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he aim in this study has been to investigate the environmental
development in construction companies and environmental de-
velopment in general. The studies were directed towards envi-
ronmental management and issues of waste management. The

aim has been to provide guidance to construction companies for develop-
ing their environmental management. This study addresses the following
problems:

- can the construction companies influence the recycling of construc-
tion waste 

- is environmental management applicable in construction companies
Management systems, environmental management, environmental

development in the society and waste issues in the construction industry
were studied via a literature review. The results point out that environ-
mental management as a management concept is based on earlier man-
agement systems and uses management routines similar to e.g. quality
management. The pressure in the society urges the spreading of environ-
mental management to all sectors of business community. Empirical stud-
ies were done in co-operation with the construction companies and waste
processing companies within the Stockholm region. Possibilities and dif-
ficulties to develop environmental management and waste sorting were
studied together with the processing methods, which were used for the
construction waste in the waste processing facilities within the region.
Collection of data was done during two time periods, 1995 and 2000.
The methods of study were interviews, questionnaires, site visits at con-
struction sites and studies of printed material. The results point out that
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6 | SUMMARY

recycling of construction waste has not proceeded well, even though sort-
ing at source has become widely accepted. The follow-up has had prob-
lems, because the amounts of construction waste have not been registered
according to waste type, even though construction waste is the largest
constituent of waste that ends up to waste dumps. Construction compa-
nies started with waste sorting for real in the middle of the 1990’s. A well
planned sorting at source showed out to be economically feasible to exe-
cute and it spreads fast for the most in larger construction companies.
Sorting at source as a demonstration of environmental issues had a posi-
tive influence on the environmental profile of the companies at that time.
Environmental management systems, on the other hand, became actual at
the end of 1990’s in larger construction companies. Environmental legis-
lature is continuously increasing and the customers and the society have
started to require ever wider environmental views. The larger construc-
tion companies were able to respond to the challenges and develop their
environmental management procedures in a systematic manner. Environ-
mental management was developed well in companies, which saw it as
profitable to their business. The conclusion is that sorting at the source is
necessary in order to reduce the amount of construction waste that ends
up at the waste dumps. Environmental information, advice and follow-up
at the construction sites shall be improved in order to get succeeded in
sorting at source in the construction industry. The results from recycling
shall be followed-up and informed in order to maintain the motivation of
the companies. Environmental management has been regarded as part of
corporate management in larger construction companies, in which envi-
ronmental issues have shown a potential to improve the environmental
profile of the company or to be profitable for the business. Environmental
management system has been regarded as a useful method to run the en-
vironmental protection issues in the companies. The smaller construction
companies, on the other hand, have not had resources for environmental
development and they respond to environmental issues only as required
by the law or by the environmental requirements of the customers. 

 : environmental management, source-separation, construc-
tion waste, construction industry



ålet med denna studie har varit att belysa byggföretagets mil-
jöutveckling och dess roll i miljöutvecklingen i stort. Studier-
na inriktades mot miljöledning och frågor om avfallshante-
ringen. Syftet har varit att ge en vägledning för byggföretag

att utveckla sitt miljöarbete och denna studie tar ställning till frågorna
– om byggföretag kan påverka på återvinningen av byggavfall och
– om miljöledningen är lämplig att tillämpa i byggföretag?
Ledningssystem, miljöledning, miljöutveckling i samhället och avfalls-

frågor i byggbranschen undersöktes inledningsvis genom litteraturstudi-
er. Resultat visar på att miljöledning som ledningskoncept grundar sig på
tidigare ledningssystem och använder liknande ledningsrutiner som bl a
kvalitetsstyrning. Trycket i samhället gör att miljöledning sprids till nä-
ringslivets alla sektorer. De empiriska studierna genomfördes i samverkan
med byggföretag och avfallshanteringsföretag inom Stockholmsområdet.
I studierna undersöktes möjligheter och hinder att utveckla miljöledning
och källsortering samt hanteringsmetoder, som användes för byggavfall i
avfallsanläggningar inom området. Datainsamlingen pågick vid två tids-
perioder, 1995 och 2000. De använda forskningsmetoderna var intervju-
er, frågeformulär, besiktning på byggarbetsplatser samt genomgång av
tryckt material. Resultatet tyder på att återvinningen av byggavfall har
trots allt inte utvecklats som förväntat även om källsorteringen har blivit
spridd. Uppföljningen har varit problematisk därför att byggavfallsmäng-
derna har inte registrerats enligt avfallstyp, även om byggavfall utgör den
största delen av avfall som hamnar till deponi. Byggföretagen började
med källsorteringen på riktigt i mitten av 1990-talet. En väl planerad käll-
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sortering visade sig vara ekonomiskt fördelaktig att genomföra och käll-
sorteringen utvecklades väl framför allt i större byggföretag. Källsorte-
ringen var också ett bevis att miljöhänsyn som påverkade företagets mil-
jöprofil positivt. Miljöledningssystem däremot blev aktuellt i slutet av
1990-talet i de större byggföretag. Miljölagstiftningen ökade fortlöpande
och beställare och samhället började kräva allt bredare miljöhänsyn. De
större byggföretagen kunde svara på utmaningar och utveckla miljöled-
ningssystem för att driva miljöarbetet på systematiskt sätt. Miljöledningen
utvecklades väl i företag där företagsledningen betraktade den som främ-
jande för affärerna. Slutsatsen är, att sorteringen vid källan är nödvändig
för att mängderna byggavfall som hamnar till deponi skall kunna minskas.
Miljöinformation, rådgivning och uppföljning på byggarbetsplatserna
behöver ökas för att få källsorteringen att fungera. Resultat från återvin-
ningen måste följas upp och rapporteras för att behålla motivationen i
företagen. Miljöledningen har betraktats som en del av företagsledningen
i större byggföretag, där miljöanpassningen har visat sig öka företagets
miljöprofil och vara främjande för affärerna. Miljöledningssystem har
betraktats som ett bra verktyg att driva miljöskyddsarbetet i företagen. De
mindre byggföretagen däremot har inte haft resurser för att satsa på
miljöutvecklingen och satsar på miljöhänsyn enbart enligt lagstiftningen
eller beställarens miljökrav.

: miljöledning, källsortering, byggavfall, byggbranschen
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     har förändrats under
tiden. I industrialismens början togs det inte hänsyn till ut-
släpp eller effekter på naturen, utan luftföroreningar, process-
vatten och uppkommet avfall släpptes orenade ut i omgiv-

ningen och naturen. När lokala miljöproblem uppmärksammades spreds
utsläppen längre bort i stället för att man  försökte hindra eller minska
dem. Miljöproblemen fortsatte således att växa. Lokala problem såsom
försurning, övergödsling, avfall, visuella olägenheter, buller och lukt i om-
givningen och smog har blivit mer allvarliga och deras lösning, vilka inte
alltid är tillräckliga eller tillfredsställande, har blivit allt mer komplicerade.
Därtill har globala miljöproblem såsom klimatförändring, minskning av
ozonskiktet och spridning av giftiga ämnen, som hotar naturens ekosys-
tem och människans hälsa, blivit verklighet (Hägerhäll, 1988;  ,
1995). Enskilda eller kortsiktiga lösningar kan inte längre avskaffa de
miljöproblem, som har uppstått och växt under hela 1900-talet. Ökning-
en av miljöproblemen skall stoppas med ett långsiktigt arbete i samarbete
mellan olika nationer och näringslivets aktörer.

Lösningarna diskuteras på hög internationell nivå. Ett aktivt samarbe-
te med olika nationer pågår med syftet att nå överenskommelser om ge-
mensamma regler för att minska miljöbelastningen och om reglernas
uppföljning. Utarbetning av lokala miljömål och regler i olika stater konk-
retiserar de globala miljöproblemen och driver på samhällets aktörer.
Arbetet mot en hållbar utveckling berör såväl den offentliga sektorn och
allmänheten som alla aktörer i näringslivet därmed även byggbranschen.
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Man kan ifrågasätta hur byggföretag använder sina möjligheter att påver-
ka denna utveckling? 

1.1 Är miljöledning en lösning för ett effektivt 
miljöhänsynstagande i byggföretagen?

Intresset för ett långsiktigt miljöarbete och miljöledning ökade i näringsli-
vet till början av 1980-talet. På 1990-talet ökade införandet av miljöled-
ning kraftigt och blev vanligt först och främst inom energibranschen och
kemisk industri, som kan ses som föregångare. Intresset spreds senare till
flera branscher och till mindre företag ( , 1995; Rayney, 1999). Miljö-
arbetet pågick i olika former flera år innan begreppet miljöledningssystem
formulerades ( 1996a;  1996b). Standardiserade miljölednings-
system enligt  14001 infördes aktivt i Japan först och främst i elektro-
nikindustrin, som ansåg certifieringen nödvändig för exporten. Miljöled-
ningssystem och miljörapportering spreds senare i snabb takt i amerikan-
ska och europeiska multinationella företag (Institute for Environmental
Management, 2000; Rondinelli & Berry, 2000; Steger, 2000). Multina-
tionella företag har påverkat spridningen i olika länder genom att utveckla
sitt miljöarbete enligt de högsta nationella miljökraven (Epstein & Ray,
1998). Sammanfattningsvis kan konstateras att miljöarbetet i sina olika
former har spridits från industribranscher med stora miljörisker och en
stor påverkan på miljön till branscher med en liten påverkan på uppkom-
sten av miljöproblem.

Företag i Sverige har varit motiverade för ett långsiktigt miljöarbete. De
viktigaste drivkrafterna har varit en ökande lagstiftning och ett ökat kund-
tryck, vilket har pressat producenterna att iaktta miljöaspekter vid plane-
ringen, produktionen, och avfallshanteringen samt att utveckla sitt sätt att
styra miljöarbetet. Miljöaspekter värderas i allt högre grad i samband med
bl a kvalitetsfrågor i dag (Näringslivets miljöchefer, 1999). Å andra sidan
har miljöarbetet och miljöledning ansetts ge ekonomiska fördelar i form av
ett stöd för nya affärer, en effektiv användning av resurser och ett ökat
förtroende för miljöåtgärder ( Johannson, 1997, Hyödynmaa, 1997a). 

Byggbranschen i Sverige aktiverades relativt sent med tanke på att mil-
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jöledningssystem införts av näringslivets andra aktörer. Den första miljö-
policyn i ett svenskt byggföretag publicerades 1994, och kan ses som en
utgångspunkt för den senare utvecklingen i branschen. Allt fler byggföre-
tag har börjat satsa på miljöarbetet genom att bygga upp en miljöstrategi,
formulera en miljöpolicy och bygga upp miljöledningssystem under senare
hälften av 1990-talet. Två av de största byggföretagen i Sverige hade
redan 1999 certifierat delar av sin verksamhet med målet att driva certi-
fieringen att täcka all inhemsk verksamhet i slutet av 2000. Den större
byggkoncernen, som har resurser att satsa på miljöarbetet, sprider detta
till underentreprenörer och vidare till mindre entreprenörer. Miljöled-
ningen sprids antagligen fortlöpande och berör allt flera aktörer. Små och
mellanstora företag har förmodligen bara små resurser för att införa miljö-
ledningssystem och deras ledningssystem är inte alltid lämpliga för inte-
grering (Miles, 1999). Frågan är om små- och mellanstora företag kan
följa med i denna utveckling.

1.2 Kan bygg- och rivningsavfall återvinnas 
i stället för att det deponeras?

Byggverksamheten påverkar miljön på flera sätt. Uppvärmningen av loka-
ler och vatten medför negativa miljöeffekter i form av utsläpp som en följd
av energiförbrukning. Energiförbrukning kan påverkas bl a med miljö-
hänsyn i planering av byggnader och värmesystem. Ett annat miljöpro-
blem är dåligt inomhusklimat på grund av fuktproblem eller farliga äm-
nen, vilket leder till omfattande reparationer och därmed miljöpåverkan.
Dålig inneluft betraktas som ett hälsoproblem och visar att miljöproblem
ibland innebär hälsoproblem och tvärtom. Förbrukning av naturresurser
samt uppkomst av avfall utgör andra betydelsefulla miljöeffekter. En del
naturresurser kan sparas genom att föra avfall tillbaka till kretsloppet (t ex
Jönsson, 1998).

Bygg och rivningsavfall innehåller mycket betong och tunga mineral-
material, trä och metaller samt plast och plastprodukter, vilka till en stor
del är återanvändnings- och återvinningsbara. Svårigheter i hanteringen
och återvinningen medför emellertid att de inte tas tillvara i kretsloppet
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(Statistiska Centralbyrån, 1995a; Statistiska Centralbyrån, 1995b, Natur-
vårdsverket, 1994a). Största delen av bygg- och rivningsavfallet hamnar
därför fortfarande i deponi. Deponering av bygg- och rivningsavfall inne-
bär slöseri med naturresurser, slöseri med energi genom att brännbart av-
fall inte tas till energiutvinningen, samt belastning i avfallsanläggningar.
Mängden deponerade bygg- och rivningsavfall har visserligen minskat på
1990-talet, dock inte så snabbt som planerat (Regeringens skrivelse
1998/99:63; Statistiska centralbyrån 1996). Deponering av bygg- och
rivningsavfall har varit en vanlig metod att bli av med avfall. På några stäl-
len återvanns visserligen skrot och trä, men det har inte varit vanligt
(Fehrm Paus, 1974; Larsson, 1987). Forskningen om återvinningsmöj-
ligheter och -hinder för olika slags restmaterial var relativt aktiv på 1990-
talet (Andersson, 1993; Boverket, 1998; Fröst, 1995; Jermer, 1998; Jo-
hansson, 1997, Johnsson, 1994; Sigfrid, 1994b).

Källsorteringsåtgärder på byggarbetsplatser och selektiv rivning är ef-
fektiva sätt att bygga upp förutsättningar för återvinning av bygg- och riv-
ningsavfall. Sorteringsaktiviteter på avfallsanläggningar eller mottag-
ningsanläggningar kan också bidra till att användbart material kommer
till nytta i ett kretslopp (Sigfrid, 1998b). Det kan emellertid konstateras
att miljöaktiviteter på byggarbetsplatsen har små möjligheter att minska
uppkommen mängd bygg- och rivningsavfall. Däremot är de avgörande
för vad för slags avfall som hamnar i deponi respektive kommer att åter-
vinnas eller återanvändas.

1.3 Syfte och frågeställning 

Målet med denna studie är att belysa byggföretagets roll i miljöutveckling-
en. Studier inriktas mot miljöledning och frågor om avfallshanteringen.

