåtervinning eller återanvändning. Krets-
loppsrådets riktlinjer innehåller förvisso mycket praktiskt information och stöd om 
hur bygg- och rivningsavfall ska hanteras högre upp i avfallshierarkin – utöver de 
krav som ställs enligt befintlig lagstiftning, men det är fortfarande riktlinjer som 
inte behöver följas. Byggherren behöver incitament för att ställa högre krav på att 
bygg- och rivningsavfallet ska materialåtervinnas och/eller återanvändas. 
 
Miljöcertifieringar är ett påtryckningsmedel för byggherren att ställa miljökrav på 
projektet och sina entreprenörer i fråga, och något som på grund av kundkrav är på 
stark frammarsch. Flera av certifieringssystemen för byggnader går mot ökade krav 
på återvunna och återanvända material vilket ger ett klart incitament att sluta krets-
loppen för byggnader (Denell, 2014). 
 
Ett annat sätt att ge byggherren incitament att ställa krav på ökad materialåtervin-
ning skulle kunna vara att byggherren åläggs att betala in en materialåtervinnings-
säkerhet och en mindre administrationsavgift till tillsynsmyndigheten innan bygg- 

                                                      
9 Byggbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation 
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eller rivningsprojektet påbörjas. Säkerheten innebär att det ställs krav på material-
återvinning (i procent av olika avfallsslag). Om materialåtervinningskraven upp-
fylls betalas hela säkerheten tillbaka, men den kan också återbetalas delvis eller 
inte alls beroende på hur kraven har uppfyllts. Administrationsavgiften återbetalas 
inte.  
 
Säkerhetens storlek kan vara proportionell till projektets storlek (ex. omsättning, 
area, volym). Projekt under en viss gräns skulle kunna undantas helt. Hur höga 
materialåtervinningskravens storlek skulle kunna variera beroende på typ av pro-
jekt (nybyggnation, ombyggnation eller rivning), men bör återspegla nationella mål 
för materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall (Stenmarck, et al., 2014). 
 
Oavsett vad för incitament som kan skapas för byggherren behöver det parallellt 
utvecklas bättre rapporteringsverktyg för projekten som underlättar uppföljning och 
kvantifiering gentemot ställda mål. 
 
4.10.1 Reell potential  
Den reella potentialen att påverka återvinningsmålet genom att det av byggherren 
ställs högre krav på materialåtervinning och återanvändning är svår att uppskatta då 
den är starkt beroende av vilket styrmedel som väljs. Vid ett tvingande krav på 
byggherren bör effekten kunna bli medelstor till 2020. 
  
4.10.2 Miljöpåverkan 
Med högre krav på materialåtervinning och återanvändning skulle miljöpåverkan 
från hanteringen av bygg- och rivningsavfall kunna minska betydligt. En kvantita-
tiv bedömning av miljönyttan skulle återigen kräva en mer detaljerad specificering 
av krav. De faktorer som bedöms ha störst inverkan på miljöpåverkan är vilka 
materialslag som i högre utsträckning skulle gå till materialåtervinning och återan-
vändning, vilka mängder det skulle motsvara samt i vilken utsträckning de sekun-
dära råvarorna skulle ersätta jungfruligt material. Uppföljningen att bygg- och 
rivningsavfallet verkligen går till materialåtervinning eller återanvändning enligt 
ställda krav är här mycket viktigt, vilket i sin tur ställer krav på att det finns en 
existerande marknad för de sekundära råvarorna. 
 
