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FÖRORD 

Det här arbetet markerar slutet på vår 180hp byggingenjörsutbildning vid Örebro universitet. 

Vi vill tacka alla som varit med och hjälpt oss att slutföra arbetet. De personer som ställt upp 
med intervjuer och statistik. Vår handledare som gett oss positiv energi och guidat oss till 
slutresultatet.  

  



SAMMANFATTNING 

Idag lever vi svenskar bekvämt och väljer att inte alltid sopsortera. Detta gäller även på större 
byggarbetsplatser där man slänger mycket stora mängder avfall. Mycket kan återvinnas men 
på grund av slarv uppstår en del oanvändbart avfall. I följande rapport beskrivs en studie av 
avfallshanteringen vid nybyggnationer av flerbostadshus i Örebro. Undersökningen 
genomfördes med hjälp av platsbesök och intervjuer med personer som hade god insikt i 
projekten. Fotografier togs på plats för att styrka det skrivna materialet. Bilderna visar 
bristande sortering och märkning av containrarna. Här anser vi att förbättringsmöjligheter 
finns och att det stora hindret är motivation och tidsbrist. 

Inom avfallsområdet finns lagar och förordningar som reglerar hanteringen av just 
byggavfall. EU har tagit fram steg som avfall bör gå igenom innan det klassas som 
oanvändbart och hamnar på deponi. Självklart är det bästa att undvika uppkomsten av 
överflödigt material och att produkten återanvänds utan att genomgå bearbetning. För att 
avfall skall kunna återvinnas till så stor grad som möjligt är det viktigt att sortera det i många 
grupper. Vissa produkter som inte är direkt byggnadsmaterial glöms lätt bort, däribland 
emballage som används i samband med leveranser. 

Kvalitetsarbete är viktigt för att kunna identifiera alla bidragande orsaker. Om platsledningen 
förstår vikten av policy och mål så kan man lättare förmedla sitt ställningstagande. På de 
undersökta byggarbetsplatserna framgick att detta var positivt för att förbättra och driva 
miljöarbetet. Det är också viktigt att underentreprenörerna tar del av samma information som 
den egna personalen.  

Stora förbättringar har skett i byggsektorn men det finns fortfarande arbete kvar. Till exempel 
behöver statistik föras till en högre grad än idag bland annat för att byggföretagen ska veta 
om de uppfyller kraven i EU:s nya miljömål. Det är idag svårt att hitta exakt statistik för 
byggbranschen.  

Prissättningen av fraktioner bestäms efter kostnaden för återvinningsprocesserna. Ibland är 
kostnadsskillnaden mellan sorterat och osorterat material så liten att den inte motiverar 
byggföretagen att själva sköta sorteringen på plats. Istället går de blandade fraktionerna till 
eftersortering hos återvinningsföretaget. Detta är inte bra då vissa material måste sorteras 
direkt för att inte förstöras. Förstört material kan inte återvinnas vilket ger en negativ effekt 
på miljön.  

 

 
 
Nyckelord: Avfall, kvalitet, miljö, spill, deponi  

  



ABSTRACT 

Today we Swedes live a little too comfortable and choose not to always sort our waste. This 
also applies to larger construction sites where incredible amounts of waste are dumped. Much 
can be recycled, but because of negligence some useless waste occurs. In the following essay 
a study of the waste management at two construction sites of new apartment buildings in 
Örebro is described. The study was accomplished by site visits and interviews with people 
who had good insight into the projects. Photographs were taken on site to prove what is 
written in the essay. The pictures show a lack of waste sorting and labeling of containers. 
Here, we believe that opportunities for improvements exist and that the great obstacle is the 
motivation and time constraints. 

There are laws and regulations governing the management of construction waste. The EU has 
identified different steps that waste should go through before it is classified as unusable and 
end up in landfills. Of course, the ultimate solution would be to avoid the appearance of 
excess material and that the product is re-used without undergoing processing. In order to 
recycle the waste as much as possible it is important to sort it in many groups. Some products 
that are not directly building materials are easily forgotten, including packaging materials that 
generate waste in connection with the deliveries. 

Quality work is essential to identify all contributing causes. If the management understands 
the importance of policies and goals it is easier to convey the company’s position. At the 
surveyed construction sites it was shown that this was positive for the improvement and drive 
towards environmental work. It is also important that the subcontractors are taking part of the 
same information as the management.  

Major improvements have been made in the construction industry but there is still work left 
to be done. For example statistics needs to be recorded in a higher degree than today, this 
because construction companies need to know if they meet the requirements of the EU's new 
targets. It is difficult today to find accurate statistics from the construction industry. 

The pricing of the fractions is determined after the cost of the recycling processes. Sometimes 
the cost differences are so small it does not justify building companies to sort the materials 
themselves. Instead, the mixed fractions are sorted by the recycling company afterwards. This 
is not good because certain materials must be sorted directly to not be destroyed. Destroyed 
materials cannot be recycled and this gives an adverse effect on the environment. 

 

 

Keywords: waste, quality, environment, spillage, landfill  
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1. INLEDNING 
Hur många gånger har du åkt förbi en byggarbetsplats och frågat dig själv; Vad händer med 
alla dessa reglar, gipsskivor och panelbitar som ser ut att vara helt användbara? 
Borttransporteras bara dessa för att senare läggas på hög? Kan byggavfallet återanvändas till 
något bra?  

Det börjar bli alltmer lönsamt att ha miljön i åtanke. Sopsortering är en stor del i detta. 
Genom att sopsortera borde byggentreprenörer minska sina kostnader och samtidigt avlasta 
miljön eftersom mer avfall kan återvinnas. 

Enligt FN-förbundets indikator om ekologiskt avtryck ligger Sverige på en trettonde plats 
med hela 5,9 hektar per person. Det behövs alltså 5,9 hektar för varje svensk invånare för att 
hinna återproducera de resurser som förbrukas. Om hela jordens befolkning skulle leva som 
vi gör i Sverige så skulle vi behöva 3,3 jordklot för att täcka våra behov1. Eftersom Sverige 
förbrukar så mycket resurser så slängs det givetvis väldigt mycket, inte minst inom 
byggsektorn där det är normalt att planera in 5 till 15 % spill på allt material2.  