Syftet i denna studie är att ge en vägledning för byggföretag att utveck-
la sitt miljöarbete. Denna studie tar ställning till frågan

– om miljöledningen är lämplig att tillämpa i byggföretag och
– om byggföretag kan påverka återvinningen av byggavfall?
Ledarskap och miljöledning studerades närmare genom litteraturstu-

dier för att undersöka utveckling av miljöledning som ledningskoncept.
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Bakgrund för miljöregleringen för byggbranschen samt miljöaspekter
som det tas hänsyn till i avfallshanteringen av bygg- och rivningsavfall
studerades för att bättre kunna inse de miljökrav som ställs på byggföre-
tag. Byggföretag, byggarbetsplatser och avfallsanläggningar studerades
genom empiriska studier för att kunna erhålla en uppfattning om själva
verksamheten med tanke på miljöledning och avfallshantering. 

1.4 Läsanvisning av rapporten

Denna rapport innehåller litteratur- och empiriska studier om miljöled-
ning och avfallshantering av bygg- och rivningsavfall. Studiernas innehåll
och samband visas i figur 1.

Litteraturstudierna redovisar ett urval av ledningssystem och tanke-
strukturer inom ledarskap, som har betydelse för utvecklandet av miljö-
ledning (kapitel 2). Internationellt och europeiskt miljöarbete har påver-
kat, och i vissa fall varit utgångspunkt för miljöreglering i Sverige. Därför
belyses utvecklingen utifrån ett globalt perspektiv (kapitel 3.1). Miljö-
reglering i Sverige studeras från byggföretagets synvinkel (kapitel 3.2).
Kapitel 4 belyser materialförbrukning  i byggandet samt avfallsmängder
och deras innehåll. Det utgör en sammanställning av miljöaspekter som
skall beaktas i hanteringen av bygg- och rivningsavfall. Erfarenheter från
andra länder redovisas i slutet av det kapitlet. 

De empiriska studierna består av tre olika delstudier, som visar möjlig-
heter och hinder för miljöarbetet (kapitel 6). Den första delstudien hand-
lar om avfallshantering av bygg- och rivningsavfall på avfallsanläggningar
(kapitel 7.1). Där undersöks möjligheter att sortera avfallet efter att det
har lämnat byggplatsen. Den andra delstudien är inriktad på sortering av
avfall på byggarbetsplatsen (kapitel 7.2). I den studien kartläggs sorte-
ringsåtgärder på bygget samt faktorer i byggföretagets miljöledning som
påverkar avfallshanteringen. Den tredje studien handlar om miljöarbetet
och dess utveckling i företagen under två tidsperioder. Kapitel 7.3 beskri-
ver läget mellan åren 1994-1996 (Hallgren & Hyödynmaa, 1997) och
kapitel 7.4 under åren 1999-2000.

 | 21



22 | 

Ledarskap och 
utveckling av 
miljöledning 
(Kapitel 2)

Utveckling av 
miljöledning
(7.3, 7.4)

Sortering av avfall
på byggarbets
platsen (7.2)

Avfallshantering av
bygg- och rivnings-
avfall på avfalls-
anläggningar (7.1)

Internationellt och
europeiskt miljö-
arbete (3.1)

Ledarskap och 
miljöaspekter i 
hanteringen av
bygg- och rivnings-
avfall (Kapitel4)

Miljöreglering i Sverige
(3.2)

Empiriska studier

Litteraturstudier

Figur 1. Studier, deras innehåll och samband



   ledningssystem kan tänkas
bilda grunden för ledarskapets utveckling i stort. Ledningssys-
tem utvecklades i stort med tanke på att effektivisera produk-
tionen, öka produktiviteten och senare också att främja män-

niskans trivsel i arbetet. Några av de senare utvecklade ledningssystemen
tillämpas även i dagens snabbt föränderliga näringsliv, även om de är ut-
vecklade under mera stabila förhållanden. T ex Ansoff & McDonell
(1990) delar upp utvecklingen från början av 1900-talet i fyra faser (figur 2). 

Under massproduktionens tid i USA, som fortgick till 1930-talet, do-
minerade styrningen av produktionen av att producera stora volymer.
Marknaden växte ständigt och dess utveckling var lätt att förutse. Så små-
ningom började företag inrikta sitt intresse mot kunderna, genom att
marknadsföra sina produkter, vilket medförde ett bättre utbud av industri-
produkter. 

Under massmarknadens tid, mellan åren 1930 – 1950, utvecklades le-
darskapet i mera kundorienterad riktning. Det var nödvändigt för företa-
gets framgång att bevaka händelserna i omgivningen samt att skaffa bätt-
re relationer med kunder och intressenter. Företagen satsade på forskning
och produktutveckling. Förändringar på marknaden var i stort sätt förut-
sägbara på grund av att det fanns få störande faktorer i omgivningen.
Verksamhetsplaneringen i företaget var baserad på en ökad, men förut-
sägbar marknadsandel. Ett av de tillämpade ledningskoncepten var mål-
styrning.

I slutet av 1950-talet började näringslivet förändra sig i ökande takt,
vilket medförde krav på företagsledningen att förändra sitt sätt att styra
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verksamheten. Då utvecklades bl a strategisk planering. Förändringarna
på marknaden blev allt snabbare och mera oförutsebara vilket påverkade
ledningssystemens utveckling mot mer flexibla system. 

En beskrivning av ledarskapets utveckling ger en möjlighet att förstå
hur miljöledning som ledningskoncept har byggts upp, hur miljöledning
ansluter sig till företagsledningen i övrigt och vilka möjligheter nuvaran-
de ledningssystem ger för dess integrering. 

2.1 Vad är 
miljöledning?

2.1.1Miljöprogram formulerar miljömål
I och med att de globala miljöproblemen har lett till internationellt samar-
bete, har också trycket ökat på industrin att ta hänsyn till miljön. Miljöka-
tastrofen i Bhopal i Indien 1984, där utsläppet av hälso- och miljöfarliga
bekämpningsmedel orsakade enorma skador och ett stort antal dödsfall,
påverkade industrin på så sätt att miljöriskerna togs på allvar (Hazarika,
1987). Efter denna allvarliga olycka utvecklades miljöprogrammet
»Responsible Care« () av unionen för kemisk tillverkningsindustri i Ka-
nada (Canadian Chemical Producers Association). Programmet anam-
mades snabbt av den kemiska industrin i USA (Chemical Manufacturers
Assosiation) och syftar till ett bättre miljö- och hälsoskydd samt säkerhet i
kemikalieproduktionen. Det innehåller rekommendationer att minska ut-
släpp, iaktta säkerheten i processer, visa öppenhet mot olika intressenter
och ta nödvändigt ansvar i nödsituationer. Tillämpningen av -program-
met var ett steg i utvecklandet av miljöledning (Cichowich, 1997).

Internationella Handelskammaren (International Chamber of Com-
merce, ) tog ställning till miljöfrågorna inom industrin och gav år
1991 ut sitt miljöprogram innehållande 16 principer för en bra miljöled-
ning (bilaga 1). Principerna var tillämpningsbara oberoende av verksam-
hetsområde eller organisation. :s program stod som utgångspunkt för
miljöledning och påverkade intresset att utveckla miljöarbetet inom in-
dustrin. 



2.1.2 Kvalitetsstyrning utvecklar arbetsrutiner

Ledningskoncept för kvalitetsstyrning är utvecklade av amerikanska led-
ningskonsulter. I litteraturen hänvisas ofta bl a till W. Edwards Deming,  J.
M. Juran och Philip B. Crosby, som utvecklade och tillämpade kvalitets-
styrningsmetoder bl a för företag i Japan (Crosby, 1996). Syftet i utveck-
lingsarbetet var att förbättra produkternas kvalitet utifrån ett kundper-
spektiv. Produktionsinriktat utvecklingsarbete växte upp och kom att be-
röra hela verksamheten. Begreppet Total Quality Management ()
skapades, vilket innebar »företagets totala förmåga att i samverkan med
andra företag tillfredsställa kundernas behov och att kunna överträffa
deras förväntningar« (Helling, 1996).  innebär kontinuerliga förbätt-
ringar i hela organisationen och dess aktiviteter som planering, produk-
tion, marknadsföring, försäljning och administration. Förbättringsarbetet
syftar till att öka värdet i produkter och tjänster för kunden.  spreds
snabbt i tillverkningsindustrin och övertogs senare också av annan indust-
riell verksamhet samt i tjänstesektorn.

Integrering av  i företagets verksamhet har medfört arbetsorgani-
satoriska förändringar (t ex Berggren m fl, 1991). Arbetsorganisationen
skall bestå av självständiga arbetsgrupper med individer med olika kun-
skaper. Meningen är att ledarens ansvar delegeras till arbetsgrupperna,
vilka ansvarar för sina egna delar av kvalitetssäkringen. Deming utveckla-
de arbetsrutiner för problemlösningen, där problem kan hanteras genom
gruppens eget resonemang. Denna systematiska problemlösningsmetod
kallas kvalitetscirkel och består av följande aktiviteter: planera, genomfö-
ra, granska och driva ( figur 3).

 :s införande i en organisation innebär att systematiska arbetsruti-
ner och uppföljnings- och värderingssystem utvecklas samt att kundernas
behov och önskemål identifieras (t ex Berggren m fl, 1991). Allt detta ut-
gör en bra grund för att också ta hänsyn till miljöaspekter på samma sys-
tematiska sätt. 

Tillkomsten av en kvalitetsstandard har påverkat intresset att utveckla
kvalitetsstyrningen. Företag har satsat på att utveckla sina arbetsrutiner
enligt kvalitetsstandarden  9000 och skaffat sig certifierade kvalitets-
system i ökande takt ( 1994). Kvalitetssystem har blivit en väsentlig
del av företagsledningen i industrin och om företag inte har infört kvali-
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tetssystem, kommer dess kvalitet snabbt att ifrågasättas. Certifiering antas
vara ett accepterat bevis på hög kvalitet. 
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Internationella och nationella kvalitetskriterier och möjligheter att
söka kvalitetspriser, vilka utdelas till företag med ett effektivt kvalitetsar-
bete har drivit kvalitetsarbetet i näringslivet mer framåt (Åstrand, 1992).
Det amerikanska kvalitetspriset »Malcolm Baldridge National Quality
Award« är en förebild för det Europeiska kvalitetspriset »European Qua-
lity Award«. Institutet för Kvalitetsutveckling ( ) svarar för den natio-
nella utmärkelsen i Sverige (se www.siq.se). Kvalitetsarbetet utvärderas
genom att de kvalitetsinriktade aktiviteterna inspekteras och värderas (bi-
laga 2). Kvalitetskriterierna är ett sätt att mäta kvalitetsarbetet i företaget
och är därmed användbara i själva utvecklingsarbetet. Kvalitetsstandardi-
sering och kvalitetskriterier kan ses som utgångspunkt för miljöledning i
stort (Wever, 1996).

2.1.3 Miljöarbetet utvidgas till miljöledning

Begreppet »miljömanagement« eller »miljöledning« på svenska skapades
på 1990-talet, då miljöfrågorna fick en större betydelse i näringslivet. Mil-
jöskyddsarbete antogs också att ge ekonomiska fördelar i samband med
ekologiska förbättringar och skapade ett ökande intresse att satsa på mil-
jöarbetet. Miljöledning såsom de flesta ledningskoncept har sitt ursprung
i USA, där Global Environmental Management Initiativ ( ) hade åta-
git sig att utveckla system för att ta hand om miljöfrågor enligt principer-
na i  , som hade spridits framgångsrikt i näringslivet (se www.
gemi.org). Sedan principerna för miljöledning anslutits till  , kunde
begreppet »Total Quality Environmental Management ( )«, på
svenska »total miljö- och kvalitetsledning« skapas ( 1993).

 är ett ledningskoncept som fokuserar kunderna och deras be-
hov och önskemål i enlighet med  . Kundperspektivet i miljöarbetet
skall utvidgas till att gälla även andra grupper än enbart kunderna. 

förutsätter att sådana grupper, intressenter (på engelska: stakeholder), för
det fortsatta arbetets skull skall identifieras därför att deras krav och ön-
skemål påverkar företagets miljöstrategier (t ex Sarkis, 1998; Chandras-
hekar mfl 1999; Fichter, 1999). Andra huvudprinciper i enlighet med
 som  bygger på är att cheferna skall förbinda sig att tillämpa
ledningssystemet och att förbättringar skall drivas fortlöpande (t ex Rai-
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ney, 1999; Chandrashekar mfl 1999).  innebär därtill att personal-
resurser skall utvecklas,  strategisk miljö- och kvalitetsplanering drivas,
miljö och kvalitet kontrolleras samt mätningsrutiner utvecklas (t ex Sar-
kis, 1998). Allt detta medför att miljöarbetet inte längre kan drivas som
enstaka miljöskyddsåtgärder utan kräver resurser, kunskap och diskus-
sion. Tillämpning av  innebär att företaget strävar efter identifiering,
inflytande och prioritering av betydelsefylla miljöeffekter, som påverkar
organisationens operationer, produkter eller service (Ambrose, 1997).
Ambrose sammanfattar  :

»Sustainable, proactive total quality environmental management hap-
pens when the freedom is present to choose ’what works best in our cul-
ture’ and when each individual's  effort is linked with achieving the
organisation's strategic business goals«.