4.10.3 Åtgärdskostnad 
Åtgärdskostnaden av att ställa högre krav på materialåtervinning och återanvänd-
ning av bygg- och rivningsavfall är starkt förknippad med åtgärdsförslaget om att 
åstadkomma en större skillnad i mottagningsavgifter mellan blandade och källsor-
terade fraktioner (se avsnitt 4.9). Med nuvarande prismodeller skulle en ökad 
materialåtervinning och återanvändning, för vissa avfallsfraktioner, troligtvis leda 
till högre kostnader för byggprojektet, vilket i sin tur skulle ge byggherren ökade 
kostnader. Dock påverkas prisbilden av att marknaden för sekundära råvaror skiljer 
sig åt beroende på materialslag och av förändring i logistik- och transportkostnader 
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beroende på var i landet projektet äger rum och var mottagaren av den sekundära 
råvaran finns.  
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5 Diskussion och slutsatser 
Tabell 6 visar en sammanställning över de studerade åtgärderna och en sammanfat-
tande bedömning över de olika aspekterna inklusive relevans vilket avser i vilken 
omfattning åtgärden kan påverka återvinningsmålet tills 2020. Tabellen bygger på 
potentialen för de mängder som idag inte återvinns enligt Tabell 1. Den mest lo-
vande åtgärden för att uppnå målet är att utöka och förbättra statistiken så att idag 
redan återvunna mängder även synliggörs i måluppföljningen. Utöver förbättrad 
statistik är det svårt att identifiera en enskild åtgärd som uppfyller samtliga kriterier 
för att på ett effektivt sett bidra till att återvinningsmålet nås på ett ekonomiskt och 
miljömässigt försvarbart sätt. Tabellen visar att den studerade åtgärd som har störst 
potential och relevans fram till återvinningsmålet år 2020 är åtgärden Underlätta 
hantering av avfall/Selektiv rivning. Det grundar sig främst i att denna åtgärd är 
den som går att införa på kortast tid och därmed få effekt av innan 2020. 
 
Analysen visar att tre åtgärder som valdes ut efter workshopen inte bidrar nämnvärt 
till återvinningsmålet i motsats till den initiala bedömningen. Detta beror främst på 
den korta tidsrymden: återvinningsmålet är mindre än sex år bort och att dessa 
massor i mycket stor utsträckning redan förefaller gå till återvinning. 
 
Baserat på samtal med branschaktörer bedöms potentalen av en ökad återvinning 
av asfalt som betydligt lägre jämfört med den initiala bedömningen, det beror 
främst på det höga priset på bitumen som har gjort det ekonomiskt motiverat att 
återvinna asfalt varför mängderna som går till deponering är små. Därför får denna 
åtgärd en låg reell potential. Ett kvalitetssystem syftar till att öka kvaliteten på de 
återvunna produkterna. Studien visar att en stor andel av bygg- och rivningsavfallet 
som går till återvinning går till ändamål där kvalitetskraven är låga som exempelvis 
användning som konstruktionsmaterial på deponier. Med ett kvalitetsystem kan 
stora mängder mineralavfall återvinnas för ändamål som ställer högre kvalitetskrav 
vilket minskar avfallsmängderna som går till downcycling. Den högre kvaliteten 
medför i sin tur att avfallet blir mer eftertraktat som råvara, vilket på längre sikt 
medför en lägre efterfrågan på jungfruligt material.  
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Tabell 6 Sammanställning över studerade åtgärder. 

Åtgärd Reell  
potential* 

Åtgärds- 
 kostnad 

Relevans 
m.a.p. tids-

rymd 

Miljö- 
påverkan 

Ökad asfaltåtervinning Låg** Låg kost-
nad 

Viss effekt 
till 2020 

Viss 
påverkan 

Kvalitetssystem Låg Medel-
stor 

kostnad 

Liten effekt 
till 2020 

Låg på-
verkan 

Utökad sortering av mineralavfall Medel** Hög 
kostnad 

Liten effekt 
till 2020 

Låg på-
verkan 

Underlätta hantering av av-
fall/Selektiv rivning 

Medel Hög 
kostnad 

Stor effekt 
till 2020 

Stor 
påverkan 

Förbättrad avfallsstatistik: Till-
ståndspliktiga anläggningar 

Låg Hög 
kostnad 

Stor effekt 
till 2020 

- 

Förbättrad avfallsstatistik: Icke 
tillståndspliktiga anläggningar 

Medel Hög 
kostnad 

Stor effekt 
till 2020 

- 

Förbättrad avfallsstatistik: Asfalt-
återvinning 

Hög Låg kost-
nad 

Stor effekt 
till 2020 

- 

Materialbörs*** Låg Låg 
kostnad 

Viss effekt 
till 2020 

Viss 
påverkan 

Ökade ytor för mellanlagring*** Låg påver-
kan 

Låg 
kostnad 

Viss effekt 
till 2020 

Låg 
påverkan 

Skillnad i mottagningsavgifter 
mellan blandade och källsorte-
rade fraktioner*** 

