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Bilaga 3 
Avfallsfraktioner vid byggproduktion – basnivå 

Byggproduktion omfattar nybyggnad, ändring (om- och tillbyggnad) och underhåll. 

Använd de benämningar som anges här för de olika fraktionerna. De är hämtade från den 

branschgemensamma artikelstrukturen för avfall som förvaltas av Återvinningsindustrierna, 

http://www.recycling.se/beast. Där finns även ytterligare delfraktioner som kan sorteras ut för 

olika avfallsslag samt förslag till avfallskoder. .  

En del av dessa delfraktioner redovisas i bilaga 4 tillsammans med information om vad 

fraktionen får innehålla, hantering, förslag till avfallskoder och branschens överenskommelse 

om utformning av skyltar och skyltkulörer. Vad fraktionerna i detalj ska innehålla bestäms i 

projektet i samråd med avfallsentreprenör. I bilaga 1 framgår hantering och förslag till 

avfallskoder för farligt avfall.  

Bedömningen av eventuella avsteg från listan görs med hänsyn till omständigheterna i det 

enskilda projektet. Uppdelning i färre fraktioner än enligt basnivån eller användning av 

fraktionen Blandat avfall för eftersortering ska särskilt motiveras och godkännas skriftligt av 

beställaren. 

 

Källsortering vid 
byggproduktion 

Kommentarer 

▪ Förpackningsmaterial som ingår i system 

för återanvändning (exempelvis 

standardpallar) 

▪ Farligt avfall (olika avfallsslag separeras) 

▪ El-avfall (olika avfallsslag separeras)  

▪ Trä 

▪ Brännbart 

▪ Plast  

▪ Gips  

▪ Skrot och metall 

▪ Mineraliska massor 

▪ Schaktmassor 

▪ Mineralull 

▪ Wellpapp 

▪ Pappersförpackningar 

▪ Glasförpackningar 

▪ Plastförpackningar 

▪ Metallförpackningar 

▪  

▪ Uppdelning i färre fraktioner än enligt basnivån 

eller användning av fraktionen blandat avfall 

för eftersortering ska särskilt motiveras och 

godkännas skriftligt av beställaren. Brännbart 

avfall måste sorteras ut vid källan om inte 

förutsättningarna på platsen gör att det är 

omöjligt. 

▪ Mängden avfall som deponeras ska minimeras. 

▪ Anpassa sorteringsmöjligheterna efter skede i 

byggprocessen. Förpackningsavfall uppstår 

t.ex. företrädesvis i inredningsfasen.  

▪ Samtliga pallar av standardformat ska 

återanvändas. De kan t.ex. returneras enligt 

Retursystem Byggpall (www.byggpall.se) eller 

till leverantören. 

▪ Kabeltrummor bör returneras till leverantören. 

▪ Plast avser plast för materialåtervinning. 

▪ Träförpackningar som inte ingår i system för 

återanvändning sorteras tillsammans med annat 

träavfall. 

▪ Gips och mineralull sorteras ut i separata 

fraktioner oavsett om de ska materialåtervinnas 

eller deponeras, se avsnitt 5.2 i huvudrapporten. 

 

http://www.recycling.se/beast
http://www.byggpall.se/