Miljöarbetet i organisationen skall således innehålla olika aktiviteter
med syfte att nå verksamhetens mål. Miljöarbetet kan inriktas på produk-
tionen där materialanvändning, energiförbrukning, produktionsteknik
och produkternas hantering i slutet av deras livscykel kan miljöbedömas
och utvecklas. Annars kan miljöarbetet vara riktat mot analys av varornas
eller tjänsternas miljöpåverkan under hela deras livscykel med syfte att ut-
veckla miljövänligare produkter och tjänster. I tillverkningsindustrin kan
transport och leveranser ha en central roll i miljöarbetet där logistik och
varornas förpackning skall utvecklas (Häkkinen, 1994; Hyödynmaa,
1997a; Jönsson, 1998; Sarkis, 1988). Riktlinjer för miljöarbetet skall där-
för hanteras som andra strategiska frågor i organisationen för att inrikta
resurser och aktiviteter på de väsentligaste målen i enlighet med miljöpå-
verkan och ekonomiska konsekvenser. Tillämpning av ett miljölednings-
system (Environmental Management System, ) hjälper till att driva
miljöarbetet på ett systematiskt och genomtänkt sätt. Införandet av  i
byggverksamheten har medfört positiva effekter för miljön, om företaget
å andra sidan bortser från miljöhänsyn kan det leda till en negativ miljö-
image och kritik från allmänheten (Walker, 2000). Därför betraktas 

i dag som en nödvändig del i miljöarbetet.
Utarbetning och tillämpning av  har utvecklat arbetsrutinerna i fö-

retagen. Det på industrin fokuserade miljöledningssystemet  (Euro-
pean Eco-Management and Audit Scheme) från år 1993 tillämpades med
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stort intresse bl a i Tyskland, Österrike, Danmark och Norden. ( ,
1993). Det mer generellt användbara standardiserade miljöledningssyste-
met  14001 från år 1995 spreds framför allt i USA och Japan (
1996a,  1996b). Det kom därmed i snabb takt till Europa och först till
Storbritannien (Steger, 2000). Anmälan för att certifiera sin verksamhet en-
ligt  14001 eller att registrera sig till  har ökat kontinuerligt. Enligt
en studie av de 250 största företagen i industriländerna har 35% blivit regi-
strerade eller miljöcertifierade fram till 1999 (Institute for Environmental
Management, 1999). Spridningen har varit snabb i stora multinationella
företag, vilket gör att miljöledning tillämpas i en stor del av produktionen.

2.2 Hur miljöledning relaterar sig 
till tidigare ledningssystem

2.2.1 Bildar grundläggande doktriner en utgångspunkt för miljöledning?

Under industrialismens framgång i  i slutet av 1800-talet inriktade sto-
ra industriföretag sitt intresse på att utveckla företagsledningen. Produktivi-
teten kunde ökas genom att organisera arbetet på företaget samt genom att
motivera arbetskraften. Utvecklingsarbetet genomfördes först och främst i
tillverkningsindustrin i  och kan ses som vägledande i  utvecklingen av
ledningsfilosofier och ledningsteorier. Arbetsorganisatorisk utveckling och
senare ledningssystem baseras på de grundläggande doktrinerna.

I litteraturen om ledningsfilosofier och ledarskap hänvisas ofta till per-
soner, som har utvecklat och framställt grundläggande doktriner om le-
darskap (se figur 2). En av de mest betydelsefulla är rationaliseringsrörel-
sens (Scientific Management) grundare Frederick W. Taylor (1856-
1915). Taylor inriktade sin forskning på tidsanvändningen för olika ar-
betsmoment för att öka produktiviteten. Den tayloristiska ledningsmo-
dellen verkade senare pådrivande på utvecklingen av nya organisations-
principer beroende på de problem som modellen skapade i de arbetsorga-
nisatoriska frågorna. Taylors  ledningssystem tar hänsyn till personalens
motivation och dess inverkan på produktiviteten. Grundtanken i motiva-
tionsteorin var dock att motivera arbetare genom ekonomiska och mate-
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riella förmåner i stället för att inrikta intresset på t ex arbetets innehåll eller
arbetsförhållanden (t ex Bruzelius & Skärvad, 1995; Takala, 1999).

Samtidigt som Taylor påverkade ledarskapet i USA utvecklades i Eu-
ropa den så kallade byråkratiska skolan under påverkan av den tyske Max
Weber (1864-1920). Grundtanken var att svara på de utmaningar, som
massproduktion och tekniska framsteg hade skapat. Organisationen ef-
fektiviserades genom en långtgående reglering för att styra verksamheten.
Vid konflikter togs först hänsyn till regelverket, som organisationen skul-
le följa, och där själva konflikten inte hanterades direkt. Den klassiska led-
ningsskolan tog inte hänsyn till individer och mänskliga faktorer. Tanke-
gångarna i byråkratiska skolan har använts bl a i utformningen av offentli-
ga organisationer. Den byråkratiska organisationen betraktades som ef-
fektiv och kompetent att hantera komplicerade uppgifter, även om syste-
met har kritiserats för ineffektivitet (t ex Bruzelius & Skärvad, 1995;
Takala, 1999).

Fransmannen Henri Fayol (1841-1925) är känd som skaparen av den
så kallade administrativa skolan. Hans intresse var att utveckla företagets
verksamhet genom att stärka ledarens roll och intensifiera ledningsaktivi-
teter. Han delade de administrativa aktiviteterna i fem delar: planering,
organisation, riktlinjer, samordning och kontroll. Delegering av arbets-
uppgifter ökade motivationen hos de anställda och medförde förbättring-
ar i deras kompetens. I Fayols organisationsmodell kunde varje anställd
bara ha en ledare, till skillnad från Taylors modell där de anställda kunde
få ledning från flera olika håll. Den administrativa skolan har haft påver-
kan bl a för utvecklingen av linje-stab organisationen (t ex Bruzelius &
Skärvad, 1995; Takala, 1999).

I USA utvecklades senare »Human Relations School« under inverkan
av Elton Mayo (1880-1949). De sociala strukturerna i ett företag som på-
verkade produktiviteten identifierades. Motivationen i arbetet ansågs vara
beroende av möjligheterna att påverka sitt arbete snarare än av materiella
medel. Hänsyn till sociala och psykologiska synpunkter kom att bli allt
mer viktigt i ledningsarbetet. Påverkan av personalen uppfattades vara ef-
fektivare genom att påverka grupper och dess normer. Human Relations-
skolan har haft en stor påverkan på ledarskapet genom att de sociala fak-
torerna belönades (t ex Bruzelius & Skärvad, 1995; Takala, 1999).
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Industrins ledningsprinciper övertogs senare av andra typer av organi-
sationer, såsom inom tjänstesektorn och den offentliga sektorn. Led-
ningssystemen utvecklades vidare genom dessa tillämpningar. Affärsli-
vets förändringar pressade fram nya synsätt för företagsledning med syftet
att bättre svara på nya utmaningar. Under industrisamhällets utveckling
betraktades miljöfrågor inte som en ledningsfråga. Om miljöproblem ex-
isterade, betraktades de som enskilda fenomen som kunde tas om hand
med utsläppskontroll eller någon annan enskild åtgärd. De globala miljö-
hoten och förståelse för miljöproblemens omfattning och komplexitet
satte slutligen fart på miljöledningens utveckling. Miljöfrågornas ekono-
miska betydelse samt miljöarbetets påverkan på företagets image väckte
intresset för miljöledning hos företagsledningen.

De grundläggande doktrinerna har satt fart på utvecklingen i produk-
tionen, i arbetsorganisationer och i ledningsrutiner, men koppling till ett
enskilt ledningskoncept som miljöledning är svårt att bevisa. Miljöledning
bygger emellertid på tidigare ledningssystem och kan därmed anslutas till
de grundläggande doktrinerna.

2.2.2 Målstyrning och miljömålsättning

Målbaserade ledningssystem, målstyrning, utvecklades under massmark-
nadens tid, då händelser på marknaden var förutsägbara och kunde använ-
das som utgångspunkt för företagets utvecklingsarbete (se figur 2). Led-
ningskonceptet målstyrning (på engelska »Management by Objective«)
utvecklades av den amerikanska ledningskonsulten Peter F. Drucker.

Målstyrning syftar till att förbättra och effektivisera uppnåendet av fö-
retagets mål. Drucker (1974) anser att företagets mål kan nås om olika
delar och alla nivåer i organisationen bidrar till det gemensamma målet.
Det innebär att målen skall vara väl definierade samt välkända och för-
stådda i hela organisationen. Målstyrning fördelar ansvar till varje chef i
organisationen, vilka skall förstå den egna påverkan på företagets mål.
Målstyrning baseras på samarbete och viljan att i sitt eget arbete stödja an-
dra delar i organisationen att nå deras mål. Alla mål som sätts i organisa-
tionen skall vara kända och deras resultat mätbart som förutsättningar för
det fortsatta arbetet.

32 | LEDARSKAP OCH MILJÖLEDNING



Målstyrningen tar hänsyn till motivationen genom att målen utarbetas
i samverkan mellan chefen och personalen och ger individen bättre möj-
lighet att påverka sitt arbete. Målstyrning ger mera ansvar åt individer,
grupper och enheter, som själva kan bestämma medel och strategier för
att uppnå målen (Bruzelius & Skärvad, 1995).

De centrala principerna i målstyrningen finns också i miljöledningen.
Att ställa och följa upp lämpliga mål samt motivera personalen är centra-
la uppgifter i styrningen av miljöarbetet. Miljömål skall sättas i olika delar
av organisationen i enlighet med företagets gemensamma miljömål. Mål-
styrning, som har utvecklats med syftet att effektivisera produktionen an-
vänds i miljöledningen med syftet att miljöanpassa produktionen. Mål-
styrning som ledningsrutin ger stöd för miljöledningen.

Målstyrningens överföring till miljöledningen är ett exempel på hur ti-
digare ledningssystem kan tillämpas i dagens flexibla förhållanden även
om de utvecklades under andra förhållanden i samhället (se figur 2). Mil-
jöledning kan lättare integreras om målstyrning och dess ledningsrutiner
redan existerar.

2.2.3 Strategi och miljöstrategi

Ansoff & McDonell (1990) betonar, att formuleringen av en strategi är
nödvändig för framgång. Detta innebär att mål skall formuleras, resurser
skapas, en utveckling av relationer och processer i företagets organisation
göras samt en uppbyggnad av principer för verksamheten utvecklas. Stra-
tegin kan formuleras på olika organisationsnivåer och i olika delar av
organisationen på varierande sätt. Strategin kan vara som ett företags-
internt utvecklingsmönster eller som ett öppet handlingssätt beroende på
dess innehåll. Bl a stora och komplexa organisationer behöver en väl defi-
nierad strategi för att uppnå de uppsatta målen.

Begreppet strategi har övertagits till industrivärlden från det militära
området, där det enligt Clausewitz definieras som »konsten att utnyttja
slag för att vinna krig«. Strategibegreppet överfördes till näringslivet suc-
cessivt under 1950-talet. Även om strategi som begrepp inom näringslivet
har varit svårt att definiera, har det uppfattats  främst som »konsten att ut-
nyttja företagets resurser i syftet att uppnå företagets mål«. Strategi syftar
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till att uppnå en långsiktig lönsamhet i verksamheten och t ex Karlöf
(1994) beskriver strategi som »långsiktig och övergripande handlings-
mönster för att gå i en riktning som säkrar verksamhetens fortsatta exi-
stens och framgång« och fördelar strategiskt arbete till olika organisa-
tionsnivåer.

I miljöledning används begreppet miljöstrategi, vilket är en del av före-
tagets strategi. Företagets portföljstrategi skall innehålla miljörelaterade
frågor när syftet är att styra miljöarbetet i företaget i önskad riktning.
Affärsstrategin kan också innehålla faktorer som handlar om miljö. Affärs-
idén däremot behöver inte innehålla miljörelaterade affärer, men kan göra
det om företaget har inriktat sig på att erbjuda t ex miljöskyddstjänster (fi-
gur 4). 
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Ett exempel på miljöstrategier ges i en studie av svenska multinationella
företag. Strategierna uppdelades i fyra typer enligt företagets attityder
mot miljöreglering och marknadens miljökrav (se figur 5). Typ 1 motsva-
rar företaget, som nöjer sig med att nå minimikravet och att ha kontroll
över sina miljörisker, eftersom ett effektivare miljöarbete inte ger ekono-
miska fördelar. Typ 2 motsvarar företaget som är motiverat att utveckla
miljövänliga processer och produkter i avsikt att minska den negativa mil-
jöpåverkan som annars kan leda till t ex höga avgifter eller annan typ av

AFFÄRSSTRATEGI
Rikta resurserna  föratt skapa 
och nå 
uppsatta mål

AFFÄRSIDÉ
Behov
Kunder
Utbud

Figur 4. Begreppet strategi på olika organisationsnivåer (Karlöf, 1994)

PORTFÖLJSTRATEGI
Vilka affärsenheter ska 
vi vara i? Hur ska vi
styra koncernen? Affärs-

enhet

Konkurrens-
fördel



miljökostnader.  Risken är att aktiviteterna slutligen leder till allt högre
miljökrav och förutsätter allt större investeringar. Typ 3 motsvarar en
strategi, där miljövänliga produkter på marknaden beräknas öka kunder-
nas efterfrågan. Typ 4 motsvarar företag där typ 2 och typ 3 strategier ex-
isterar. Miljöstrategi i ett företag kan innehålla delar av flera typer, som be-
skrivs ovan. 
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2
Når och driver
miljöregler
framåt

1
Når minimiregler
och marknadens
minimikrav

4
Når och driver
regler och marknadskrav
framåt

3
Når och driver
marknadskrav
framåt

Figur 5. Fyra typer av miljöstrategier ( , 1995)

Frågan är om ovanstående uppdelning återfinns inom byggverksamhe-
ten. Till vilka kategorier skulle byggföretagen räknas? Kan byggföretag
utnyttja den under de senaste åren ökande miljöregleringen eller skall de
nöja sig med Typ 1 strategi?

Låg

Låg

Hög

Hög

Miljöregler

Marknadskrav



Sammanfattningsvis kan sägas att miljöstrategier skall byggas upp i
samband med andra strategiska frågeställningar för att styra verksamhe-
ten i en önskad riktning. 

2.3 Integrering 
av miljöledningssystem

Miljöledning är ofta integrerad med ett existerande kvalitetssystem eller
kopplat till hälso- och säkerhetssystem (t ex Wilkinson & Dale, 1999).
Litteraturen om miljöledningssystem behandlar ofta mer integrerade sys-
tem som  eller & (Environmental, Health and Safety) än enbart
miljöledningssystem (t ex Ambrose, 1997; Chandrashekar m fl, 1999;
Epstein & Ray, 1998; Sarkis, 1998).

Miljöledning har visat sig vara lämpligt att integrera med  på
grund av flera likheter i målsättningar och handlingar.  har visat sig
kräva mera stöd från den högsta ledningen och förutsätter förbättringar i
löpande takt. Den förutsätter därtill, att  tjänster och produkter undersöks
i ett livscykelperspektiv då kvalitetsstyrning berör produktionen (t ex
Chandrashekar m fl, 1999). 

Miljöperspektivet i ledningen inför en bredare syn på intressenter,
medan  främst är kundorienterat. En bredare syn kan erhållas ge-
nom att identifiera betydelsefulla parter. Beroende på verksamheten kan
bl a konsumenter, konkurrenter, media, politiker, anställda, ägaren, finan-
siärer eller miljöorganisationer komma i fråga. 