Låg Hög 
kostnad 

Stor effekt 
till 2020 

Viss 
påverkan 

Högre krav från byggherrar*** Medel Medel-
stor 

kostnad 

Viss effekt 
till 2020 

Stor 
påverkan 

* Reell potential är möjligheten att påverka mängder som inkluderas i återvinningsmålet 

**Inkluderar ej effekter till följd av förbättrad statistik.  

***Observera att osäkerheten är större för åtgärderna som är markerade som kursiva då dessa inte studerats i 

detalj. 

 
Den utökade analysen av mängderna som ingår i återvinningsmålet för bygg- och 
rivningsavfall visar på att återvinningsmålet, givet ytterligare osäkerheter i dataun-
derlaget, i verkligheten är betydligt högre än vad som tidigare har rapporterats. 
Detta på grund av att framförallt asfaltsmängder till materialåtervinning samt även 
C-klassade avfallsanläggningar inte är inkluderade i dagens måluppföljning. Detta 
innebär att återvinningsmålet redan idag kan vara uppnått vilket skulle innebära att 
åtgärder i syfte att klara återvinningsmålet skulle vara omotiverat även om det finns 
andra skäl såsom miljömässiga att öka återvinningen. Det finns ett behov att för-
bättra statistiken för att säkerställa huruvida återvinningsmålet redan är uppnått. 
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Återvinningsmålet är mindre än sex år bort och om man ska utreda och införa 
styrmedel och få människor att genomföra åtgärderna är det främst genom att Un-
derlätta hantering av avfall/Selektiv rivning som effekt på återvinningsmålet kan 
uppnås. 
 
Detta ska dock inte tolkas som att inga åtgärder bör tas inom återvinning av bygg- 
och rivningsavfall ur ett miljöperspektiv. En mycket stor del av dagens bygg- och 
rivningsavfall återvinns i lågvärdiga tillämpningar med en tydlig tonvikt på kon-
struktionsmaterial på deponi och skulle med de analyserade åtgärderna kunna gå 
till en mer högvärdig återvinning. Detta påverkar inte återvinningsmålet i sig, men 
har betydelse för miljön. För fraktionerna betong och tegel är miljönyttan av åter-
vinning låg eller obefintlig. Miljönyttan av återanvändning är däremot mycket hög 
respektive hög och åtgärder för dessa material ska därför inriktas på återanvänd-
ning. Asfaltsåtervinning är redan brett tillämpad med stora ekonomiska och miljö-
mässiga fördelar. 
 
På längre sikt kan Sverige nå ett stadie då färre deponier behöver konstruktions-
material och vid ett oförändrat återvinningsmål kommer det då att bli svårare att 
uppnå målet. Vid en sådan tidpunkt blir åtgärderna ”kvalitetsystem för mineralav-
fall” och ”utökad och mer långtgående sortering” viktiga åtgärder. Anläggningsä-
garna kommer sannolikt även fortsättningsvis aktivt arbeta för att avfall ska klassas 
som konstruktionsmaterial istället för att formellt deponeras. 
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Bilaga A- Exempel på hantering 
och tillhörande priser vid hantering 
av mineraliskt avfall 
Tabell 7 Exempel på hantering och tillhörande priser vid hantering av mineraliskt avfall. 