Byggindustrin är en stor näringsgren och varje år uppgår investeringarna till ett belopp av ca 
260 miljarder kronor3. Materialet och varorna som uppkommer under byggtiden står för över 
50 % av byggentreprenörens kostnader, vilket visar på att byggindustrin använder stora 
materialresurser4. I början av 90-talet uppgick bygg- och rivningsavfallet i Sverige till 
ungefär 1 750 000 ton varje år, vilket motsvarar en volym av 20 stycken Globen. 
Motsvarande siffra år 2008 var 3 300 000 ton, alltså en volym som 38,5 Globen.5 Idag står 
byggsektorn för 40 % av det totala avfallet och 40 % av det farliga avfallet. Därför prioriteras 
bygg- och rivningsavfallet i den kommande nationella avfallsplanen. Bättre tillsyn av 
avfallshanteringen för att förebygga uppkomst och utförligare statistik är förslag på 
förbättringsåtgärder som tas upp i planen. Bristen på statistik över bygg- och rivningsavfall är 
ett problem i dagsläget.6  

  

                                                 
1 http://globalis.se/Laender/Sverige, 2012-05-06 
2 Sveriges Byggindustrier (2002). Bygg- och rivningsavfall, upplaga 3. Vimmerby: VTT-Grafiska.  
3 http://www.bygg.org/press/pressmeddelanden__75?itemid=625645&page=2, 2012-05-09 
4 Asplund, Eric, Danielson, Ulf & Moström, Leif (1994). Byggandet i kretsloppet: miljöeffekter, kostnader och 
konsekvenser. Smedjebacken: Smegraf. s.9 
5http://www.naturvardsverket.se/Start/Produkter-och-avfall/Avfall/Hantering-och-behandling-av-
avfall/Vagledning-for-hantering-och-tillsyn-av-bygg--och-rivningsavfall/ 
6 http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Produkter-och-avfall/Avfall/Minska-avfallets-mangd-och-
farlighet/Bygg--och-rivningsavfall, 2012-05-10 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att ge en insikt i hur stora mängder avfall som bildas på en 
byggarbetsplats, hur man hanterar detta och vilka skyldigheter som finns. Syftet är vidare att 
undersöka vilken inställning branschen har till ämnet.  

Frågorna i inledningen besvaras i följande text, där allt från de små aspekterna som man inte 
tänkt på till de stora som man har svårt att greppa tas upp. 

 

1.2 Avgränsning 
Rapporten behandlar endast avfall vid nyproduktion av flerbostadshus. Avfall som 
produceras i samband med rivning eller ROT-projekt tas inte med i detta arbete.  

Två byggnationer av flerbostadshus i Örebro har varit föremål för studien.  
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2 METOD 
Med hjälp av platsbesök och två intervjuer har två byggarbetsplatsers avfallshantering och 
företagens inställning till denna inspekterats. Genom observationer har sorteringsområdet 
analyserats och dokumenterats med foton. Fotografierna utgör bevis för vårt analysarbete.  

Data och statistik har erhållits från de intervjuade personerna och kompletterande information 
har hämtats från hemsidor och böcker.  

Som underlag till intervjuerna användes förbestämda frågor vilka bland annat uppkommit vid 
tidigare studiebesök på en av de besökta byggarbetsplatserna. Frågorna hölls öppna för att 
inbjuda till ett resonemang där intresse och arbetssätt lättare kunde uppfattas. Enkäter var inte 
aktuellt eftersom de inte tillåter denna typ av diskussioner.  

Byggarbetsplatsernas platschefer valdes ut till intervjuerna eftersom de har insikt i både 
planering och rutiner samt arbetet på plats. Intervjuerna dokumenterades med hjälp av 
anteckningar.  

 

2.1 Validitet 
Intervjufrågorna testades på personer i vår närhet och justerades efter en första träff med 
intervjuperson 1. För att mäta motivationen till ämnet ställdes både konkreta frågor angående 
statistik och mer allmänna om ställningstaganden via policy och mål.  

 

2.2 Reliabilitet 
Frågorna hölls öppna för att få en så rättvis bild av verkligheten som möjligt. De anpassades 
för att kunna ställas på vilken byggarbetsplats som helst. Dokumentationen genom fotografier 
förstärker den information intervjupersonerna gav samt de intryck vi fick på arbetsplatsen.  

 

2.3 Metodkritik 
Styrkan i denna studie är den diskussion som fördes med intervjupersonerna. Den bidrog till 
ärliga svar som gav en bra bild av företagets och platschefens inställning till avfallshantering 
och miljöfrågor. Svagheten är det låga antalet intervjuer, som borde varit större för att ge ett 
bredare perspektiv. Det fanns dock svårigheter med att hitta företag som ville ställa upp.  
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3 EMPIRI 

3.1 Intervjuer 
I detta avsnitt redovisas de frågor som användes vid intervjuerna tillsammans med de svar 
som erhölls. 

3.1.1 Intervju återvinningsbolaget SITA 
 Varför är prisskillnaden mellan gips och kommunal deponi så liten?  

Priserna sätts med hänsyn till vad för avsättningar man har för respektive avfall.  

 Sköter ni på SITA skyltningen av containrarna som ställs ut på byggarbetsplatsen?  

Vi ser till att skyltar för respektive fraktion följer med containerutställningen. Sedan så skall 
chauffören vid varje tömning se till att skylt finns på den container som töms eller skiftas. Det 
är inte helt problemfritt, framförallt under vinterhalvåret då magneten inte fastnar så lätt. 
Skylten kan lätt lossna och försvinna i snön.  

 Kan man köpa/låna fler skyltar om det behövs för bättre tydlighet?  

Skyltar kan man låna så många man behöver. Har man som kund gjort sig skyldig till 
oaktsamhet med skylten så att den förstörs eller försvinner får kunden ersätta denna. Annars 
så ingår skyltar i avtalet.  

 Hur tycker ni att byggföretag överlag sköter sin sortering? Kan de bli bättre?  

Det kan alltid bli bättre. Dock har det under senaste 2-3 åren skett en ordentlig förbättring 
och medvetenhet kring sortering. Mycket genom den sorteringsutbildning som vi erbjuder när 
vi är med och upprättar ett startmöte. I den utbildningen förklaras den ekonomiska vinning 
man gör vid en hög sorteringsgrad på ett objekt vilket gör att byggarbetarna oftast har 
ögonen på varandra. Samtidigt så ges rätt resurser som kärl, containrar och storsäckar för 
en effektiv sortering under hela byggtiden. Arbetsledarna erbjuds även att få statistik på 
sorterade mängder månadsvis att förmedla vidare till arbetarna för att öka sorteringsgraden. 
Ofta finns det en tendens att sorteringsgraden sjunker ju närmare byggslutet man kommer på 
grund av tidsbrist med mera.  

 Tycker ni att det finns utvecklingsmöjligheter i återvinningsbranschen, till exempel 
minskning av deponi eller bättre återvinningsmetoder?  

Det sker hela tiden utveckling på det området. För varje år som går hittas nya avsättningar 
eller återvinningsmetoder på material. SITA grävde inte ner ett enda kilo material 2011 utan 
tog tillvara på materialet som kom in till våra anläggningar genom återvinning eller 
energiutvinning. SITA äger en stor avfallsanläggning i Skara, Rödjorna, dit vi transporterar 
material för behandling. Där sorterar vi ut avfall som går till återvinning eller som blir till 
energi för fjärrvärmeverk. Det händer otroligt mycket på den biten just nu. 
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 Känner ni ett ansvar att påverka företag och allmänheten att bli bättre på återvinning?  