Dessa intressenter kan ha ett betydelsefullt inflytande för affärer, vilket
t ex en studie om multinationella byggprojekt visar (Walker, 2000). Iden-
tifiering av intressenterna blev aktuell i projekten därför att deras syn-
punkter visade sig påverka projektens genomförande. De företag, som tog
hänsyn till intressegruppernas åsikter nådde en bättre lönsamhet i sina
projekt. Utredning av intressenternas önskemål och åsikter så tidigt som
möjligt och deras information om den pågående byggverksamheten och
dess miljöpåverkan befanns vara viktigt för att förebygga eventuellt mot-
stånd mot ett projekt.

Miljöledning kan också integreras med hälso- och säkerhetssystem
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(Epstein & Ray, 1998). Miljö-, hälso- och säkerhetsaktiviteter (&s)
har delvis samma mål och arbetsrutiner. Hälso- och säkerhetsorganisatio-
nen kan ge stöd för miljöarbetet t ex i arbetet för att förebygga miljörisker
eller utveckla riskhanteringen. Miljörisker kan också vara hälso- och sä-
kerhetsrisker och tvärtom vilket gör att sammankopplingen av systemen
är motiverat.

2.4 Slutsats

Grundläggande doktriner utvecklades under tiden då händelserna i sam-
hället var kända och förutsägbara. Ledningssystem har utvecklats senare
under olika förhållandena i samhället. Kvalitetsaspekter togs med i led-
ningen på 1980-talet och miljöaspekter på 1990-talet. Miljöledning är ett
av de senaste inslagen i ledarskapets utveckling. De refererade lednings-
koncepten ansluter sig till andra ledningssystem i övrigt och kan framstäl-
las i Ansoff's & Mc Donnells bild om ledningssystemens utveckling (figur
6). 

Miljöledning och dess utveckling har analyserats här som ett lednings-
koncept i företaget och som ett ledningssystem som skall främja en håll-
bar utveckling. Miljöledning som ledningskoncept sprids relativt snabbt
och effektivt i näringslivet i jämförelse med tidigare ledningssystem, som
utvecklades under andra förhållanden i samhället. Till spridningen har
bl a utvecklingen av informationsteknologin och effektiviteten i det multi-
nationella samarbetet bidragit. Utvecklingsarbetet i miljöledning är inte så
beroende på konsulthjälp som de tidigare ledningskoncepten var. En stor
skillnad i förhållande till de flesta tidigare ledningssystem är att miljöled-
ning och arbetet mot en hållbar utveckling berör alla näringslivets aktörer.
Arbetet mot en hållbar utveckling innebär att miljöriskerna och miljöas-
pekterna utreds oberoende av om dess miljöpåverkan är stor eller liten.
Miljöarbetet som ledningsfråga utvecklas i företag, där ett systematiskt
miljöarbete ses som främjande för affärerna. Miljöledningen är ett sätt att
ha kontroll över de egna miljökonsekvenserna och att ge möjligheter att
främja en hållbar utveckling. 
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3.1 Internationellt 
och europeiskt miljöarbete

    miljöproblem blev mer uppmärksammade,
skapades också samarbete i miljöskyddsfrågor mellan olika industriländer.
Arbetet i FN, internationella avtal och utvecklingen av en standard har
spelat en central roll i arbetet mot en hållbar utveckling. Å andra sidan har

industrin själv satsat på att utveckla sin verksamhet och sina ledningssystem
för att bättre kunna svara på utmaningar som en hållbar utveckling reser. 

I princip grundar sig miljöskyddsåtgärderna i industriländerna på fri-
villiga avtal, som har upprättats mellan staterna. Den första miljöinriktade
-världskonferensen anordnades i Stockholm år 1972. Som ett resultat
formulerades :s miljöprogram,  (United Nations Environmental
Program).  arbetar för att koordinera och främja samarbete i miljö-
frågor både inom  och utanför i internationella, nationella och regiona-
la sammanhang. Andra initiativ på internationell nivå är bildandet av
Brundtlandkommissionen år 1983, som hade till uppgift att skapa ett ge-
mensamt program för hela världen för miljöskydd och dess främjande.
Rapporten »Vår gemensamma framtid« utgavs år 1987, där begreppet
»hållbar utveckling« skapades (Hägerhäll, 1988).

Vid :s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992,
kom världens stater överens om ett handlingsprogram för det 21:a århund-
radet. Riokonferensens deklaration med 27 punkter och handlings-
programmet Agenda 21 är den grundläggande överenskommelsen för
utveckling av samarbete mot ett hållbart samhälle (bilaga 3). :s kom-

3 Internationell och nationell
miljöstyrning

I
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mission för en hållbar utveckling,  (Commission on Sustainable De-
velopment), bildades efter konferensen och har till uppgift att se till att
överenskommelsen efterföljs (www.agenda21forum.org).  

Arbetet i  för att följa upp överenskommelsen pågår kontinuerligt.
1997 hölls ett möte med :s generalförsamlings specialsession, 

(United Nations General Assembly Special Session), för att följa upp be-
sluten från Rio–konferensen. Mötet kallades Earth Summit +5 i likhet
med Rio-konferensen, som kallades Earth Summit. Som resultat antogs
ett femårigt arbetsprogram för  för det fortsatta genomförandet av
Agenda 21. 

I Europa har det gemensamma miljöarbetet organiserats inom Euro-
peiska Unionen (). Miljöfrågorna bearbetas i :s miljödirektorat,
 , som hanterar miljöskyddsfrågor, effektiviteten i hänsynen till mil-
jön samt frågor om naturens resurser.  har utarbetat ramdirektivet
(75/442/ , ändrat 91/156/), vars syfte är att samordna avfallsbe-
handling i medlemsländerna. Ramdirektivet innehåller regler om reduce-
ring av avfallsmängderna, myndighetskontroll samt »polluter-pays«-
principen, vilket innebär skyldighet för förorenaren att betala för upp-
komna skador.

Sedan Sverige blivit medlem i  har bl a landets miljölagstiftning på-
verkats. Miljölagstiftningen skall utvecklas på liknande sätt i alla med-
lemsstater enligt :s direktiv. Direktivet ratificeras och överförs till den
nationella lagstiftningen i respektive medlemsstat. Därtill utarbetas också
-föreskrifter, som gäller alla medlemsländerna direkt utan ratificering.
För att kunna veta vilka föreskrifter som gäller i ett medlemsland, krävs
det egentligen kännedom om :s direktiv och förordningar och den na-
tionella lagstiftningen, som är delvis baserad på :s direktiv. En lista över
för byggverksamheten gällande direktiv finns i bilaga 4.

Standardiseringsarbete pågår på internationell, europeisk och natio-
nell nivå. Miljöstandardiseringen i det internationella standardiseringsor-
ganet ( ) pågår i en teknisk kommitte,  207. I Europa utförs miljö-
standardiseringen inom  (European Committee for Standardiza-
tion). I Sverige tar det svenska standardiseringsorganet Standardiseringen
i Sverige,  , hand om standardiseringen även inom miljöområdet. 

Miljöstandardiseringen inriktades först på standardisering av miljöled-
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ningssystem och har sedan spridit sig till andra miljörelaterade aktiviteter.
Det fanns i mars 2000 18 tillgängliga miljöstandarder inriktade på miljö-
ledningssystem, miljöbesiktning, miljödefinitioner, miljömanagement och
livscykelanalys. Standardiseringsarbetet pågår fortlöpande (se www.sis.se).

För miljöledning har det utvecklats både internationella, europeiska
och nationella standarder. Den brittiska standardiseringsorganisationen,
 , gav ut en standard,  7750 för miljöledning redan år 1991. Den stod
som utgångspunkt för den senare utvecklingen av den internationella mil-
jöstandarden  14001 samt för -förordningen, vilka ersätter den
brittiska standarden. 

 grundar sig på -föreskriften (1836/93). Det har utvecklats
först och främst för användning av industrianläggningar för att företagen
på frivilligt sätt skall kunna utveckla sitt miljöhänsynstagande och sin mil-
jökontroll. Efter att ha byggt upp detta miljöledningssystem kan ett före-
tag ansöka om registrering enligt  .

Det internationella standardiseringsorganet ( ) gav ut miljöled-
ningsstandarder  14001 och  14004 år 1996. Företag kan ansöka
om certifiering av miljöledningssystem enligt  14001-standarden. I
jämförelsen mellan  och  14001 miljöledningssystem ligger den
största skillnaden i miljörapporteringen, som enligt  skall utföras
och publiceras för allmänheten. Miljöledningssystem kan lika väl grundas
på båda systemen. 

3.2 Utgångspunkter för 
miljöanpassning i byggandet

Samhällets miljöarbete för byggandet handlar om gällande regler och mil-
jömål i en relativ stor omfattning. Här skall arbetet för miljölagstiftning
och reglering, nationella mål, ekonomiska incitament samt införandet av
producentansvar och dess påverkan på byggandet i Sverige beskrivas när-
mare. 

3.2.1 Lagbaserad miljöstyrning

Den svenska miljölagstiftningen utvecklades och utvidgades i ökad takt
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från början av 1970-talet. Den är indelad i fyra grupper: plan- och mark-
lagstiftning, skyddslagstiftning, lagstiftning om utvinning av naturresurser
och lagstiftning om vissa anläggningar. Den svenska miljölagstiftningen
visade sig vara komplicerad att använda på grund av delvis motstridiga
bestämmelser i olika lagar. 

Därför reformerades miljölagstiftningen och lades under en och sam-
ma miljöbalk (1998:808), som trädde i kraft 1999. Utöver att miljöbal-
ken samordnade den splittrande lagstiftningen, omfattar den också nya
bestämmelser enligt -direktiv och internationella miljöprinciper. Mil-
jöbalken är utformad som en ramlagstiftning med övergripande bestäm-
melser, vilka får sitt konkreta innehåll i förordningar, föreskrifter och all-
männa råd. Vid sidan av miljöbalken är bestämmelserna i plan- och bygg-
lagen ( 1987:10) viktiga för byggföretag i miljöfrågor. 

I miljöbalken finns det allmänna bestämmelser gällande all verksam-
hetsutövning i Sverige. Väsentliga regler, som är aktuella för byggandet är
bl a miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap.). De kan ses som ut-
gångspunkter för miljöarbetet och kommer att belysas lite närmare här.
Allmänna hänsynsregler, som handlar om ansvarstagande på miljöområ-
det är:

• Bevisbördsregeln (1§) kräver att verksamhetsutövaren visar att hän-
synsreglerna enligt miljöbalken iakttas i verksamhetsutövningen. För
att kunna visa detta behövs ofta dokumentering av åtgärder som ge-
nomförts.

• Kunskapskravet (2§) innebär tanken att verksamhetsutövaren har till-
räckliga kunskaper för att skydda människors hälsa och miljön. Detta
kräver ofta miljöutbildning och utredning om verksamhetens miljö-
och hälsopåverkan. 

• Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik (3§) in-
nebär skyddsåtgärder, begränsningar eller försiktighetsmått, om skada
eller olägenhet för människans hälsa eller miljön kan förekomma och
användning av bästa möjliga teknik. 

• Lokaliseringsprincipen (4§) innebär minskning av eventuella stör-
ningar och olägenheter i val av lokalisering.

• Hushållnings- och kretsloppsprinciperna (5§) innebär en effektiv re-
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surs- och energihushållning i form av återanvändning, återvinning och
användning av förnyelsebara energikällor. 

• Produktvalsprincipen eller utbytesregeln (6§) påverkar kemikaliean-
vändningen. Farliga kemikalier skall undvikas och ersättas med mind-
re farliga om sådana finns.

• Avhjälpanderegeln (8§) klargör frågor om miljöansvar. Om det trots
hänsynstagandet av miljön och hälsoaspekter inträffar miljöskador el-
ler miljöolägenheter skall den som har orsakat skadan också bära an-
svaret för åtgärder som behövs.

I miljöbalken hänvisas därtill till flera förordningar, som är väsentliga för
byggandet vad gäller avfallshantering och kemikalieanvändning. Förord-
ning om farligt avfall (1996:971) och förordning om bortskaffande av 

m m (1998:122) berör bl a rivningsarbetet där rivningsavfall, som klassifi-
ceras som farligt kan uppkomma. Det är vanligt att det uppkommer bl a
tungmetaller,  eller asbest i rivningsarbetet. För asbestsanering gäller
särskilda bestämmelser. Enligt renhållningsförordningen (1998:902)
skall uppgifter om avfall och avfallshanteringen samlas in. 

 , som handlar om planläggning och byggande innehåller också
några centrala bestämmelser gällande miljöfrågor i bygg- och rivningsar-
betet. Den nuvarande lagstiftningen ( 9 kap. 4§) ger möjligheter för
kommuner att kräva uppgifter om avfallshanteringen. Uppgifterna skall
då lämnas i form av en rivningsplan i samband med projektbeskrivningen,
vilken i sin tur alltid skall bifogas bygg- och rivningsanmälningar enligt
 . Projektbeskrivningen skall svara på frågan om vilka miljö- och hälso-
farliga material som förekommer och var de finns. Inventering kan vara
nödvändig att genomföra med hjälp av miljöinventering, där förekomst av
miljö- och hälsofarliga ämnen kan identifieras och lokaliseras. Rivnings-
planen däremot visar på hur uppkommet avfall kommer att tas om hand. 

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken syftar till att driva miljöar-
betet vidare. De kan stå som utgångspunkt för miljöarbetets och miljöled-
ningens utveckling i företag. Förutsättningen är att företag lär sig använda
miljöbalken och att reglerna iakttas i beslutsfattandet i alla frågor.  in-
riktar sig däremot till detaljer t ex i frågan om rivningsplan och ger mera
exakta råd hur man skall agera i olika frågor.
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3.2.2 Nationell avfallsstrategi

Nationella planer i Sverige för avfallshanteringen i enlighet med :s ram-
direktiv 75/442/ utarbetas fortfarande. Enligt direktivet skall varje
medlemsstat ha en nationell avfallsplan eller flera lokala planer, som täck-
er hela landet. I Sverige införs ansvar för kommunerna att utarbeta lokala
avfallsplaner, som innehåller uppgifter om avfallstyper, mängder, insam-
ling, transport, återvinning och bortskaffandet av avfall. Därtill pågår utar-
betning av en nationell strategi för avfallshanteringen, som skall komplet-
tera lokala planer och sätta mål för ett långsiktigt arbete för en hållbar ut-
veckling (se www.hallbarasverige.gov.se). Den nationella avfallsstrategin
följer inom  gällande avfallshierarki. Enligt denna skall i första hand upp-
komst av avfall förebyggas och om det trots detta uppkommer, skall det
vara så ofarligt som möjligt. Uppkommet avfall skall återanvändas, material-
återvinnas eller energiutvinnas. Materialåtervinning är prioriterad före ener-
giutvinning, när detta är miljömässigt motiverat. Deponering är det sista al-
ternativet, om det inte är möjligt att hantera avfallet på annat sätt.