Avfallsslag Hantering 

Mottagningsav-
gift 

(SEK/ton)  
exklusive moms 

Krav på  
sortering Anläggning/källa 

Betong, orent (arme-
ring, isolering) Sortering följt av ÅV 1492 Ja http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=34692 

Betongskrot Sortering följt av ÅV 600 Ja 
http://www.kil.se/upload/Kils%20Avfallshantering/
Taxor_Avgifter/Prislista%20Tippen.pdf 

Bygg- och industriav-
fall och verksamhets-
avfall till sortering Sortering följt av ÅV 1440 Ja http://www.orebro.se/304.html 
Inert avfall (som inte 
kan användas till 
byggnation av planer) 

Oklart med troligen 
konstruktionsmaterial 
på deponin. 600 Ja http://www.orebro.se/304.html 

Betong till krossning  ÅV 180 Ja http://www.orebro.se/304.html 

Betong, tegel ÅV troligtvis 841 Ja 
http://www.sundsvallenergi.se/default.aspx?id=173
8&ptid=0 

Armerad betong ÅV 250 Ja 
http://www.miljonjkpg.se/download/18.656b4d501
3dcfaca74fbc7b/1378882458297/prislista+2013.pdf 

Schaktmassor, större 
betongstycken ÅV 524 Ja 

http://ksrr.se/foretag/vara-
tjaenster/priser/container/ 

Betong/tegel, inkl. ev. 
armering, max 0,5x0,5 
m ÅV 700 Ja 

http://www.atvidaberg.se/forinvanare/avfallochate
rvin-
ning/korshultsatervinningscentral/mottagningsavgif
ter.4.29e1ab7a12a7a73fdc0800027654.html 

Betong/tegel, inkl. ev. 
armering, över 0,5x0,5 
m ÅV 1000 Ja 

http://www.atvidaberg.se/forinvanare/avfallochate
rvin-
ning/korshultsatervinningscentral/mottagningsavgif
ter.4.29e1ab7a12a7a73fdc0800027654.html 

Armerad betong > 0.5 
m 3 ÅV 130 Ja 

http://www.hem.se/Media/Get/998/Mottagningsav
gifter202014 

Blandade inerta 
material ÅV 430 Ja 

http://www.hem.se/Media/Get/998/Mottagningsav
gifter202014 

Sten och betong till 
krossning (Ø > 10 cm) ÅV 216,24 Ja   

Betong och tegel ÅV 200 Ja 
http://www.pireva.se/sv/Renhallningen/Renhallnin
gstaxan/Behandlingsavgift-container/ 

Betong och tegel ÅV 400 Ja 
http://www.pireva.se/sv/Renhallningen/Renhallnin
gstaxan/Behandlingsavgift-container/ 

Tegel och Takpannor ÅV 390 Ja NSR 
Betong ÅV 390 Ja NSR 
Betong, tegel, klinker, 
planglas, spegelglas 
med mera * 

Konstruktionsmaterial 
på deponi 100 Nej http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=34692 

Schakt- och rivnings-
massor med betong, 
asfalt, lättbetong, 
kakel, tegel. Återvinning 550 Nej 

http://www.uppsalavatten.se/Documents/F%C3%B
6retag/Avfall/prislista_4.pdf%20hovg%C3%A5rden.
pdf 

Asfalt, ren Återvinning 65 Nej 

http://www.uppsalavatten.se/Documents/F%C3%B
6retag/Avfall/prislista_4.pdf%20hovg%C3%A5rden.
pdf 
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Avfallsslag Hantering 

Mottagningsav-
gift 

(SEK/ton)  
exklusive moms 

Krav på  
sortering Anläggning/källa 

Schakt- och rivnings-
massor med betong, 
asfalt, lättbetong, 
kakel, tegel som är 
förorenade med ex. 
olja, stenkolstjära. Deponering 850 Nej 

http://www.uppsalavatten.se/Documents/F%C3%B
6retag/Avfall/prislista_4.pdf%20hovg%C3%A5rden.
pdf 

Tegel och grus, kros-
sad betong, keramik, 
asfalt och liknande 
(som kan anv. till 
byggnation av t.ex. 
planer) OBS! Ej jord, ej 
tjärasfalt! ÅV 40 Nej http://www.orebro.se/304.html 

Ren betong ÅV 150 Nej 
http://www.miljonjkpg.se/download/18.656b4d501
3dcfaca74fbc7b/1378882458297/prislista+2013.pdf 

Asfalt ÅV 200 Nej 
http://www.miljonjkpg.se/download/18.656b4d501
3dcfaca74fbc7b/1378882458297/prislista+2013.pdf 