Det gör vi definitivt. Genom att hela tiden leda utvecklingen med hanteringen av avfall så får 
kunderna hela tiden idéer på förbättringsåtgärder för deras verksamhet såsom sortering och 
nya ersättningar för material. Det är få avfallsföretag som tillhandahåller helhetslösningar 
vilket kunderna ställer krav på i dag för att kunna ha koll på sitt avfall och kostnader genom 
statistik.  

 Arbetar ni mot några specifika mål?  

Inom bygg arbetar vi mot ett mål som EU har satt. Senast 2020 måste byggentreprenören 
uppvisa en sorteringsgrad på 70 % för att få räkna på objekt. Det innebär ett samarbete 
mellan oss och kunden för att uppnå detta mål. Många är redan i hamn och med tanke på att 
vissa började på 30 % så krävs det ett stort arbete att lyckas. 

 

3.1.2 Intervju platschef byggarbetsplats 1 
 Jobbar ni med något kvalitetsarbete som minskar avfall?  

Nej vi har inga mål uppsatta, men vi försöker att allmänt hålla nere spillet.  

 Anser du att det finns pengar att spara på att minska avfall? 

Ja absolut. Det har blivit förbättringar med tiden, men det kan bli bättre. Att få saker i rätt 
tid är viktigast för att minska lagertiden och därmed minska risken att få skadat material.  

 Anser du att man kan göra något för att minska det som slängs? 

Ja. Det behövs bättre information till underentreprenörer som tillfälligt är på plats och inte 
känner till rutinerna. De slänger ofta i första bästa container eftersom de inte är insatta i 
arbetsplatsen. 

 Har ni någon statistik över det som slängs?  

Nej, men SITA har det. 

 Hur används statistiken? 

Den används inte.  

 Vad slängs det mest av?  

Jag gissar på gips och isolering eftersom ett visst spill av dem är oundvikligt, till exempel 
kring dörröppningar där man inte kan ha skarvar i övre hörnen på grund av sprickbildning.  

 Hur gör ni när ni beställer in nytt material? Planerat eller efter behov? 

Inköp planeras och görs allt eftersom, för att minska lagring och kunna korrigera vid 
ändringar.  
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 När/hur ofta sker sophämtning? 

Ungefär 1 gång per vecka.  

 Sopsorterar ni på plats? Varför/varför inte? 

Ja, eftersom det är billigare.  

 Tror du att kvalitetsarbete är positivt för företag i anbudsskedet? 

Ja, idag tittar man inte enbart på priset utan även på mjukdelar där kvalitetsarbete är en 
viktig del.  

 Hur hanterar ni farligt avfall? 

Det läggs i särskilda kärl.  

 

3.1.3 Intervju platschef byggarbetsplats 2 
 Jobbar ni med något kvalitetsarbete som minskar avfall? 

Ja, vi arbetar mot mål. Företaget har en hård miljöpolicy som även gäller arbetsmiljö.  

 Anser du att det finns pengar att spara på att minska avfall? 

Ja. Sortering är billigare. 

 Anser du att man kan göra något för att minska det som slängs? 

Inte på detta bygge på grund av väl uträknade mängder. Det är ett så kallat konceptbygge 
där allt material är uträknat i förväg. Man får därmed en sparsam materialåtgång.  

 Har ni någon statistik över det som slängs?  

Nej. Jag tror att det ligger på ungefär 1 % spill i det här projektet. Det beror exempelvis på 
bra längder på material, som kommer kapat i beställda längder.  

 Hur används statistiken? 

Eftersom vi inte har någon används den inte.  

 Vad slängs det mest av?  

Frigolit i tidigare skede, då tömdes containern en till två gånger per vecka. Nu i senare skede 
slängs mest fasadvirke.  

 Hur gör ni när ni beställer in nytt material? Planerat eller efter behov?  

Vi gör inköp efter behov eftersom det inte alltid blir som planerat.  
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 När/hur ofta sker sophämtning? 

Ungefär var tredje vecka.  

 Sopsorterar ni på plats? Varför/varför inte? 

Ja, eftersom det är billigare. Det är också ett krav i projektet för att yrkesarbetarna ska få ut 
full lön. Vi sorterar trä, gips/isolering, plåt, tryckimpregnerat, brännbart och farligt avfall. 
Gips och isolering sorteras i samma eftersom det oftast är blött material som förstörts och 
inte går att återvinna.  

 Tror du att kvalitetsarbete är positivt för företag i anbudsskedet? 

Ja, jag upplever att det finns två sidor. De som vill ge ett så lågt anbud som möjligt och 
därmed inte prioriterar kvalitetsarbete. Sedan finns det de som värderar mjukdelar och har 
olika certifieringar.  

 Hur hanterar ni farligt avfall? 

Med särskilda kärl. Det blir mest skumflaskor, batterier och lite t-röd.  

 

3.1.4 Intervju underentreprenör el 
 Har ni egen policy eller följer ni byggherrens? 

Vi har egen miljö och kvalitetspolicy. I anbudsskedet är det ett krav att man uppvisar 
avfallsplan och kvalitetspolicy. 

 Hur går er sortering till? 

Vi slänger kabel och plastbitar var för sig. Mycket går till brännbart men vi sorterar 
kvicksilver, elektronik och lysrör i egna containrar som finns vid huvudkontoret. När de 
gäller lysrören måste vi ha tillstånd för att få frakta bort dessa med bil. 

 Vet ni alltid vart ni ska slänga de olika materialen? 

Vid byggstart så finns alltid en ritning som visar vart de olika containrarna står. Det hålls 
även ett informationsmöte av återvinningsbolaget. När vi är osäkra på sortering så slänger vi 
i brännbart. Jag tror dock att inställningen på arbetsplatsen kan påverka fler att hjälpa till. 

 Varför sorterar ni? 

Främst så är det påtryckningar ovanifrån eftersom det påverkar ekonomin. Alla har dock en 
medvetenhet om miljön idag som bidrar till en ansvarskänsla. 
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4 TEORI 

4.1 Lagtext  
Miljöbalken och avfallsförordningen är de lagar och regler som styr avfallshanteringen i 
Sverige. 

4.1.1 Miljöbalk (1998:808)  
Nedan ges ett antal valda utdrag ur miljöbalken innehållande de paragrafer som är viktiga för 
byggföretag. 

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde  

1§ Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

Miljöbalken skall tillämpas så att 

1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av 
föroreningar eller annan påverkan, 

2. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. Den biologiska mångfalden bevaras, 
4. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 

Samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi 

främjas så att ett kretslopp uppnås. 

 

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. 

2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig 
den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för 
att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.  

 

4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika 
att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras 
medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller 
organismer som kan antas vara mindre farliga.  

 

5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och 
energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall 
förnybara energikällor användas.  

 

Rimlighetsavvägning 

7 § Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt 
att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder 
och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 
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15 kap. Avfall och producentansvar 

1 § Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller 
är skyldig att göra sig av med. 

Regeringen meddelar föreskrifter om avfallskategorier enligt första stycket. 