Den nationella avfallsstrategin innehåller bl a följande målsättningar
för utvecklandet av avfallshanteringen (Regeringens skrivelse 1998/
99:63): 

• Samtliga avfallsdeponier bör senast år 2008 ha uppnått en enhetlig
standard och uppfylla högt ställda miljökrav

• Den totala mängden avfall och avfallets farlighet skall minska

• Avfall och restprodukter sorteras så att de behandlas efter sina egen-
skaper och kan återföras i kretsloppet i ett balanserat samspel mellan
kommunen och dess omgivning.

• Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvun-
nits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biolo-
giska mångfalden, vilket innebär att halterna av ämnen som förekom-
mer naturligt i miljön är nära bakgrundsnivåerna och att halterna av
naturfrämjande ämnen i miljön är nära noll.

Vid sidan av arbetet att utforma en nationell avfallsstrategi påbörjades ar-
betet för att sätta gemensamma mål för det fortsatta miljöarbetet i sam-
hället. Regeringen har i propositionen »Svenska miljömål – miljöpolitik



för ett hållbart Sverige« (prop. 1997/98:145) föreslagit femton miljö-
kvalitetsmål, vilka antogs av riksdagen i april 1999. Målsättningarna pre-
ciserades och förklarades med delmål, sektorsmål och åtgärdsstrategier
hos ett tiotal myndigheter. Regeringen gick igenom myndigheternas för-
slag och synpunkter och lade fram en ny miljömålsproposition till riksda-
gen i april 2001 (prop. 2000/01:130). 

Tre av de miljömålen, god bebyggd miljö, giftfri miljö och grundvatten
av god kvalitet, berör byggandet. De formuleras av Boverket, vad gäller
god bebyggd miljö, Kemikalieinspektionen gällande giftfri miljö och Sve-
riges geologiska undersökning gällande grundvatten med god kvalitet,
samtliga fall i samarbete med branschorganisationer (se www.environ.se).
Byggsektorns miljömål syftar till att effektivisera energianvändning, för-
bättra inomhusmiljö och öka hushållningen med resurser (Boverket 1999). 

Ett enligt :s ramdirektiv utfört nationellt målsättningsarbete inten-
sifierar samarbetet mellan olika parter i samhället och möjliggör formule-
ringen av de gemensamma målen. Öppen diskussion som förs under bear-
betningen aktiverar samhällets aktörer. Långsiktiga miljömål i samhället
är viktiga för att företag inriktar sitt intresse för betydelsefulla frågor och
utvecklar miljöarbetet på lång sikt. 

3.2.3 Ekonomisk avfallsstyrning

På 1970-talet undersöktes möjligheterna för att återvinna bygg- och riv-
ningsavfall, men ekonomiska motiv ökade återvinningsverksamheten
först i början av 1990-talet. Kommunerna började utarbeta avfallsplaner
och utveckla ekonomiska styrningsmedel, som vid sidan av lagar, förord-
ningar, regler och avtal, snabbt påverkade material- och  avfallsplanering-
en inom företagen. 

Kommunala avfallstaxor, som kommunerna kan bestämma själva, gäl-
ler allt avfall som de tar emot till deponier. Taxorna är differentierade en-
ligt avfallets innehåll och sorteringsgrad och varierar mellan kommuner.
Industrin och olika avfallsmottagare tar också emot restmaterial och av-
fall. Priset eller avgiften är beroende på materialets efterfrågan på återvin-
ningsmarknaden. 

Avfallsskatt infördes senare i avsikten att intensifiera den ekonomiska

INTERNATIONELL OCH NATIONELL MILJÖSTYRNING | 45



styrningen i arbetet att hindra uppkomst av avfall och främja återvinnings-
verksamhet ( 1999:673). Avfallsskattutredningen utarbetades i Sveri-
ge under året 1996 och infördes från 1 januari 2000. Avfallsskatten uppgår
till 250  per ton deponerat avfall. Avfallsskatten berör inte företaget
om dess årliga avfallsmängder är mindre än 50 ton och inte heller om avfall
förvaras i mellanlagring. Mellanlagring är tillåten i högst tre år. Skattefrihet
ger möjligheter för företaget att undersöka återvinningsmöjligheterna un-
der en lång tid. Sten- och markmassor är också skattebefriade. 

I samband med avfallsskattutredningen dök också frågan upp om vil-
ket slags restmaterial som skall klassificeras som avfall. I miljöbalken (15
kap. 1§) togs hänsyn till denna fråga och begreppet avfall definieras där på
följande sätt: »Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som in-
går i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser el-
ler är skyldig att göra sig av med«. 

Avfallsskatten och –avgifter utgör ekonomiska incitament som ger
byggföretagen anledning att minska uppkomsten av avfall och att sortera
avfallet . Rent trä, wellpapp och skrot kan oftast lämnas in gratis på av-
fallsanläggningar. Däremot gäller t ex för blandat avfall de högsta avfalls-
avgifterna. 

3.2.4 Producentansvar

För att påskynda miljöskyddsåtgärder i svensk industri antog riksdagen
kretsloppspropositionen i maj 1993 (prop. 1992/93:180). Syftet var att
minska användningen av naturresurser och att reducera utsläppen av mil-
jöskadliga ämnen. Begreppet »kretslopp« fick sitt genombrott efter krets-
loppsprincipen, där utgångspunkten för miljöarbete formulerades på föl-
jande sätt:

»vad som utvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt kunna användas,
återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbruk-
ning och utan att naturen skadas«.

Enligt kretsloppspropositionen och riksdagens beslut, bildades Krets-
loppsdelegationen, för att få ordning på arbetet i miljöskyddsfrågor. Dele-
gationen fick till uppgift att formulera producentansvar vilket introduce-
rades för följande varor: 
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• Returpapper den 1 oktober 1994 (förordningen 1994:1205) 

• Förpackningar den 1 oktober 1994 (förordningen 1997:185) 

• Däck den 1 oktober 1994 (förordningen 1994:1236). 

• Bilar (förordningen 1997:788)

• Miljöfarliga batterier (förordningen 1997:645)

Producentansvar gäller inte byggvaror även om det har tagits upp att in-
kludera även dessa (Kretsloppsdelegationen 1996). 

Med producent menas den som yrkesmässigt tillverkar, importerar el-
ler försäljer en vara eller en förpackning. I förordningarna anges mål för in-
samling, återanvändning och återvinning. Producenterna är skyldiga att
samla in och se till att de insamlade mängderna återvinns, återanvänds
eller tas om hand på annat miljömässigt godtagbart sätt. Resultat rappor-
teras till Naturvårdsverket. 

Utarbetning av producentansvar påverkade miljöarbetet i byggbran-
schen. Planer för att utvidga producentansvaret till byggvaror motiverade
byggsektorns aktörer att utarbeta ett system, som bättre svarar på bran-
schens behov. 

Kretsloppsdelegationen har upphört sedan uppdraget att utforma en
strategi för utvecklingen mot ett kretsloppsanpassat samhälle med produ-
centansvar för varor var genomfört.

3.2.5 Byggsektorns handlingsplan

Byggsektorns olika parter organiserade sig för att undersöka om produ-
centansvar kunde utformas frivilligt och bildade Byggsektorns Krets-
loppsråd ( ). Rådet var som ett kontaktorgan mellan intressenterna i
byggsektorn och mellan byggsektorn och myndigheter, i första hand
Kretsloppsdelegationen. 

Rådet består av byggherrar och fastighetsägare, arkitektföretag och
tekniska konsultföretag, samt byggindustri och byggmaterialindustri och
bygghandel.  har utarbetat en handlingsplan för miljöansvar för bygg-
varor, som är en helhetslösning för ett utvidgat producentansvar. Målet är
att genomföra ett frivilligt producentansvar genom ett antal olika enskilda
åtgärder för att begränsa den negativa miljöpåverkan och främja den lång-
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siktiga hushållningen med naturresurserna (se www.kretsloppsradet.com).
För att nå det övergripande målet har  satt följande mål till företag

och organisationer (Byggsektorns kretsloppsråd 1995):

• Förbättra kompetensen och kunskapen i miljöfrågor och intensifiera
de påbörjade utbildningsinsatserna

• Miljöanpassa byggnadsverk och byggprocesser i tidiga skeden

• Utforma och tillhandahålla byggvarudeklarationer senast under 1997

• Kretsloppsanpassa branschstandarder, avtal och dokument som t ex
  (Standard för att upprätta bygg- och installationsbeskriv-
ningar) och  (Avtal För Fastighetsförvaltning ) senast under 1998

• Identifiera och källsortera miljöfarligt avfall

• Källsortera restprodukter senast 1997

• Tillse, att avfall endast lämnas till avfallslämnare, godkända enligt
byggsektorns regler

• Halvera byggsektorns deponimängd senast år 2000 (basår 1994)

• Följa upp handlingsplanens åtagande

För att kunna genomföra handlingsplanen behövs det förändringsarbete
utanför byggbranschen, vilket innebär att byggsektorn förutsätter, att sta-
ten genomför följande åtaganden:

• Anpassar författningar och regelverk

• Verkar för höjda krav på deponier, samt lika villkor för avfallslämnare
och deponier

• Tillser, att deponier endast får ta emot avfall från godkända (byggsek-
torns regler) avfallslämnare

• Tillser, att registrering av deponimängder baseras på uppgifter av av-
fallslämnare eller från deponier.

 har analyserat realiseringen av handlingsplanen under femårsperio-
den 1994 – 1999 (Byggsektorns Kretsloppsråd, 1999). Kompetens och
kunskap om miljö har förbättrats med hjälp av utbildning och generell in-
formation. Lokala kretsloppsråd, vilka bildades i olika delar av landet, har
kontakter med bl a kommuner och lokala myndigheter. Spridning av kun-
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skap och information hade fungerat bra även om det fortfarande finns
luckor. För att främja miljöanpassad projektering utarbetades en skrift
med råd och riktlinjer. Resultatet visar att arkitekt- och konsultföretag har
miljöanpassat projekteringen flitigare än byggherrar och fastighetsägare.
För att kunna värdera byggvaror ur miljösynpunkt, hade  utarbetat en
standard för byggvarudeklarationer, som skulle kunna användas för alla
byggvaror. Efterfrågan av byggvarudeklarationer har ännu inte blivit all-
män. Utarbetande av byggvarudeklarationer har inte heller varit aktivt. 

Kretsloppsanpassning av -dokument har ännu inte utvecklats i
någon större omfattning, även om det finns föreskrifter för bl a upphand-
ling av entreprenader. Utvecklingsarbetet för att kretsloppsanpassa Aff
har skett i en projektgrupp. 

Farligt avfall skall identifieras på allt fler byggarbetsplatser. I dag finns
det ett brett samarbete med bl a Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket, So-
cialstyrelsen och kommunerna för att kartlägga -förekomsten i bygg-
och fastighetssektorn och för att få till stånd saneringsåtgärder. Källsorte-
ring av byggavfall har utvecklats väl, men deponering av byggavfall tycks
fortfarande vara på samma nivå som för fem år sedan. Detta beror delvis
på högre byggaktivitet i slutet av 90-talet än dess början, men kan också
vara ett bevis på att källsorteringen inte fungerar som den skall.

Rådets verksamhet och nödvändighet i dagens läge har också analyse-
rats av branschens aktörer.  som samarbetsorgan tycks vara nödvän-
digt för att utveckla miljöhänsyn i branschen och för att undvika onödig
reglering. Det lokala samarbetet mellan aktörer, kommuner och myndig-
heter tycks vara mest uppskattat i dag. 

3.3 Slutsats

Internationellt samarbete bl a i  har utvecklats väl och är oerhört viktigt
för att staterna skall komma överens om lämpliga lösningar i kampen mot
de globala miljöproblemen. Att ingå ett avtal och genomföra detta är ofta
svårt. Handlingar medför olika stora kostnadsposter för olika industri-
branscher samt för olika länder. Problematiskt är att miljöproblem fortsät-
ter att växa, medan lösningarna förhandlas mellan parterna. Staterna och
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industrin skulle behöva samarbeta ännu intensivare och effektivare och
genomföra förändringar som är nödvändiga för människans överlevnad,
vilken är hotad i dag. 

Uppkomst av avfall är däremot ett regionalt problem, vilket är lättare
att hantera än globala miljöproblem. I -länderna utarbetades nationella
mål för avfallshanteringen med målet att åtgärder inriktas mot frågor som
är väsentliga. Varje medlemsstat skall harmonisera miljölagstiftningen en-
ligt :s direktiv, vilket skall leda till samma nivå på miljöhänsyn i alla län-
der som tillhör  . Ekonomiska styrningsmedel kan däremot variera mel-
lan de olika kommunerna i ett land. Allt detta påverkar hur avfallsfrågan
kommer att hanteras. 

Byggbranschens specifika mål konkretiserar miljömål och för dessa
närmare branschens aktörer och aktiverar också små företag. Gemensam
målsättning aktiverar företagen att följa med i miljöutvecklingen. Åtgär-
der, som kommer att genomföras generellt, t ex för att minska avfallets
uppkomst i produktionen, skall vara ekonomiskt lönsamma för att kunna
spridas. Ekonomiska styrningsmedel som avfallsskatt och ökande avfalls-
avgifter är viktiga för att motivera åtgärder, men också för att aktivera
industrin att söka efter nya lösningar för avfallsfrågor. Industrin har knap-
past använt alla möjligheter som den har genom att aktivera samarbetet
mellan olika parter i avfallsfrågor. 
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4.1 Förändrad 
byggmaterialförbrukning

  har förändrats över ti-
den. De vanligaste stommaterialen i Norden har under 1900-ta-
let varit betong, lättbetong, tegel, trä och stål. På 1940-50 talen
började förbrukning av tegel och trä minska och användning av

olika betongprodukter istället öka. I användningen av byggmaterial i öv-
rigt har mängden av keramiska material och trä  minskat och mängden av
betongmaterial, aluminium och plastprodukter har istället ökat (Sigfrid,
1996). Tabell 1 visar en ungefärlig fördelning mellan olika material i fler-
bostadshus på 1900-talet och där kan genombrottet av betongmaterial
identifieras. Siffrorna i tabellen är baserade på mätningar i flera byggob-
jekt och beskriver genomsnittet.

