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Byggföretagens yttrande över 
Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse ”Förbättrad 
avfallsstatistik – behov, brister och vägen framåt” 
 

Byggföretagen är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivar-
organisation och organiserar ca 3 900 bygg-, anläggnings- och specialföretag.  
Byggföretagen har tagit del av rubricerad remiss och vill framföra nedanstående 
synpunkter.  

Sammanfattning 

• Byggföretagen har inget att invända mot Naturvårdsverkets skrivelse.  
• Byggföretagen är positiva till att rapporteringskrav ställs mot 

avfallsmottagare även i fortsättningen. 
• Byggföretagen framhåller att fraktionsbenämningar och begrepp bör 

samordnas i rapporteringskedjan och så långt möjligt ansluta till 
etablerade system.  

Byggföretagens synpunkter på förslaget 

Byggföretagen ser positivt på de föreslagna åtgärderna för att förbättra den 
nationella statistiken och har inget att invända mot Naturvårdsverkets skrivelse. 

Byggföretagen vill ändå passa på att framföra synpunkter på behovet av statistik 
och underlag  för prioriteringar på alla nivåer.  

Redan 2007 publicerades sektorns första gemensamma riktlinjer för 
avfallshantering av Byggsektorns Kretsloppsråd efter ett brett samarbete inom 
bygg-, fastighet- och återvinningsbranscherna. 2012 tog Byggföretagen (då 
Sveriges Byggindustrier) över ansvaret för att hålla materialet uppdaterat för 
hela sektorns räkning, samtidigt ändrades namnet till Resurs- och 
avfallsriktlinjer för byggande och rivning. Redan från början var en av 
grunderna att enas om fraktionsbenämningar för att förenkla statistikbearbetning 
och rapportering. Materialet uppdateras löpande och kompletterats efter 
branschens behov och önskemål om ett tydligt och lättanvänt underlag för 
effektiv resurshantering och med ett ökande fokus på cirkularitet och 
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avfallsminimering. För närvarande pågår arbete med att uppdatera förslag till 
avtalskrav gällande statistikrapportering med ökad tydlighet genom användning 
av standardiserade artikelnummer i form av BEast-koder som tagits fram 
gemensamt med Återvinningsindustrierna. Till detta kommer även förslag på 
nyckeltal och gemensamma definitioner för att möjliggöra jämförelser inom och 
mellan företag och projekt. 

Byggföretagen vill således betona vikten av att statistik inte enbart betraktas 
som en nationell angelägenhet som ska tas fram för övergripande rapportering. 
Företagen har stort behov av att kunna sammanställa statistik om sina 
resursflöden för att kunna effektivisera materialanvändningen och prioritera 
insatser för besparingar både vad gäller klimat- och miljöpåverkan och ekonomi. 
De krav som ställs på rapportering av statistik bör ansluta till redan etablerade 
system så att den administrativa belastningen inte ökar. Detta är speciellt viktigt 
för små- och medelstora företag. Byggföretagen är därför positiva till att 
rapporteringskraven även fortsättningsvis ställs mot avfallsmottagare så som 
föreslås. 

Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till Miljöexpert Marianne 
Hedberg på 08-698 58 36 eller marianne.hedberg@byggforetagen.se 
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