 

3 § Med hantering av avfall anses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, 
transport, återvinning och bortskaffande av avfall. 

 

4§ Med producent avses 

1. den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning. 
2. den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av 

renhållnings- eller miljöskäl. 

 

Avfallsinnehavarens ansvar 

5 a § Den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt 
godtagbart sätt. 

En bestämmelse om att producenter kan åläggas skyldighet att ta hand om avfall finns i 6 §. 

 

Producentansvar 

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 
skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, 
återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas för en hälso- och miljömässigt 
godtagbar avfallshantering. 

 

4.1.2 Avfallsförordning (2001:1063) 
Här ses ett antal utvalda utdrag ur avfallsförordningen som påverkar byggföretags 
avfallshantering. 

1 § Denna förordning gäller avfall och avfallets hantering. För vissa avfallsslag och viss 
avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som 
meddelats med stöd av andra förordningar. Om annat inte är särskilt angivet, gäller de 
bestämmelserna framför bestämmelserna i denna förordning.  

 

3 § Med avfallskategorier enligt 15 kap. 1 § miljöbalken skall förstås de kategorier som anges i 
bilaga 1 till denna förordning. En förteckning över vilket avfall som hör till varje kategori finns 
i bilaga 2 till denna förordning.  

 



15 
 

4 § I denna förordning avses med farligt avfall: Sådant avfall som är markerat med en asterisk 
(*) i bilaga 2 till denna förordning eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper som 
anges i bilaga 3till denna förordning, brännbart avfall: Sådant avfall som brinner utan 
energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat, organiskt avfall: sådant avfall som 
innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall och plastavfall, insamling av avfall: 
Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport, återvinning av avfall: 
Förfaranden som anges i bilaga 4 till denna förordning, bortskaffande av avfall: Förfaranden 
som anges i bilaga 5 till denna förordning, deponering: Bortskaffningsförfarande som innebär 
att avfall läggs på en deponi. 

 

19 § Brännbart avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall. 
Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om sortering av brännbart avfall. 
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet i första stycket. 

 

21 § Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra. Farligt avfall får inte heller 
blandas med andra slag av avfall eller andra ämnen eller material. Om olika slag av farligt 
avfall har blandats med varandra eller om farligt avfall har blandats med andra slag av avfall 
eller med andra ämnen eller material, skall de olika slagen av avfall separeras från varandra och 
från andra ämnen och material. Detta gäller om det behövs från miljöskyddssynpunkt och om 
det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Trots vad som sägs i första och andra styckena, 
får olika avfallsslag blandas med varandra eller med andra ämnen eller material, om syftet med 
blandningen är att förbättra säkerheten vid bortskaffande eller återvinning eller det annars görs 
på ett sätt som kan godtas från miljöskyddssynpunkt.  

 

39 § Den som lämnar över annat avfall än hushållsavfall för transport är skyldig att kontrollera 
att transportören har tillstånd enligt 26 eller 27 §, är anmäld enligt 34 eller 37 § eller enligt 
föreskrifter som meddelats med stöd av 35 § eller har undantagits från anmälningsplikt. I fråga 
om farligt avfall skall avfallslämnaren även kontrollera att mottagaren har det tillstånd som 
krävs för att hantera avfallet.  

 

43 § Den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer skall föra anteckningar om 

1. den mängd avfall som uppkommer årligen, 
2. de slag av avfall som uppkommer i verksamheten, och 
3. de anläggningar som olika slag av avfall transporteras till.  

 
Anteckningarna skall bevaras i minst fem år.  
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4.2 Avfallstrappan  
För att kunna reglera avfallshanteringen har EU tagit fram den så kallade avfallstrappan, som 
säger i vilken ordning avfall ska hanteras. 

1. Minimera 
2. Återanvänd 
3. Återvinn 
4. Energiutvinn 
5. Deponera 

 

Att minimera mängden som slängs ses som det bästa alternativet, medan deponi är det som 
påverkar miljön mest. Det avfall som trots allt uppkommer ska återanvändas så gott det går 
och det som inte kan återanvändas ska istället återvinnas. I de fall materialet inte kan 
återvinnas ska det förbrännas och generera energi. Om inget av ovanstående alternativ är 
möjliga går materialet till deponi. Det betyder att avfallet läggs på hög i en kontrollerad 
miljö, för att sedan täckas över med grus eller dylikt7.  

 

4.3 Dagens miljö 
För att undvika en kritisk situation där alla naturresurser tar slut måste det ske både stora 
förändringar och små steg i rätt riktning. Genom att minska avfallet reduceras också den 
mängd som behöver omhändertas. Resultatet får därmed en dubbel effekt8.  

Flera myndigheter hade under mitten av 1990-talet uppdrag att ta fram framtidsbilder av 
2000-talet. Boverket var en av myndigheterna och har nu fortsatt sitt arbete genom att ta fram 
”Vision för Sverige 2025” där de nya utmaningarna rörande avfallshanteringen tas upp9. EU 
har idag skärpta miljömål som innebär att uppkomsten av avfall ska förebyggas och 
farligheten på avfallet ska minskas. Det avfall som uppstår ska återanvändas eller återvinnas 
och energiutvinningen ska förbättras. Byggföretag ska innan år 2020 återanvända eller 
återvinna minst 70 % av sitt bygg- och rivningsavfall.10 

  

                                                 
7 http://www.sopor.nu/avfallstrappan.aspx, 2012-04-30 
8 http://europa.eu/pol/env/index_sv.htm, 2012-04-30 
9 http://www.boverket.se/Miljo/Vision-for-Sverige-2025/ 
10http://www.sigtuna.se/Global/Bygga_bo_trafik/Avfall%20och%20%C3%A5tervinning/Ny%20renh%C3%A5l
lningsordning/Bilaga%204%20Miljml%20och%20lagstiftning.pdf, 2012-05-17 
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4.4 Fraktioner 
Material som sorteras för återvinning grupperas efter material och ändamål, dessa grupper 
kallas för fraktioner.  

 

4.4.1 Kretsloppsrådets fraktioner på basnivå 
I Kretsloppsrådet har bygg- och fastighetssektorn arbetat med att uppnå en hållbar byggd 
miljö. För att visa att sektorn frivilligt tar vid åtgärder för att minska sin negativa 
miljöpåverkan.11 Bland annat har riktlinjer för avfallshantering vid byggande och rivning 
tagits fram där en basnivå för källsortering anges. I denna basnivå ingår följande fraktioner: 

 Trä 

 Skrot och metall 

 Elavfall 

 Plast 

 Gips 

 Fyllnadsmassor 

 Farligt avfall 

 Brännbart 

 Blandat avfall för eftersortering 

 Deponi 
 

 

4.4.2 Vad händer med byggavfallet? 

4.4.2.1 Gips 
Om gipset är torrt och rent så samlas materialet in och transporteras till en 
mottagningsanläggning där det lastas om och körs vidare till en återvinningsfabrik. Man 
kontrollerar sedan på fabriken om gipset skall återanvändas eller återvinnas. Om gipset skall 
återvinnas så mals det ner och torkas, sedan tillverkas nya gipsplattor av materialet.  