Schaktmassor som 
exempelvis betong ÅV 252 Nej 

http://ksrr.se/foretag/vara-
tjaenster/priser/container/ 

Asfalt ÅV 70 Nej 
http://www.finspang.se/Boende-och-miljo/Avfall-
och-Atervinning/Priser/Tippavgifter/ 

Sönderbilad betong ÅV 25 Nej 

http://www.motala.se/Documents/Dokument/Fore
ta-
gare/Tillstand_Tillsyn/Avfall/Mottagningsavgift.pdf 

Ren asfalt ÅV 50 Nej 

http://www.motala.se/Documents/Dokument/Fore
ta-
gare/Tillstand_Tillsyn/Avfall/Mottagningsavgift.pdf 

Ren tegel ÅV 0 Nej 

http://www.motala.se/Documents/Dokument/Fore
ta-
gare/Tillstand_Tillsyn/Avfall/Mottagningsavgift.pdf 

Asfaltsrester. Får ej 
innehålla tjära. ÅV 82 Nej 

http://www.hem.se/Media/Get/998/Mottagningsav
gifter202014 

Betong ÅV 120 Nej 

http://www.aos.skovde.se/globalassets/aos/dokum
ent_aos/risangen/14.2-taxa-2014---
mottagningsavgifter-vid-risangens-
avfallsanlaggning.pdf 

Tegel, kakel, klinkers 
och liknande material ÅV 0 Nej 

http://www.aos.skovde.se/globalassets/aos/dokum
ent_aos/risangen/14.2-taxa-2014---
mottagningsavgifter-vid-risangens-
avfallsanlaggning.pdf 

Täckmassor (god-
kända av kommunen) ÅV 0 Nej   
Konstruktionsmassor 
(schaktmassor, sten- o 
betongkross, Ø < 10 
cm) ÅV 0 Nej   

Betong och tegel ÅV 0 Nej 
http://www.pireva.se/sv/Renhallningen/Renhallnin
gstaxan/Behandlingsavgift-container/ 

Schaktmassor som 
inte kan användas 
som konstruktions-
material. Deponering 500   

http://www.uppsalavatten.se/Documents/F%C3%B
6retag/Avfall/prislista_4.pdf%20hovg%C3%A5rden.
pdf 

Betong armerad och 
oarmerad + tegel < 0.5 
m 3 ÅV 82   

http://www.hem.se/Media/Get/998/Mottagningsav
gifter202014 

Asfalt klass 1   75     
Asfalt klass 2   95     
Asfalt klass 3   985     

 

http://www.miljonjkpg.se/download/18.656b4d5013dcfaca74fbc7b/1378882458297/prislista+2013.pdf
http://www.miljonjkpg.se/download/18.656b4d5013dcfaca74fbc7b/1378882458297/prislista+2013.pdf
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Det finns relativt stora mängder bygg och rivnings-

avfall som idag deponeras eller förbränns i blandade 

fraktioner. Genom att göra avfallshanteringen mer 

resurseffektiv finns det en stor potential att styra dessa 

mängder mot återanvändning och materialåtervinning. 

Uppgifter om hur stora mängder avfall som uppkom-

mer inom bygg-, riv- och anläggningssektorn är relativt 

osäkra vilket medför  att det är svårt att redogöraför hur 

mycket som skulle kunna återvinnas om rätt åtgärder 

och styrmedel införs.

Syftet med projektet har varit att genomföra upp-

skattningar av de avfallsmängder som har påverkan 

på etappmålet för bygg- och rivningsavfall. Målet med 

projektet har varit att ta fram ett vetenskapligt underlag 

för åtgärder som kan användas för att nå etappmålet om 

minst 70 viktprocent förberedande till återanvändning, 

återanvändning och återvinning senast år 2020. 

I projektet har elva åtgärder analyserats, varav sju 

i detalj och fyra endast översiktligt, och föreslagits som 

underlag till Naturvårdsverkets fortsatta arbete med att 

styra marknaden i önskad riktning till 2020. Analysen 

visar dock att mängderna som ingår i återvinningsmålet 

för bygg- och rivningsavfall i verkligheten troligen är 

betydligt högre än vad som tidigare har rapporterats.
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