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Vid frågor, välkommen att kontakta Marianne Hedberg,  
miljöexpert Sveriges Byggindustrier, telefon +46 8 698 58 36,  
marianne.hedberg@sverigesbyggindustrier.se

Riktlinjerna och alla bilagor kan laddas ner från  
www.sverigesbyggindustrier.se/publikationer,  
välj ENERGI & MILJÖ i menyn. 

www.sverigesbyggindustrier.se



Sveriges Byggindustriers Resurs- och  
avfallsriktlinjer vid byggande och rivning ger 
alla i byggsektorn verktyg för att

• uppfylla lagstiftningen på avfallsområdet, 
• spara pengar genom att arbeta resurs-

effektivt.

Riktlinjerna innehåller

• stöd för den avfallsansvarige i det  
löpan de arbetet,

• branschnorm för källsortering vid  
byggande och rivning,

• arbetssätt för att minska mängden avfall 
och farliga ämnen i avfallet.

Alla aktörer inom byggsektorn har nytta av att använda sig av riktlinjerna

Så fungerar  
riktlinjerna
Riktlinjerna är framtagna i brett samarbete 
mellan alla aktörer inom byggsektorn. Första 
versionen togs fram av Byggsektorns Krets-
loppsråd. Materialet förvaltas nu av Sveriges 
Byggindustrier.  I och med detta fungerar de 
som branschnorm. 
 Du får stöd i form av AF-texter, mallar och 
rutiner vid upphandling samt planering och 
genomförande av

• materialinventering,
• avfallshantering vid byggande och  

rivning,
• arbetet med att minska mängden avfall 

och farliga ämnen i avfallet.

Beställare/byggherre Materialinventerare Bygg- eller rivnings-
entreprenör

Avfallsentreprenör

• Upphandlingsstöd för 
material inventering 
och avfallshantering 
vid byggande och  
rivning

• Tips på hur man 
kan arbeta med att 
förebygga avfall  från 
förstudie till produk-
tion

• Kompetenskrav
• Genomförande och 

dokumentation av 
inventering

• Identifiering av  
produkter för  
återanvändning 

• Kunskap om identifie-
ring och hantering av 
farligt avfall

• Arbetsmetoder för 
lag- och miljöriktig 
avfallshantering 

• Tips på hur man kan  
arbeta med att före-
bygga avfall

• Konkret stöd i det dag-
liga arbetet med resurs- 
och avfallsfrågor, inkl. 
mallar 

• Enhetliga fraktions-
benämningar för 
jämförbar statistik

• Skyltutformning för 
avfallsfraktioner 
vid byggande och 
rivning
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Avfallsfraktioner vid byggande och rivning 

• Utsorterade produkter och material för återanvändning 
(krav endast vid rivning)

• Farligt avfall (olika avfallsslag separeras)
• El-avfall (olika slag separeras)
• Trä
• Plast för återvinning
• Skrot och metall
• Gips (krav endast vid byggande)
• Brännbart
• Fyllnadsmassor
• Deponi eller Blandat avfall för eftersortering

För att följa riktlinjerna ska avfallet sorteras åtminstone i 
dessa fraktioner. Blandat avfall för eftersortering bör man bara 
använda sig av vid platsbrist.

Lagstiftning och mål
Miljölagstiftningen säger att vi ska sträva 
efter att komma högre upp i avfallstrappan 
(se illustration).  

Ju högre upp i avfallstrappan  
som avfallet hanteras desto bättre  
är det för miljön. De största miljövinsterna  
görs genom att aldrig tillverka det som blir avfall  
och de största ekonomiska besparingarna görs genom  
att inte köpa in material som blir avfall i onödan. Då  
befinner man sig på översta trappsteget, där avfallet inte  
uppstår över huvud taget och inköpta resurser används fullt ut.  
För vissa material, t.ex. gips, är det inte ovanligt att upp till 30 %  
av levererat material till bygget blir avfall. Det är slöseri med pengar och miljö.

(Avfallstrappan finns i EU:s avfallsdirektiv och är implementerad i Miljöbalken.)

70%-målet 
Senast år 2020 ska minst 70 vikt-
procent av icke-farligt byggnads- 
och rivningsavfall återanvändas, 
material återvinnas eller material-
utnyttjas på annat sätt.

Riktlinjerna med bilagor kan laddas ner från www.sverigesbyggindustrier.se/publikationer, 
välj ENERGI & MILJÖ i menyn. 