Om gipsplattorna är fuktiga eller på annat sätt förorenade så hanteras de som deponi.12 

 

4.4.2.2 Järn och metallskrot 
Material som ingår i denna kategori är exempelvis armering, all typ av plåt, färgburkar i järn, 
borrar, sågblad och najtråd.  

Metallskrotet hämtas på plats och transporteras till en återvinningsfabrik. Därefter 
transporteras materialet till ett smältverk för att bli till nya råvaruämnen. 12 

 

                                                 
11 http://www.kretsloppsradet.se/ 
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4.4.2.3 Mineralull 
Om isoleringen är torr och ren från andra ämnen så kan den återvinnas, om inte så går 
materialet direkt till deponi. 

Isolering hämtas på plats i täckta containrar för att senare transporteras till en 
återvinningsfabrik. I fabriken mals isoleringen ner till ull som senare används som 
sprutisolering på vindsutrymmen vid alla sorters byggnationer. 12 

 

4.4.2.4 Frigolit – EPS 
Vita rena EPS-skivor kan återvinnas, om materialet på något vis är förorenat så används det 
för att skapa energi. 

De rena EPS-skivorna hämtas på plats för att sedan transporteras till en återvinningsfabrik där 
skivorna mals ner till frigolitkulor. Dessa kulor blandas sedan med betong för att till exempel 
användas som flytelement till bryggor. 12 

 

4.4.2.5 Träavfall 
Material som ingår i denna kategori är exempelvis formvirke, lastpallar, spånskivor, 
köksinredning, dörrar och lister. Anmärkning: Tryckimpregnerat virke klassas som farligt 
avfall. 

Material som inte omhändertas går till återvinning. Detta material hämtas på plats för 
transport till en fabrik som flisar materialet så att man senare kan bränna detta i värmeverk 
för att utvinna energi som används för att värma bostadshus. 12 

 

4.4.2.6 Krymp- och sträckfilm 
Kallas även pallemballage eller transportfilm. Kort och gott det man lindar in varor som 
levereras på lastpallar med. 

Hämtas på plats för att fraktas till en återvinnare som maler ner och tvättar plasten. Denna 
process förvandlar transportfilmen till små plastkulor som senare säljs till företag som 
tillverkar exempelvis plastpåsar. Det finns även returemballage som skickas tillbaka till 
leverantören i ett slags pantsystem. 12 

 

4.4.2.7 Wellpapp 
När det gäller wellpapp från företag så hämtas detta på plats för att transporteras till 
återvinning där de gamla förpackningarna omvandlas till mellanskikt i ny wellpapp. 
Processen hanteras olika för avfall från hushåll.12 

                                                 
12 http://www.sita.se/guider-och-blanketter/avfalletsresa, 2012-05-04 
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4.4.2.8 Deponi och bortskaffning  
Avfall som inte kan återvinnas eller energiutvinnas går till deponi. Där lagras avfallet på ett 
kontrollerat sätt.13 Ur detta avfall kan energi med fördel utvinnas från den metangas som 
uppstår när organiskt material bryts ner.14 När metangas oxideras uppstår koldioxid. Det är 
därför mycket önskvärt att förbränna metangasen från upplag, då den har en påverkan på 
ozonlagret som är nästan 20 gånger starkare än koldioxid.15  

Enligt förordningen om deponering av avfall får vissa saker inte deponeras. Exempel på dessa 
är brännbart, organiskt, flytande, explosivt, brandfarligt, frätande och oxiderande avfall.16 
Deponering av gips bör hanteras varsamt på grund av att det svavelväte som bildas i kontakt 
med organiskt material är giftigt och mycket brandfarligt. Sverige uppfyller idag inte EU:s 
regler gällande deponering av gips. Naturvårdverket har därför beslutat om en ändring av 26 
§ NFS 2004:10 i författningssamlingen som lyder: 

Gipsbaserade avfall får inte deponeras i samma deponicell som annat avfall om följande 
gränsvärden överskrids för det avfall som inte utgör gips. Material som förvaras i samma 
behållare som gips får alltså inte innehålla mer än den angivna mängden löst organiskt kol 
(DOC) eller totalt organiskt kol (TOC). Detta för att undvika gasbildning.17  

Tabell 1 – Gränsvärden vid deponering av gips. 17 

Parameter    Värde 
TOC 5 % 
DOC 800 mg/kg där L/S = 10 l/kg antingen vid materialets eget pH eller ett pH-värde 

mellan 7,5 och 8,0 
 
Det som inte går till deponi måste bortskaffas, det deponeras då på annat ställe än soptippens 
upplag. Exempel på bortskaffningsställen är gruvor, oceaner och hav.18  

 

  

                                                 
13 http://www.sopor.nu/ordlista.aspx#D, 2012-05-08 
14 http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/deponering, 2012-05-08 
15 http://www.dn.se/nyheter/5-grader-varmare-bevare-oss-om-permafrosten-smalter, 2012-05-14 
16 Förordning om deponering av avfall (2001:512)  
17http://www.naturvardsverket.se/Start/Produkter-och-avfall/Avfall/Hantering-och-behandling-av-
avfall/Deponering-av-avfall/Lagstiftning-och-vagledning/Mottagande-av-avfall/Hantering-av-gips-pa-deponier/ 
18 Avfallsförordning (2001:1063) Bilaga 5 
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4.5 Kostnader 
SITA är det renhållningsföretag som tog hand om avfallet och återvinningsmaterialet på de 
byggarbetsplatser som studerats för detta examensarbete.19 Tabell 2 visar SITAs prislista för 
olika fraktioner.  

Tabell 2 – SITAs prislista för olika fraktioner.20 

FRAKTION ATLE 2009 Beh 2009 Sita 

2009-01-01 Pris per ton Pris per ton 

Blandat till kommunal deponi  

 
 1020,00 

Brännbart avfall till förbehandling   1150,00 

Brännbart avfall   764,00 

Schaktmassor avgiftsbelagda   580,00 

Betong med armering   165,00 

Betong/tegel rent   15,00 

Betongblock/sten rent   15,00 

Gips   995,00 

Trä   50,00 

Trä behandlat (målat)   150,00 

Blandat tegel, betong,kakel m.m.   60,00 

Asbets   1460,00 

      

Kabelskrot   -5500 

Wellpapp (dagspris)   -175 

Kontorspapper (dagspris)   -100 

Mjukplast   -550 

Hårdplast   0 

Blandskrot (dagspris enl JBF)   -1150,00 

Fa enligt EcoSimplex   enl sep lista 

Elektronikskrot   4,95 kr/kg 

 

  

                                                 
19 http://www.sita.se, 2012-05-04 
20 Personlig kontakt med sita  
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4.5.1 Optimal sorteringsnivå 
Meningen med figur 9 är att ge en förståelse för att antalet fraktioner för sopsorteringen på en 
byggarbetsplats kan ge olika lönsamhet. Detta beroende på priserna i tabell 2 och 
arbetsplatsens utformning och förutsättningar. Grafen i Figur 9 är inte skalenlig då inga 
värden finns på axlarna. Den visar två funktioner som ökar samt minskar linjärt. Detta skulle 
med all sannolikhet inte hända i en skalenlig graf eftersom alla fraktioner har olika pris när 
det gäller sophämtning, se tabell 2. I vissa fall är det lönsamt att själv sortera många olika 
material direkt på arbetsplatsen. I andra fall blir det billigare att överlåta sorteringen till 
renhållningsföretaget. Till exempel på byggarbetsplatser med begränsad yta för containrar.  

