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Bilaga 2 
 

Avfallsfraktioner vid rivning – basnivå 

Rivning omfattar alla rivningsarbeten, även utrivning i samband med ändring (om- och 

tillbyggnad) och underhåll. 

Använd de benämningar som anges här för de olika fraktionerna. Om det behövs, kan ett för 

projektet lämpligt tillägg göras i benämningen (t.ex. ”Brännbart PTP” eller ”Fyllnadsmassor 

inerta”).  

Vad fraktionerna får innehålla framgår av bilaga 4 Avfallsfraktioner – bruttolista. Vad 

fraktionerna i detalj ska innehålla bestäms i projektet. 

I bilaga 4 visas även delfraktioner som kan sorteras ut för olika avfallsslag. Detta kan vara 

motiverat då det finns större mängder av något avfallsslag. 

Bedömningen av om eventuella avsteg ska göras från listan görs med hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda projektet. 

Hantering och förslag till avfallskoder framgår av bilaga 4 Avfallsfraktioner – bruttolista och 

bilaga 1 Lista över farligt avfall - FA-lista. 

 

Källsortering vid rivning Kommentarer 

 Utsorterade produkter och material för 
återanvändning 

 Farligt avfall (olika slag separeras) 

 El-avfall (olika slag separeras)  

 Trä 

 Plast för återvinning  

 Brännbart 

 Skrot och metall 

 Fyllnadsmassor 

 Deponi (utsorterat)  
 eller  
Blandat avfall – för eftersortering 

 Uppdelning i färre fraktioner än enligt 
basnivån ska vara särskilt motiverad. 

 Fraktionerna Deponi eller Blandat avfall – för 
eftersortering minimeras. 

 Asfalt hanteras för återvinning eller som 
farligt avfall. 

 Ren gips sorteras ut för återvinning om 
anläggning för återvinning finns inom rimligt 
avstånd. 
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Fraktioner 

Farligt avfall 

Skyltkulör röd 

 

Delfraktioner:  

Olika slag av farligt avfall separeras från varandra. 

 

El-avfall 

Skyltkulör röd/vit 

      

Delfraktioner:  

El-avfall av olika slag sorteras beroende på hur mottagaren vill ha avfallet sorterat  
och på förvaringen på arbetsplatsen. 

 

Trä 

Skyltkulör gul 

 

Delfraktioner:  

Rent trä Trä 

Skyltkulör gul 

  

 

Plast för återvinning 

Skyltkulör lila 

 

Delfraktioner:  

Plaströr Plastgolv och 
våtrumstapeter 

Plastprofiler Cellplast,  
skumplast 

Tak- och membran-
duk i plast 
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Brännbart 

Skyltkulör orange 

 

Delfraktioner:  

Papper 

 

Trä  Plast  
(Ej PVC) 

Övrigt brännbart 

 

Skrot och metall 

Skyltkulör grå/vit 

      

Delfraktioner: 

Skrot Koppar Aluminium Rostfritt stål Kablar 
(OBS! El-

avfall!) 

Kablar med 
blymantel 

eller 
blyskärm 

Bly 

 

Fyllnadsmassor 

Skyltkulör brun 

 

Delfraktioner: 

Mineraliska massor 

Skyltkulör blå 

Ren jord 

(Ingen 
kulör vald) 

Schaktmassor 

Skyltkulör brun/vit 

      

Delfraktioner  

Sten  Tegel Betong Riv-
nings-
betong 

Blå lätt-
betong 

Övriga 
minera-

liska 
massor 
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Deponi (utsorterat) 

Skyltkulör svart 

 

 

Delfraktioner: 

Planglas 
(återvinns om möjligt) 

Skyltkulör grön 

Glasull, riven Stenull, riven Övrigt till deponi 

    

 

Eller som alternativ fraktion till deponi: 

Blandat för eftersortering 

Skyltkulör gul/svart 

      

 