Plastprodukter har använts vid husbyggen sedan 1950-talet i form av
tätningsskikt, värmeisolering, fogmassor, rör, tätningslister, fönsterramar,
lister, tapeter, golv och mycket annat. Plaster innehållande polyvinylklo-
rid ( ) används som rördelar, golvmattor och profiler. Andra vanliga
plastmaterial vid husbyggen är polyeten ( ) i elektriska kablar och för-
packningar, polyuretan () och extruderad polystyren ( ) i isole-
ringsmaterial. Volymplaster (t ex  och  ) kan smältas ner vid åter-
vinning eller användas för energiutvinning. De är de vanligaste plastpro-
dukterna på ett bygge. Härdplaster () däremot kan inte smältas ner på
grund av dess kemiska egenskaper. I dag diskuteras miljöpåverkan av bl a
 . I tillverkningen av -produkter används mjukgörare och stabilisa-

4 Byggmaterial samt 
bygg- och rivningsavfall 
ur miljösynpunkt
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torer som tillsatser, vilka innehåller miljöfarliga ämnen (ftalater och tenn-
föreningar). Risken för att ämnen kan spridas ut vid deponering, förbrän-
ning eller återvinning av -produkter är inte exkluderad.

Gips fick sitt genombrott på 1950-talet, även om det har varit ett väl-
känt byggmaterial sedan 1800-talet. Gipsskivor har gått förbi fiber- och
spånplattor i användningen till innerväggar och -tak. Gips är en naturpro-
dukt och återvinningsbar till nya gipsprodukter. 

Vilka material som förekommer i rivningar är beroende på materialin-
nehåll i rivningsobjekten samt på omfattningen av rivning. I en studie med
syfte att belysa frågor som kan uppstå vid rivningar av betongbyggnader
analyserades materialströmmar i ett flerfamiljshus från 1972 (Fehrm &
Paus, 1974). Den totala byggmaterialförbrukningen var 1 376 ton, som
utgör 0,92 ton per m2 våningsyta och 0,34 ton per m3 byggnadsvolym.
Betong inklusive armering var den tyngsta materialfraktionen och utgjor-
de 85 vikt-% av allt använt byggmaterial. Andra fraktioner var tegel med
andelen 5 %, murbruk med andelen 3 %, lättbetong med andelen 2 %, trä
med andelen 3 %, metaller och plast med 1 % andel var och en samt en
mindre mängd gips, sandspackel, kalksten och mineralull. Resultatet mot-
svarar materialfördelningen i flerbostadshus mellan åren 1960-1980 en-
ligt Sigfrids studier (tabell 1). 

Tabell 1.
Användning av olika byggmaterial i flerbostadshus mellan åren 1900 och 1990 
(vikt-%) (Sigfrid, 1996).

År 1901- 1921- 1931- 1941- 1951- 1961- 1971- 1981-
Material 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Betongmaterial 9 18 39 62 79 85 87 79
Trämaterial 13 9 8 2 2 1 2 2
Keramiskt mtrl 33 44 32 18 11 4 4 5
Natursten 11 4 - 20 5 3 - -
Lättbetong - 7 - 2 3 3 3 7
Puts 9 8 8 7 6 - 1 1
Grus, sand 2 4 - - 1 4 1 1
Gipsskivor - - - - - 1 1 2
Stål 2 1 2 - - - - -
Koksaska - 3 5 7 2 - - -
Övrigt* 13 1 3 2 5 3 3 3
* Övrigt = alla material med en andel mindre än 1 %
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4.2 Miljöfarliga ämnen 
i byggmaterial

Byggprodukter och byggmaterial i rivningsobjekten kan innehålla ämnen,
som har miljö- eller hälsofarliga egenskaper. Användning av sådana äm-
nen kan vara förbjuden, begränsad eller stå under en särskild kontroll i dag
enligt lagen om kemiska produkter och enligt kemikalieinspektionens el-
ler arbetsmiljöverkets författningar. Begränsningslistan innehåller mer än
250 ämnen, vars användning skall begränsas (Kemikalieinspektionen,
1996). Ämnen, som på grund av sina egenskaper kan medföra stora risker
för hälsa och/eller miljön i viss användning har placerats på OBS-listan,
som har till syfte att informera om hälso- och/eller miljöfarliga ämnen
(Kemikalieinspektionen, 1998). Förbud och begränsningar syftar till att
påverka tillverkningen och importen av byggmaterial. 

Byggmaterial, såsom fog- och tätningsmassor, färgavfall, limrester, lös-
ningsmedelbaserade produkter, oljerester, spackel och batterier, kan inne-
hålla bl a en del tungmetaller,  (polyklorerade bifenyler),  (klorflu-
orkarboner) och asbest, som har skadliga miljö- och hälsofarliga effekter
genom att spridas till naturen (Sigfrid, 1993b och 1995). Spridning av äm-
nen kan ske under varans, materialets eller byggnadens hela livscykel, som
innebär råmaterialuttag, materialtillverkning och omhändertagandet av
avfall. Restmaterial, som innehåller miljö- eller hälsofarliga ämnen, kan
klassificeras som farligt avfall enligt förordningen om farligt avfall
(1996:971). Därtill kan en del av restmaterial, som inte är klassificerat som
farligt avfall, ha miljöstörande egenskaper, vilket innebär källsortering och
ett särskilt omhändertagande. Rivningsobjekten i dag konstateras innehål-
la 1-2 % rivningsmaterial, som klassificeras som farligt avfall. Rivnings- el-
ler ombyggnadsobjekt skulle alltid miljöinventeras så att eventuella hälso-
och miljörisker blir identifierade i tid (Sigfrid, 1998a).

Miljö- och hälsofarligt material, även om dess användning är förbjuden
i dag, kommer att uppstå i framtiden vid rivningarna och vid underhållsar-
beten av äldre byggnader. En förteckning av de nuvarande reglerna för de i
bygg- och rivningsavfall förekommande  miljö- och hälsofarliga ämnen i
Sverige återfinns på nästa sida under tabell 2 (www.lagrummet. gov.se).
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• Asbestanvändning, som kan förekomma i rivningsobjekten, förbjöds
1976. Särskilda regler gäller omhändertagande av asbest vid rivnings-
och reparationsarbete ( 1996:13,  1992:7)

• Från och med 1993 är försäljning av kvicksilverhaltiga elektriska kom-
ponenter och mätinstrument förbjuden. Kvicksilverhaltigt avfall gäller
förbud mot export, som skall garantera ett särskilt omhändertagande i
Sverige ( 1991:1290,  1992:7,  1992:9,  1998:8)

• Användningen av  förbjöds 1972. Det finns förbud för tillverkning,
bearbetning, saluföring, överlåtelse och återanvändning samt import
och export utanför :s medlemsländer ( 1985:837, 

1976:5).

• Användning av  (halogenerade klorfluorkarboner) avvecklades
1995. Användning av  är förbjuden utom i vissa undantag (
1995:636,  1992:16)

• Kadmium, som används som tillsats i plast och för ytbehandling för-

Tabell 2. Miljöstörande ämnen i byggnadsmaterial (Sigfrid, 1993b)
Kadmium – stabilisatorer och pigment vid plastmaterial

– ytbehandling av byggnadsbeslag och plåt
– legeringsämne

Kvicksilver – differenstryckmätare
– kvicksilverströmbrytare
– nivågivare
– termostater
– termometrar
– elektriska varmvattenberedare
– lampprodukter

Bly – vattentätning vid skarvar
– blyplåt, blyinfattade glas
– nivågivare i pumpgropar
– kabelmantlar
– stabilisatorer i plast
– pigment för gula, röda och gröna färgnyanser
– blymönja som korrosionsskydd

PCB – tillsats i fogmassor
– kondensatorolja
– tillsats i akrydurgolv

CFC – XPS (extruderad polystyren), som isoleringsskivor
– PUR (hård polyuretan) som isolering
– PE (polyetenskum) som akustisk isolering
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bjöds i Sverige 1982. Varor, med kadmiumhaltig ytbehandling får inte
saluföras eller överlåtas ( 1998:944,  1992:7).

• En gräns för halten av bly och dess föreningar i ämnen och produkter
infördes i början av 90-talet ( 1992:7).

Uppkomst av farliga ämnen i samband med ombyggnad och rivning har
identifierats i en studie, där 12 ombyggnads- och rivningsobjekt under-
söktes (Sigfrid, 1993b). Sammanställning av byggmaterial och byggva-
ror, som kan innehålla miljöstörande ämnen, visas i tabell 2. 

4.3 Mängden bygg- 
och rivningsavfall

Den totala avfallsmängden som samlats in i kommunal regi uppskattas till
10 miljoner ton per år i Sverige. Bygg- och rivningsavfall utgör ca 1,2 – 1,6
miljoner ton av den totala avfallsmängden. Viktmässigt utgör bygg- och
rivningsavfall bara 2,5 – 5 % av uppkommen mängd avfall, där grovindus-
trin bildar den största fraktionen. Den årligen uppkomna mängden bygg-
och rivningsavfall är i stort sett den samma som mängden hushållsavfall
och utgör därmed en betydelsefull del av samhällets avfallsström (figur 7)

Statistiken omfattar bara en del av den totala mängden avfall, som alstras i
samhället beroende på att industrin tar själv hand om ca 50 miljoner ton
av sitt avfall. Det ökar den totala mängden av avfall upp till ca 60 miljoner
ton per år. På byggandet hamnar en del av bygg- och rivningsavfall utan-
för de kontrollerade avfallsupplagen och ökar den totala mängden upp till
1,5 – 3,0 miljoner ton per år. En del av detta används förmodligen som
täckningsmassor. Speciellt för bygg- och rivningsavfall är att det ofta in-
nehåller stora mängder återvinningsbart material, som skulle kunna tas
om hand i stället för att föras till deponi.

Bygg- och rivningsavfall består av stenmaterial, betong och keramiska
massor (tegel och kakel), som utgör den största och tyngsta fraktionen
samt av trä, metaller, papper och plast samt av en mindre del av farligt av-
fall (figur 8).
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Figur 7. Avfall samlat i kommunal regi i Sverige år 1985, 1990 och 1994. Annat avfall
innehåller parkavfall, avfall från energiutvinning, slam, avfall från utvinning av mine-
raliska produkter, schaktmassor i år 1985 och 1990 och specialavfall. Schaktmassor
ingår i bygg- och rivningsavfall år 1994, men är förmodligen underskattade (Statistis-
ka Centralbyrån, 1996).

Figur 8. Den uppskattade variationsbredden i materialinnehåll i bygg- och rivningsav-
fall enligt vikt-% (Berg, 1992).
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4.4 Bygg- och 
rivningsavfall i kretsloppet

Även om återvinning och energiutvinning av bygg- och rivningsavfall har
ökat på 1990-talet, är de deponerade mängderna fortfarande relativt
höga. I Sverige deponerades 1990 upp till 91 % av bygg- och rivningsav-
fall, 1994 hade andelen sjunkit till 75 %. Förbränning av bygg- och riv-
ningsavfall har ökat under samma tidsperiod från 4 % upp till 17 %. Åter-
vinning har ökat under samma tidsperiod endast från 4 % till 8 %. Statis-
tiska Centralbyrån visar att mängden bygg- och rivn ingsavfall som om-
händertagits i kommunal regi så har förbränning av avfall ökat endast från
4 % till 7 % och återvinning ökat 4 % till 30 % (figur 9). Bygg- och riv-
ningsavfall innehåller mycket brännbart material liksom förpackningsav-
fall, rester av trä från rivnings- och stomarbete, vilka är lätta att källsortera
som brännbar fraktion. Om avfallet förbränns istället för att återvinnas
förloras naturens råmaterial. Denna utveckling strider mot avfallshante-

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Återvinning Kompostering

Förbränning Deponering

Industriavfall 1994
Industriavfall 1990

Bygg-rivningsavfall 1994
Bygg-rivningsavfall 1990

Hushållsavfall 1994
Hushållsavfall 1990

Uppkommen mängd avfall och omhändertagen mängd 
1990 och 1994, 

fördelat efter avfallsslag. Hela riket

Figur 9.
Omhändertagen mängd industriavfall, bygg- och rivningsavfall och hushållsavfall
1990 och 1994, som har tagits emot i kommunal regi. Hela riket. (Statistiska Central-
byrån, 1992 och 1995a)
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ringens hierarki, vilken prioriterar materialets återföring till kretslopp före
dess utvinning till energi.

Enligt Sigfrid (1993a) uppskattas ca 70 vikt-% av rivningsavfallet som
återvinningsbart. Återvinningspotentialen kan vara upp till 60 vikt-% vad
gäller mineraliska rester, som utgör den största delen av avfall vid om-
byggnader. Mineraliska rester kan återanvändas som fyllnadsmassa vid
ett vägbygge eller som en tillsats i cement eller betong. Betongrester kan
användas som ballast vid betongtillverkning. Materialet skall krossas och
kvalitetskontroll skall utföras, så att trä, plast eller annat främmande mate-
rial, som kunde förstöra återvinningen, kan identifieras. Återvinnings-
potentialen utnyttjas inte fullt i dag. 

Byggsektorn är en stor stålanvändare i Sverige. I byggsektorn används
ca 25 % av all tunnplåt, som omfattar ca 80 % av hela stålanvändningen.
Järn och stål lämpar sig att återvinna. Omsmältningen är mycket mindre
miljöbelastande än primär produktion. Endast mycket korroderat och
förorenat skrot skall deponeras på grund av riskerna för ökade emissioner
av föroreningar vid återvinning. 

Återvinning av plastavfallet var ca 10 % år 1994 i Sverige. För att kun-
na återvinna plaster skall avfallet uppfylla krav på renhet, homogenitet
och ha en hög densitet. För att uppfylla detta höga krav skall avfallet på
byggplatsen sorteras vid källan. Högt energiinnehåll hos plastavfall är
gynnsamt för energiutvinning (Naturvårdsverket, 1994b). 

Rent trävirke kan omvandlas till spån och materialåtervinnas inom
spånskiveindustrin. I stort sätt allt träavfall flisas i Sverige i dag och an-
vänds som biobränsle.