 

 

Figur 9 - Graf över optimerad sorteringsnivå21 

 

4.5.2 Undvika kostnader 
Studier har visat att det är mer ekonomiskt att förebygga avfall än att sortera det till 
återvinning. Kostnaden för containrar, transporter och tippning är små i jämförelse med 
kostnaden för insamlingsarbetet. Det är alltså arbetskraften som kostar och därmed blir det 
billigare att lägga in extra tid i planeringsskedet så att man kan planera bort tidsspill.  

Mycket material är självgenererat på en byggarbetsplats, däribland mark som grävs upp vid 
grundläggningen. Dessa massor ska också ta vägen någonstans för att inte störa arbetet och 
planering är betydelsefullt även här för att arbetet ska kunna flyta på utan hinder. Det är 

                                                 
21 Asplund, Eric, Danielson, Ulf & Moström, Leif (1994). Byggandet i kretsloppet: miljöeffekter, kostnader och 
konsekvenser. Smedjebacken: Smegraf. 
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dessutom viktigt att förebygga skador på arbetsplatsen genom att undvika att material ligger 
olämpligt till.  

   

En byggentreprenör tjänar på att använda returemballage, som är 25 % billigare än 
engångsemballage. Exempel på returemballage är huvar och returpallar såsom Europallar. 
Returemballaget går endera tillbaka till leverantören för återanvändning eller återvinns. För 
att minska mängden emballage är det viktigt att ha ett gott samarbete med leverantörerna. Då 
går det till exempel att hoppa över visst förpackningsmaterial genom en god 
materiallagringsmiljö där varorna direkt efter leverans kan förvaras i exempelvis en sluten 
container, med minskad risk för fukt eller stötar.22  

 

4.6 Ledningssystemets funktion 
För att kunna sträva mot miljömål krävs att organisationen är stabil och har ett långsiktigt 
tankesätt. Det är då viktigt med ett ledningssystem för bland annat miljö där policy och vision 
formulerats och visar vad organisationen tagit ställning till. En hållbar organisation måste 
även ha förmågan att hantera resurser utan att det uppstår en brist. De nya kunskaperna kan 
leda till en resurssnålhet som är positiv för både miljön och ekonomin. Företagets anställda 
ska lätt kunna arbeta efter policy och vision. Det behövs därför korta och tydligt beskrivna 
arbetsrutiner för hur en aktivitet ska gå till samt vem som har ansvar för den.23  

  

                                                 
22 Asplund, Eric, Danielson, Ulf & Moström, Leif (1994). Byggandet i kretsloppet: miljöeffekter, kostnader och 
konsekvenser. Smedjebacken: Smegraf. s.6-40 
23 Piper, Lennart & Carty, Maria (2004). Ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Stockholm: SIS 
Förlag AB. s 13-18 
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4.6.1 Policy 
En policy är ett företags högst styrande dokument. Ett företag kan ha många policys för att 
täcka fler områden exempelvis miljö och kvalitet. Det kan även förekomma att man täcker 
flera områden i en policy. Om ordet policy översätts från det engelska språket fås ordet 
politik, det betyder alltså att termen får en vid betydelse.24 

 

4.7 Kommunikation 
När ett företag vill höja sin prestanda och effektivitet talas det ofta om kvalitet. I detta är en 
stor del just kommunikation. Det finns dock inga kommunikationsstandarder inom ISO, det 
närmsta som finns är ISO 14063 vilket är en miljökommunikationsstandard som tar upp hur 
dialogen med företagets intressenter skall gå till. Denna standard kan vara bra att läsa 
eftersom den även kan tillämpas inom andra områden. Det viktiga är dock att företagets 
ledning förstår vikten av kommunikation och att denna finns i åtanke.  

Det finns många skäl till varför ett företag skall fokusera på just kommunikation, en bra 
kommunikation bidrar till bland annat tips från underentreprenörer och leverantörer om hur 
man exempelvis skall utforma sina rutiner så att ett bättre samarbete och resultat uppnås. 
Likaså är en bra kommunikation viktig för att leverantörer och underentreprenörer skall förstå 
företagets policy och mål så att man på ett effektivt sätt kan samarbeta för att uppnå dessa. 

 

  

                                                 
24 Piper, Lennart & Carty, Maria (2004). Ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Stockholm: SIS 
Förlag AB 
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5 ANALYS 

5.1 Avfallsmängder  
Om byggarbetsplats 1 och 2 jämförs framstår det tydligt att ett väl utformat ledningssystem 
leder till minskat spill därför att målet om ett förbättrat miljöarbete drivs aktivt. På så vis 
kontrolleras avfallet i högre utsträckning. I kapitel 4 beskrivs hur företaget via utsatta mål och 
väl beskrivna aktiviteter kan få sina anställda att jobba i enlighet med policyn. På 
byggarbetsplats 1 saknades policy och mål. Alla byggnadsarbetare var dessutom 
underentreprenörer. Alla dessa faktorer påverkar mängden spill. Eftersom företaget hyr in 
byggarbetare via underentreprenörer kan det vara svårt att förmedla policy och mål till dessa. 
Flera olika steg i organisationen kan komplicera förmedlingen av rätt inställning. 
Underentreprenörerna kan också ha egna policies som kanske inte överensstämmer med 
entreprenörens. Det bör därför vara bra att ta hänsyn till sådana faktorer vid val av 
underentreprenörer. Detta styrks av intervjupersonerna som båda ansåg att kvalitetsarbete är 
positivt i anbudsskedet.  