Exempel på källsorterbara avfallsfraktioner samt lämpliga behand-
lingsmetoder enligt Sigfrid (1998a) och Persson (1993) är förtecknade i
tabell 3. Möjligheter för behandling eller omhändertagande av sorterat
avfall varierar i olika delar av landet samt i olika kommuner, vilket medför
att förteckningen skall beaktas enbart som vägledande.

Vid sidan av sortering vid källan sorteras blandat bygg- och rivningsav-
fall också i särskilda anläggningar. En sorteringsanläggning för bygg- och
rivningsavfall byggdes i Göteborg 1991, där målet var att nå en genom-
snittlig återvinningsgrad av 70 vikt-%. Planen innebär sortering av järn-
skrot med 100 %, kartong med 90 %, trä med 85 %, mineraliska rester
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med 80 %, plastfolie med 60 % och övrig plast med 27 %. Enligt ovan-
stående sorteringsresultat kunde det vara möjligt att minska deponibeho-
vet till 23 vikt-% av allt bygg- och rivningsavfall i området (Sahlin & Åh-
man, 1991). 

4.4.1 Källsortering på byggarbetsplatsen

I ett flertal kommuner i Sverige har mål satts upp för behandling av bygg-
och rivningsavfall, som skulle minska mängden av avfall, som hamnar i

Restmaterial Återanvändning Återvinning Energi- Deponering
utvinning

Asbest Separat deponering
Betong Betongelement Utvinning som ballast

Utfyllnadsmaterial
Material innehållande Skärskild hantering Separat behandling
farligt avfall
Gips Hela skivor Gipstillverkning Ja

Utfyllnadsmaterial bland 
mineraliska massor

Glas Begagnade fönster Planglas tas ej emot Träfönster-bågar Ja
Hela byggdelar Ja Efter ingående Trä, plast

material
Kakel Hela kakel- Utvinning som ballast Ja

och klinkerplattor Utfyllnadsmaterial
Metaller Ja Kabelåtervinning Ja

Lokala skrothandlare
Mineralull Hela skivor Mineralull-tillverkning Ja

Lösulltillverkning
Plaster Plastmattor Plaströrtillverkning Med tillstånd Ja

Plastmatte-
tillverkning

Sten Stenblock Utvinning som ballast
och –plattor Utfyllnadsmaterial

Tegel Tegelstenar, Utvinning som ballast
takpannor Utfyllnadsmaterial

Trä Trägolv, Obehandlat trä Ja
Konstruktions-virke Behandlat trä 

med tillstånd
Ventilations- Ej utan rengöring Metallåtervinning Separat deponering
kanaler med asbesthaltiga
Vitvaror Energi-användning Metallåtervinning Separat behandling

skall beaktas med skärskild hantering

Tabell 3: Exempel på källsorterade materialfraktioner och dess lämplighet för återan-
vändning, återvinning eller energiutvinning i stället för deponering
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kommunala deponier. Farligt avfall, t ex asbest, skall alltid källsorteras,
men kommunerna kan föreskriva, genom kommunala renhållningsför-
ordningar att vissa andra typer av restprodukter också skall källsorteras. 

Vid sidan av avfall, som måste källsorteras enligt den kommunala reg-
leringen, kan en hel del av annat avfall bli ekonomiskt och miljömässigt
lämpligt att sortera ut. Den kommunala avfallstaxan har utvecklats under
de senaste åren för att gynna de sorterade fraktionerna. Låga avfallsavgif-
ter motiverar framför allt sorteringen av trä och metallskrot. Källsorte-
ringens ekonomiska lönsamhet är därtill beroende av sorteringsarbetet på
bygget, transportkostnaderna, eventuella markhyror, mängden och typen
av förekommande restmaterial samt läget på byggarbetsplatsen. Lokala
återvinnings- eller återanvändningsmöjligheter påverkar till sist möjlighe-
terna att återföra avfallet till kretsloppet. 

En studie från sex olika byggarbetsplatser visar, att sorteringen kan lö-
sas på flera olika sätt. I en nybyggnad av lägenheter i Västerås, fastighets-
ytan omfattade 3000 kvm, visade sig fem fraktioner vara lönsamma att
källsortera: metallskrot, järnskrot, betongspill, trä och osorterade restpro-
dukter. Det visade sig vara lönsamt att begränsa antalet fraktioner som
källsorteras på nybyggnadsplatser för att begränsa insamlingsarbetet, be-
gränsa antalet insamlingsbehållare och för att undvika extra transport-
containrar (Asplund mfl, 1994). En studie från fyra olika byggarbetsplat-
ser, ett ombyggnadsobjekt med 2300 kvm vårdlokaler, 12 stycken bad-
rumsrenoveringar i ett flerfamiljshus, balkongrenovering och en tillbygg-
nad för en skola med ytan 650 kvm visar, att sortering av bl a trä, tegel,
blandat avfall lämpligt för förtäckningsmassor, brännbart avfall och bad-
rumsutrustning är ekonomiskt lämplig (Jermer, 1998). 

En väl planerad och genomförd sortering möjliggör återvinningen. I
ett ombyggnadsobjekt i Malmö sorterades trä, metaller, keramiskt materi-
al, mineralull, plast och glas ut ur rivningsavfallet. Dessa åtgärder ledde till
att 15 vikts- % av den totala avfallsmängden återvanns. Viktsprocenten
var låg därför att den största delen av keramiskt material deponerades. In-
formation om sorteringsåtgärder för byggplatspersonal befanns spela en
viktig roll för ett bra sorteringsresultat (Sigfrid, 1994a).

Attityderna till återvinning kan variera. En studie över återvinning av
byggmaterial genomfördes i Göteborg 1987, då återvinningsverksamhet
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ännu inte var så allmän som i dag. I studien upptäcktes flera hinder för
återvinningen, såsom olönsamhet, svårigheter vid sortering, brist på ut-
rymme på arbetsplatsen och svårigheter att motivera arbetarna, vilket
minskade intresset att sortera ute på byggplatserna (Larsson, 1987).

4.5 Erfarenheter från 
andra länder i Europa

I Sverige har man samlat erfarenheter mest från Danmark, Tyskland och
Holland, vad gäller bygg- och rivningsavfall och dess återvinning. Här-
med tas också hänsyn till utvecklandet av avfallshanteringen av bygg- och
rivningsavfall i Finland, där förhållandena vid byggande är väldigt lika för-
hållandena i Sverige vad gäller byggmaterial och byggnadsteknik. 

Den officiella statistiken i Danmark visar relativt höga återvinnings-
mängder. Under 1995 utgjorde den totala produktionen av bygg- och an-
läggningsavfall 2,6 miljoner ton, varav 83 % återvanns, inkluderande ca
0,2 miljoner ton krossad och i asfaltfabriker återvunnen asfalt. Utanför
den officiella statistiken finns förmodligen en mängd bygg- och anlägg-
ningsavfall, som inte blir registrerade. Om det skulle räknas med, uppskat-
tas det höga återvinningsfragmentet sjunka till 40 % (Boverket, 1997).

Återvinning av betong är väl utvecklad i Danmark. Återvinningsbar
betong krossas och används i obundna bärande lager i byggandet. Kros-
sad betong uppnår därvid en bättre hållfasthet än stabilgrus, vilket påver-
kar återvinningen positivt. Krossad betong används också i liten skala i be-
tongtillverkning. För tillfället finns det en enda betongelementfabrik, som
använder ballast av krossad betong i betongtillverkning. Återanvändning
av tegel och trä är inte organiserad i någon stor skala på grund av relativt
små avfallsmängder i byggbranschen som helhet (Boverket, 1997). 

Avfallsavgifter både för deponering och för förbränning är relativt
höga, vilket främjar sorterings-  och återvinningsaktiviteter. Selektiv riv-
ning som arbetsmetod har blivit allt mer vanlig efter att bestämmelser om
det har tillkommit. Rivningsarbete, som omfattar mer än 10 ton byggav-
fall, skall utföras enligt bestämmelserna om selektiv rivning. Kostnaderna
för selektiv rivning har visat sig vara högre än i totalrivningar på grund av

BYGGMATERIAL SAMT BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL UR MILJÖSYNPUNKT | 61



20 – 30 % högre kostnader för arbetstid. Å andra sidan tillkommer det
mindre kostnader för sorteringen och avfallsavgifter. Bra kvalitet av riv-
ningsmaterial och återvinningsbara byggdelar, som selektiv rivning för
med sig, ger möjligheter för återvinning (Persson, 1993).

I Tyskland 1997 utgjorde den totala mängden bygg- och anläggnings-
avfall 85 miljoner ton, varav 31 miljoner ton återvanns. Mängderna innehåller
schaktmassor, vägrester, rivningsrester och byggplatsavfall. Återvinningen
av mineraliska massor är väl utvecklad med möjligheter att uppnå så hög
som 95 % återvinningsgrad. Mineraliska massor används för vägbyggen i
form av bullervallar, fyllningsmassor och till bärande lager i vägkroppar.
Sekundär betong kan bara användas som inblandning i ny betong enligt
särskilt tillstånd och det har varit hinder för användningen av krossad be-
tong i tillverkning av betongprodukter. Återvinning av skrot, trä och
plastprodukter i bygg- och rivningsobjekten tycks vara lönsam genom att
en väsentlig mängd avfall som deponeras minskar. Byggbranschen har
själv haft intresse att organisera användningen av begagnade byggdelar
och byggmaterial. Avfallsbeskattning är en tydligt drivande kraft för åter-
vinningsverksamhet. I Tyskland har beskattningen varierat relativt myck-
et mellan olika delstaterna, som i sig har ökat transportering av avfall, vil-
ket kan ha påverkat miljön (Andersson, 1993; Sigfrid, 1993a; Boverket,
1997).

I Holland uppkom 12,2 miljoner ton bygg- och rivningsavfall 1990,
varav 8,6 miljoner ton återvanns. Återvinningsmålet, 90 % före år 2000,
var ställt högt, därför att det redan nu råder brist på deponeringsytor och
naturtillgångar. Sorteringen av avfall har utvecklats väl. Mineraliska mas-
sor och skrot förs till stora sorteringsanläggningar, där de skiljs åt och säljs
vidare. Sortering av blandat avfall på sorteringsanläggningar räcker inte
till för att nå återvinningsmålet och därför eftersträvas också källsortering
på byggarbetsplatsen. I Holland används höga avfallsavgifter och avfalls-
skatt som ekonomiska styrningsmedel för att hindra uppkomst av avfall
och för att främja återvinningsverksamheten (Sigfrid, 1993a).

I Finland uppskattas bygg- och rivningsavfall utgöra 10 % av den tota-
la avfallsmängden i samhället. Mängden bygg- och rivningsavfall uppgick
till 1,1 miljoner ton i år 1997, och bestod av 0,2 miljoner ton nybygg-
nadsavfall, 0,6 miljoner ton rivningsavfall och 0,3 miljoner ton rivnings-
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avfall från totalrivningar. I husbyggnads- och anläggningsverksamhet
hanterades därtill 8 miljoner ton mark- och jordmassor, som resulterar i
att mängden byggrelaterat avfall uppgår till ca 9 miljoner ton 1997. Med
avseende på avfallsmängder enligt vikt- % utgör betongprodukter och an-
dra mineraliska produkter den största delen av avfall från nyproduktion.
Trä och metaller däremot dominerar i rivningssektorn (Perälä & Nippala,
1998).

I Finland skulle mängden byggavfall, som hamnar till deponi, ha hal-
verats före slutet av året 2000. Ett annat mål är att sortering av byggavfall
enligt fraktioner trä, metaller, mineraliskt material och markmassor fun-
gerar på alla byggarbetsplatser (Hyödynmaa, 1997b). Återvinnings- och
energiutvinningsverksamheten har utvecklats genom att anläggningar för
hantering av brännbart avfall har byggts upp samt att centrala återan-
vändningsstationer bl a för byggvaror och byggmaterial har bildats. Där-
till fungerar metallåtervinning genom skrotningsföretag. Rent trä tas
emot på förbränningsanläggningar runt omkring i landet och mineraliska
massor tas emot hos krossningsanläggningar, där de bearbetas vidare för
återanvändningen i vägbyggen. Markmassor används i vägbyggen samt i
byggandet som fyllnad.

I Finland har varje ton avfall, som hamnar i kommunala deponier, va-
rit skattebelagd sedan hösten 1996. Sorterat byggavfall var skattefritt till
och med slutet av året 1997 för att gynna sorteringen för en tid. Sten- och
markmassor samt återvinningsbara restmaterial, som lagras högst ett år,
är skattefria (Finlands författningssamling 495/96). 

4.6 Slutsats

Uppkomst av byggavfall har minskat bl a genom användning av förfabri-
cerade byggdelar och effektivare materialförbrukning. Även om denna ut-
veckling fortsätter är avfallsfritt byggande svårt att förutse. Stora möjlig-
heter finns däremot i återvinningen därför att den största delen av bygg-
avfall är återvinningsbart. Med återvinningen av mineraliska massor kun-
de den största delen av avfall föras tillbaka till ett kretslopp. Återvinning är
en bra lösning för avfallsfrågan och sparar naturens råvaror. Miljö- och
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hälsofarliga ämnen bland bygg- och rivningsavfall, även om mängderna är
små, gör dess hantering besvärlig. Användningen av en del farliga ämnen
har förbjudits och ersätts med miljövänligare alternativ. Det kommer att
förenkla avfallshanteringen på byggarbetsplatser, minska mängden farligt
avfall och öka återvinningsmöjligheter, men denna inverkan kommer att
bli aktuell först senare. I dag satsas på att farligt avfall skall identifieras och
hanteras på säkert sätt. 

Erfarenheter från Danmark, Tyskland och Holland visar på höga åter-
vinningsmängder. Återvinning av mineraliska massor har utvecklats väl i
vägbyggen och det har varit ett effektivt sätt att minska deponeringen av
bygg- och rivningsavfall. Återvinningen i Sverige har inte utvecklats så väl
även om mineraliska rester används i vägbyggen. 

Relativt hög avfallsbeskattning har haft betydelse i de höga återvin-
ningsmängderna bl a i Tyskland, Holland och Danmark. Avfallsskatten,
som har tagits i bruk i Holland, Sverige och Finland ska intensifiera de po-
sitiva effekterna. Återvinningen är väl utvecklad i Holland, men frågan är
om avfallsskatten påskyndar utvecklingen i Sverige och Finland.