Byggsektorn står för en stor del av landets avfall, enligt SITA har dock återvinningsgraden 
förbättrats avsevärt de senaste 2-3 åren. EU:s nya miljömål har säkert en stor del i detta. Som 
SITA säger i intervjun kommer byggföretagen inte kunna fortsätta sin verksamhet om de inte 
uppnått målen innan år 2020. Det kan dock ifrågasättas om detta är ett tomt hot då 
konsekvenserna inte beskrivs mer utförligt. Exakt statistik över bygg- och rivningsavfall 
saknas dock, vilket kan tyckas konstigt då SITA säger i sin intervju att statistik kan erbjudas. 
Båda intervjupersonerna sa att deras företag varken för någon egen statistik eller utnyttjar den 
statistik SITA erbjuder. De nämnde ingen orsak, men skäl kan tänkas vara utebliven 
ekonomisk vinning, tidsbrist, avsaknad av intresse för miljöfrågor eller otillräcklig insikt i 
problemet. Eftersom de båda medger att pengar finns att spara på att minska avfallet är 
troligen inte den ekonomiska aspekten anledningen. SITA brukar använda pengar som en 
motiverande faktor i de utbildningar de håller vid tecknande av avtal. De tycker sig se en 
försämrad sortering på byggarbetsplatser i samband med byggslut då det ofta är tidsbrist.  

 

5.2 Hantering av avfall 
Som ses i Figur 1 - Figur 8 är skyltningen av containrarna otillräcklig, då någon på 
byggarbetsplatsen själv kompletterat med egna etiketter utöver de SITA tillhandahållit. I 
intervjun med SITA berättar de att det ibland händer att skyltarna ramlar av eller förstörs, 
mest problem är det på vintern då magnetskyltarna har svårt att fästa. Det finns möjlighet att 
få låna så många skyltar som behövs, något som kanske byggnadsarbetarna inte vet om då de 
använder sig av egna märkningar. Detta tyder på en dålig kommunikation mellan de olika 
företagen samt mellan ledning och byggarbetare.  

För de som närmar sig kan det på håll vara svårt att avläsa var olika material ska slängas och 
detta kan vara en bidragande orsak till att det i vissa fall förekommer material i fel container. 
Detta har inte alltid så stor ekonomisk konsekvens. Slängs till exempel gips i fel behållare 
och denna tvingas gå till eftersortering blir skillnaden endast 25 kronor per ton jämfört med 



25 
 

en ren gipssortering, se Tabell 2. Felsorteringen har dock större påverkan på miljön eftersom 
möjligheterna till återvinning förstörs när gips slängs i fel behållare och utsätts för regn. 
Vidare strider detta mot EU:s avfallstrappa, som säger att material alltid ska få chans till 
återvinning innan det kasseras. Just gips är en vanligt förekommande fraktion som är dyr att 
sortera och det går att ifrågasätta om inte det borde vara mer lönsamt att återvinna gips för att 
sorteringsarbetet ska främjas. Det kan dock vara så att återvinningsprocessen är invecklad 
och kräver en högre avgift.  

Enligt SITA sker en stor utveckling i återvinningsbranschen och under 2011 deponerade de 
inget byggavfall. Detta är en väldigt bra utveckling och byggföretagen bör nu fokusera på att 
minska uppkomsten av spill och avfall eller öka återanvändningen av material för att vidare 
arbeta mot EU:s avfallstrappa.  

 

5.3 Skyldigheter  
På byggarbetsplats 2 görs ett avdrag när de anställda inte skött sortering eller städning 
tillräckligt. Det kan dock diskuteras hur detta påverkar den psykiska miljön då det är en 
kollektiv bestraffning som kan orsaka stress över att full lön inte fås ut på grund av att andra 
inte uppfyllt kraven. Kanske får detta system bättre effekt om det istället utgår en bonus vid 
bra utfört arbete.  

 

5.4 Kostnader  
Ur Figur 9 går att utläsa att det finns ett samband mellan kostnader för sortering på plats och 
fakturerad eftersortering hos återvinningsbolaget. Arbetsplatsens utformning kan exempelvis 
orsaka mer tidsåtgång för sorteringsarbetet om containrarna inte finns i direkt närhet till 
byggnadsarbetarna. När det finns ett fåtal fraktioner på byggarbetsplatsen, alltså dålig 
sopsortering, ökar kostnaden för efterarbetet som utförs av återvinningsbolaget. Byggherren 
faktureras då för sorteringsarbetet som överlåtits till återvinningsbolaget. Ställs däremot fler 
containrar ut på byggarbetsplatsen och byggarbetarna manas att sopsortera bättre, så innebär 
detta att mer tjänstemannatid går åt till sopsortering på plats. Det uppstår även en högre 
kostnad i containerhyra. Eftersom förutsättningarna aldrig är desamma gäller det att beakta 
alla faktorer för att veta vad som är mest lönsamt på en viss byggarbetsplats.  

Platschef 2 säger att han inte tror att de kan minska sitt spill på den aktuella 
byggarbetsplatsen eftersom allt material är måttbeställt. Detta tyder på att det självgenererade 
avfallet och övrigt avfall, som till exempel emballage, glöms bort. I punkt 4.5.2 framgår det 
att det finns spill som entreprenörerna kanske inte tänker på i första hand, men som ändå är 
en stor del av avfallet. Emballaget kan exempelvis vara en stor faktor. Genom att välja 
returemballage eller undvika emballage helt kan kostnaderna för förpackningsmaterialet 
minska med runt 25 %. Genom att ha god kontakt med sina leverantörer kan 
emballagemängden minskas. Detta är något som kanske inte uppmärksammats eftersom det 
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antagits att leveranser alltid sker på ett visst sätt och att påverkansmöjligheterna inte är stora. 
Leverantörer vill dock behålla sina kunder och skulle troligen lyssna på deras önskemål.  

Observationer gjordes på båda byggarbetsplatserna att plast och wellpapp inte sorteras var för 
sig, utan de slängdes båda i deponi. Detta trots att båda fraktionerna kan säljas med förtjänst, 
se Tabell 2. Figur 5 visar en container avsedd för deponi innehållande emballage i form av 
skumplast som hade kunnat återvinnas.   
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6 RESULTAT 
 

 Brist på aktuell statistik 

 Otydliga lagar 

 Spill planeras in i materialåtgången 

 Emballage bidrar till avfallet 

 Ett välutformat ledningssystem minskar spill 

 Arbetsplatsens inställning påverkar miljöarbetet 

 Återvinningsgraden har ökat de senaste tre åren 

 Sorteringen har en tendens att försämras vid byggnationsslut  

 Otillräcklig skyltning av containrar 

 Bristande kommunikation mellan olika led 

 Byggarbetsplatsens förutsättningar påverkar det optimala antalet fraktioner  

 

7 SLUTSATS 
Statistik måste börja föras i högre utsträckning för att de erforderliga förbättringarna ska 
kunna konstateras. De lagar och regler som finns idag bör formuleras på ett sådant sätt att de 
är lätta att begripa och förmedla till alla berörda. Utöver en ökad återvinningsgrad bör också 
en minskning av uppkomsten av avfall förespråkas. Här är det viktigt att informera om 
emballage och det självgenererade materialet, hur det bidrar till avfallet samt hur det kan 
minskas. Vidare bör det läras ut hur material kan återanvändas för att arbeta med nästa steg i 
avfallstrappan.  

I arbetet med att minska spillet är planering och kommunikation viktigt. Ett ledningssystem 
med väl utformade mål och styrande dokument som policy kan bidra positivt till 
förbättringsarbetet. Planeringen är också viktig för att förhindra en försämrad sortering vid 
byggnationsslut. Företagen kan bli bättre på att identifiera det optimala antalet fraktioner för 
varje enskilt projekt, istället för att utgå från föregående byggnation. 

Det är viktigt att ha en god kommunikation inom företagen och utåt med leverantörer och 
andra aktörer. Genom kommunikation kan brister och förbättringar lättare upptäckas. Lika 
viktigt är att arbetsplatsen präglas av en bra inställning, som gör att de anställda motiveras att 
hjälpa till i miljöarbetet.  
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8 DISKUSSION 
Kanske skulle byggföretagen kunna ställa högre krav på återvinningsföretagen och vice 
versa. De förstnämnda behöver bli bättre på att sortera medan de sistnämnda måste hjälpa 
dem med detta och erbjuda rätt service. Exempelvis behöver skyltningen ses över och rätt 
person måste ta ansvar för att containrarna är tydligt utmärkta för att underlätta sorteringen 
för byggnadsarbetarna.  

I miljöfrågan är det troligen så att hela ledet, från materialleverantörer till återvinningsbolag 
är skyldiga och borde ställa mer krav på varandra för att uppnå goda resultat och förbättra sitt 
rykte inom området. Idag upplever vi en viss likgiltig inställning till somliga frågor, däribland 
miljö. Vi anser att problemen är för stora för denna likgiltighet och att det bör sättas konkreta 
framtidsmål samt kortsiktigare mål för att fortsätta förbättringen mot ett ekologiskt hållbart 
byggande.  

Det kan vara så att underentreprenörer ofta har en tidspressad planering och därför kommer 
sophantering i andra hand. Brist på anvisningar om hur sopor skall hanteras kan även vara ett 
problem. Att företagen är inhyrda kan även göra att de inte känner något större ansvar då det 
är beställaren som får ansvaret för avfallet. På byggarbetsplats 2 fanns ett system där man 
drog av lön för tjänstemännen om sopsorteringen inte uppfylldes, här skulle möjligtvis ett 
bonussystem för god sopsortering vara bättre eftersom det förstnämnda eventuellt kan orsaka 
stress och förseningar. Bonussystemet borde nog även innefatta underentreprenörerna 
eftersom de är en del av arbetsplatsen. På arbetsplats 2 fanns dessutom ett system där 
byggarbetarna fick beställa små vagnar till den plats där de arbetade just den dagen. I dessa 
vagnar sorterades sopor direkt för att senare köras ut till de stora containrar som fanns vid 
sidan av byggarbetsplatsen. Detta system kanske skulle kunna användas vid alla 
byggarbetsplatser eftersom det blir mycket enklare att hålla byggarbetsplatsen ren. Det 
minskar även tidsåtgången för sortering eftersom sorteringen sker allteftersom.  

Statistik visar att den totala deponeringen i Sverige minskar stadigt. Från 4 450 000 ton år 
2000 till 1 271 000 ton år 2010.25 Minskningen är bra men det är trots allt stora mängder som 
deponeras idag. Bättre information och utbildning av allmänheten skulle antagligen vara en 
ögonöppnare för vad deponering är och vad som faktiskt blir av det som slängs och vilka 
konsekvenser det har. Likaså gäller för bortskaffning, något som kan anses vara en uråldrig 
metod för att bli av med det material vi skapat. Vi tror att många, precis som vi, inte vet om 
att avfall göms undan och kommer ut i naturen. Med dagens situation borde det finnas ett 
modernare hanteringssätt av problemet. En viktig del är att tillverka väldokumenterade 
material som vi vet kan återvinnas när det tjänat sitt syfte. Tidsperspektivet borde också 
förlängas för att komma ifrån det materialistiska samhälle vi har idag.  

Bristen på fakta är stor. Det saknas både statistik över byggavfallet och bra information om 
vad som händer med allt som slängs. Exempelvis behövde vi läsa bilagor till lagskrift för att 
få reda på vad bortskaffning betyder, efter att först bara blivit hänvisade tillbaka till 

                                                 
25 http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Utveckling/Rapporter_2011/SAH_111014_low.pdf, 
2012-05-14  
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förklaringen av deponering. Det ger funderingar om den här informationen med avsikt är svår 
att hitta eftersom verkligheten skulle få fler att reagera och göra det jobbigt för personer på 
vissa positioner.  

Kostnadsskillnaderna på vissa fraktioner skulle kanske behöva ändras för att motivera 
sortering. Avgiften för gips ligger väldigt högt vilket gör att det nästan inte är lönsamt för 
byggföretagen att sortera detta. Kanske borde den istället ligga på samma nivå som de andra 
materialen. Återvinningsföretagen borde istället se till det stora hela och jämna ut kostnaden 
för gips på andra material. På så sätt går de inte med förlust samtidigt som byggföretagen 
lockas till att återvinna gips.  

Eftersom det är en vinstdriven bransch kan man tänka sig att det finns en brist på moral i 
vissa beslut och ageranden. Miljön är trots allt en för stor fråga idag för att företag ska kunna 
vara utan miljöpolicy och mål samt vara slarviga i sin avfallshantering. Om EU:s 
avfallstrappa skulle följas, skulle företagen bli tvungna att sätta miljö före vinst. Genom att 
föra statistik över sin sopsortering skulle de dock förmodligen kunna gå med vinst samtidigt 
som de arbetar mot miljömål. Från intervjuer och teorimaterial har vi förstått att rätt 
inställning är nyckeln till att få ett sorteringsarbete som flyter på och blir lönsamt.  

I analysen tar vi upp att kostnadsskillnaden mellan fraktionerna är liten och att den möjligtvis 
borde ökas. Det beror dock på om pengar är motiverande nog. Wellpapp och plast kan 
sorteras med vinst, men vi har ännu inte sett någon som gjort detta. Vilket känns konstigt 
eftersom det i övrigt verkar vara pengarna som styr de flesta besluten.  

En tanke som uppkommit under arbetet är om inte det överblivna materialet skulle kunna 
komma till användning hos någon annan. Enligt avfallstrappan skulle det vara bättre att låta 
privatpersoner eller andra företag hämta materialet gratis istället för att det går till 
återvinning. Detta skulle dock innebära svårigheter på byggarbetsplatsen eftersom det skulle 
bli mycket folk på plats som inte har med själva byggandet att göra. Kanske skulle detta 
kunna utföras på ett mer strukturerat sätt, till exempel genom en bygghandel som hämtar upp 
och vidaresäljer byggmaterialet till ett billigare pris.  

Många intressanta uppgifter har uppkommit under arbetets gång, men mycket information 
saknas, är otillräcklig eller kan vara svår att få tag på. Fortsatta studier skulle kunna inrikta 
sig mot planering och kommunikation. Planering redan på projekteringsstadiet för att undvika 
spill och uppkomsten av avfall. Något som med fördel görs via bra kommunikation med alla 
parter i branschen.  
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