Återvinning av bygg- och rivningsavfall kommer att öka i Sverige, där
bra erfarenheter från bl a Danmark, Tyskland och Holland kan spridas vi-
dare. Byggföretag har samlat positiva erfarenheter från källsorteringen,
vilket ger stöd för en gynnsam utveckling inom området. Avfallsavgifter i
form av skatt och kommunala avgifter har blivit så höga att återvinningen
har givit ekonomiska fördelar för byggföretagen.
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    styrs av för affärsverksamheter
aktuella frågor. Om samhällets krav och företagets egna in-
tressen sammanfaller kan miljöarbetet utvecklas väl. Satsning
på miljöarbetet och utveckling av miljöledning är nödvändigt

för att främja en hållbar utveckling.
Målet med denna undersökning är att visa på möjligheter och hinder

för utveckling av miljöarbetet i byggföretag och på byggarbetsplatsen.
Möjligheter och hinder studeras utifrån byggföretagets synvinkel, och
dess uppfattning om läget. Avfallshantering studeras närmare, därför att
det utgör en stor enskild del av miljöarbetet i byggföretag. Kartläggning av
sorteringsåtgärder på byggarbetsplatsen och på avfallsanläggningar är
delmål för undersökningen med syfte att visa på hur avfallshantering skul-
le kunna utvecklas vidare.

Studierna av byggföretagen analyserar miljöarbetet och dess utveck-
ling på 1990-talet. Studierna på byggarbetsplatsen är inriktade på aktivi-
teter inom avfallshanteringen. I studierna tas inte hänsyn till faktorer i
projektplanering, där olika parters avgöranden påverkar materialinnehål-
let i byggnaden, uppkommen mängd avfall och byggplatsens utformning.
Däremot undersöks sorteringsmöjligheterna i avfallsanläggningar, därför
att en del av sorteringsbart bygg- och rivningsavfall fortfarande hamnar
där.

Effektiviteten av miljöarbetet varierar mellan företag på grund av bl a
arbetsorganisation. Organisationsformen påverkar samarbetet mellan oli-
ka grupper, informationsspridning, erfarenhetsspridning etc. Flexibla och
platta organisationer kan vara effektivare i miljöarbetet än traditionella hi-

5 Målsättning och avgränsning

M
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erarkiska organisationer, men arbetsorganisatoriska förhållanden stude-
ras emellertid inte vidare. I studierna tas däremot hänsyn till miljöorgani-
sationen i företaget. 

Företag, avfallsanläggningar och studieobjekt, som ingår i studierna,
ligger i Stockholmsområdet. Såväl stora som mellanstora byggföretag stu-
deras med tanke på att det motsvarar läget i byggbranschen. 
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   har utförts i tre delar. Den första
studien analyserar mottagning och hantering av bygg- och
rivningsavfall vid avfallsanläggningarna. Den andra handlar
om källsortering på ombyggnadsplatsen. Den tredje är inrik-

tad på hänsyn till miljön på byggarbetsplatsen och i byggföretagets verk-
samhet. Tabell 4 visar studieobjekt och studiemetoder.

Tabell 4. Innehåll i delstudierna, studieobjekt och de använda forskningsmetoderna

STUDIE STUDIEOBJEKT STUDIEMETODER
• Delstudie 1:
Hanteringsmetoder • Tio avfalls- • Telefonintervjuer
för bygg- och anläggningar i med kontaktpersoner
rivningsavfall vid Stockholms län i avfallshanteringsföretagen
avfallsanläggningar • Frågeformulär 

• Miljörapporter
• Delstudie 2:
Källsortering på • Ett referensbygge: • Intervjuer med
byggarbetsplatsen – Kv. Lokstallet platschef och skyddsombud
och dess stödfunktioner på Torsgatan i samband med byggplatsbesök
i företagets verksamhet • Sex byggföretag • Undersökning av tillgängliga

• Två avfalls- företagsdokument 
hanteringsföretag • Intervjuer med miljöansvariga

• Delstudie 3:
Miljöhänsynstagandet i • Två referensbyggen: • Intervjuer med platschef 
byggandet Ombyggnad på hus 7 i samband med byggplatsbesök

i Danderyds sjukhus • Undersökning av tillgängliga 
och Kv.Åkernhus i      dokument 
Skanstull • Intervjuer med miljöansvariga

• Fyra byggföretag

6 Metoder och studieobjekt

D
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Delstudie 1

En undersökning om avfallshantering på 10 avfallsanläggningar i Stock-
holms län, som tar emot bygg- och rivningsavfall i Stockholmsområdet,
genomfördes under 1995 (tabell 5).

Uppgifter om emottagna avfallsmängder, återvinning  och verksamhe-
ten i stort studerades med hjälp av miljörapporter från åren 1990 till
1994. Uppgifter om avfallshantering angående bygg- och rivningsavfall
insamlades via telefonintervjuer med miljöansvariga i respektive anlägg-
ningar samt genom att ett frågeformulär fylldes i efter det att telefonin-
tervjuerna var gjorda. 

Eftersom uppgifterna i de undersökta miljörapporterna inte var helt
jämförbara utvecklades omräkningstal. Tre anläggningar hade fortfaran-
de volymdebitering i avfallsmottagningen, medan andra använde viktde-
bitering. Viktdebitering kommer att ersätta volymdebitering så småningom.
I studien användes enheten ton för avfallsmängder som innebär att mäng-
der som uppgavs i volym omvandlades till viktenhet med hjälp av omräk-
ningstal. Det fanns inga officiella omräkningstal  för olika avfallsslag, utan
de omräkningstal som hade använts i kalkyler i miljörapporterna använ-
des (bilaga 5).

Uppgifter om avfallets ursprung utgjorde ett annat problem för beräk-
ning. Två anläggningar insamlade uppgifter om emottagna mängder
bygg- och rivningsavfall, men de andra anläggningarna sammanräknade
uppgifter om bygg- och rivningsavfall med fraktionen industriavfall eller
fraktionen bygg- och industriavfall. I dessa fall antogs fraktionen innehål-
la 78 % bygg- och rivningsavfall. Antagandet är baserat på tidigare studi-
er i Stockholmsområdet (  1994)
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Tabell 5. Studerade avfallsanläggningar och - företag.

Anläggning/ Företag Fraktion Debitering
Kommun
Ed/ Upplands Väsby Edstippen KB Bygg- och industriavfall Volym,Viktdep.

från 1. april 1992
Brista/ Sigtuna Ragn-Sells AB Bygg- och industriavfall Volym,Viktdep.

från 1. Jan 1994
Brännbacken Ragn-Sells AB Bygg- och industriavfall Viktdebitering
/Österåker
Högbytorp/ Ragn-Sells AB Bygg- och industriavfall Viktdebitering
Upplands-Bro
Hagby/Täby Söderhalls Industriavfall Viktdebitering

Renhållningsverk 
AB, SÖRAB

Löt/ Vallentuna Söderhalls Ingen uppgift * Ingen uppgift *
Renhållningsverk 
AB (SÖRAB)

Sofielund/ Huddinge Södertörns Bygg-och rivningsavfall Viktdebitering
Renhållningsverk 
AB (SR)

Tvetaverket/ Södertälje Telge Energi AB Bygg-och rivningsavfall Viktdebitering
Högdala/ Vallentuna WMI Sellbergs AB Bygg- och industriavfall Volymdebitering
Kovik/ Nacka WMI Sellbergs AB Industriavfall Viktdebitering
*Uppgifter om Löt saknas, då verksamheten inte var i gång under studieperioden 

Delstudie 2

Studie av källsortering på byggarbetsplatsen och dess stödfunktioner i fö-
retagets verksamhet. Undersökningen genomfördes under åren 1995
/96. 

Som referensobjekt valdes ombyggnadsplatsen Kv. Lokstallet, som är
ett kontorshus med en byggyta om 63 000 m2 i centrala Stockholm.
Ombyggnadsarbetet pågick från januari 1994 till juni 1995. Arbetet om-
fattade renovering av garage, kontorslokaler, trapphus och entré. Beman-
ningen på byggarbetsplatsen varierade under tiden och uppgick som
högst till 200 arbetare. Ungefär hälften av bemanningen bestod av under-
entreprenörer: elektriker, rörentreprenörer, målare etc. På grund av läget
i centrala Stockholm fanns det lite upplagsutrymme utanför byggnaden.

Byggarbetsplatsen besöktes tre gånger under våren 1995. Vid besöken
intervjuades platschefen och skyddsombudet, som också bar ansvar för
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restmaterialhanteringen på byggplatsen. Rest- och avfallsstyrning i bygg-
företagen kartlades genom en intervjustudie vid två stora byggföretag och
fyra medelstora byggföretag samt två avfallshanteringsföretag.

I förväg strukturerade intervjufrågor (bilaga 6) riktades till miljöansva-
riga i avfallshanteringsföretag och till tre olika målgrupper i byggföreta-
gen: miljöchef eller liknande, platschef eller inköpare och arbetare. Totalt
genomfördes 13 intervjuer fördelade på en  , två miljöchefer, en inköps-
chef, en arbetschef, fem platschefer och tre arbetare. Varje målgrupp fick
frågor om sin verksamhet, sina uppgifter och sitt ansvarsområde. Målom-
rådena diskuterades med hjälp av öppna frågeställningar. Resultaten är
baserade på de intervjuades åsikter och synpunkter om miljöarbetet och
dess genomförande.

Delstudie 3

En undersökning av hänsynstagande till miljön vid byggande, innehöll in-
tervjuer i fyra byggföretag samt en kartläggning av miljökrav och åtgärder
på två byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. Studien genomfördes på
våren 2000. Till studien utvaldes två stora och två medelstora byggföre-
tag i första hand bland de företag, som deltog i studie 2 fyra år tidigare. De
medelstora företagen i den fortsatta undersökningen var de samma som i
studie 2. Ett av de stora byggföretagen, som var med i studie 2 hade blivit
uppköpt av ett byggföretag, som nu deltog i studie 3. Det andra av de sto-
ra byggföretagen var inte med tidigare.

Intervjuerna i studien bestod av öppna frågor och ett frågeformulär
med ett antal påståenden med givna svarsalternativ (bilaga 7). De öppna
frågorna handlade om miljöarbetet i företaget och på byggarbetsplatsen. I
varje företag genomfördes en intervju inriktad på de miljöansvariga: en
miljöchef, en miljöansvarig, en teknisk chef och en  . Efter ca två tim-
mars intervju fick de intervjuade frågeformuläret, som de skulle fylla i och
skicka tillbaka. Påståendena i formuläret var inriktade på de miljökrav
som ställdes och hur verksamheten i företagen anpassades till dessa. I stu-
dien samlades de miljöansvarigas synpunkter på miljöarbetet i företaget in
och kompletterades med tillgänglig dokumentation om företagets miljö-
arbete samt med uppgifter om företagets årsredovisningar och miljöredo-
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visningar ( Miljöredovisning 1998 och 1999, Årsredovisning,  bygg-
nads- och fastighets AB Miljöredovisning 1998 och 1999, Årsredovisning
1998). De stora byggföretagen hade givit ut en miljöredovisning samt pu-
blicerat miljörelaterade artiklar i företagets tidskrift. De medelstora företa-
gen hade inte publicerat något informationsmaterial om sitt miljöarbete.

Ett av referensbyggena i studien var om- och tillbyggnad av hus 7 på
Danderyds sjukhus. Om- och tillbyggnaden omfattade renovering av
vårdlokaler, solterrass och utgång samt ventilations- och vs-arbeten i
byggnaden. Arbetet utgjordes av rivning, håltagning, asbestsanering och
inredningsarbete.  Byggtiden var fem månader mellan december 1999 –
maj 2000. Arbetsstyrkan hos byggföretaget, som var generalentreprenör,
var som mest 20 man bestående av snickare och betongarbetare. Under-
entreprenörer tog hand om rivning, vs-arbeten, el, ventilation, golv, mål-
ning, kakel, mark och smide.

Byggplatsen besöktes vid två tillfällen. Arbetsrutiner i miljöarbetet samt
åtgärder för att uppfylla byggarbetsplatsens miljökrav diskuterades med
platschefen. Byggherren kontaktades för att kartlägga skälen för de krav
som hade ställts. Intervjuer kompletterades med tillgänglig dokumentation
från byggarbetsplatsen: arbetsmiljöplan, miljöplan, miljöinventeringar och
sammansättning av restprodukter och deras omhändertagande. 

Det andra referensbygget var ombyggnad av ett kontorshus med en
byggyta om ca 8000 m2. Projektet omfattade rivningsarbete samt stom-
komplettering. Arbetet utgjordes av rivning, håltagning, asbestsanering
och montering av systemväggar och undertak. Byggtiden var 3,5 månader,
bemanningen utgjordes av 2-3 träarbetare och 2-3 betongarbetare samt
arbetare från underentreprenörer. Underentreprenörer tog hand om riv-
ning, asbestsanering, målning, vs-arbete, installation av ventilation och el. 

Referensobjekten besöktes en gång i samband med företagets miljö-
utredning på byggarbetsplatsen. Miljöutredningen genomfördes av två
av företagets miljöledare, som hade till uppgift att granska arbetsrutiner-
na i miljöarbetet enligt en upprättad miljöplan. Under miljöutredningens
gång insamlades uppgifter om miljökrav och genomförda åtgärder. Upp-
gifterna kompletterades med tillgänglig dokumentation: miljöriskanalys,
miljöplan, information för de anställda och resultat från den genomförda
asbestinventeringen.
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   analys av insamlade avfallsdata från av-
fallsanläggningar, sammanställning av genomförda intervjustudier i
byggföretag samt frågeformulär, som skickades till kontaktpersoner. 

Avfallshantering på avfallsanläggningar redovisas genom be-
skrivning av sorterade fraktioner, avfallsmängder, återvinning och sorte-
ringsåtgärder. Avfallshantering på byggarbetsplatsen redovisas genom
beskrivning av källsorteringsåtgärder och genom att visa motiv och möj-
ligheter för genomförandet på ett referensbygge.

Möjligheter och hinder i miljöarbetet i byggföretag redovisas genom
att beskriva utveckling i miljöledning, aktuella frågor under utvecklingsar-
betet samt lösningar som använts. Skillnader i mindre och större företag
redovisas. 

Insamlade avfallsdata från miljörapporter har hanterats med ett kal-
kylprogram. Data insamlade med intervjuer och frågeformulär hantera-
des manuellt. Varje fråga analyserades genom att värdera likheter och
olikheter. Svar inom samma ämnesområde analyserades tillsammans och
en gemensam bild som beskriver läget skapades. Därtill undersöktes in-
samlade dokumentation från respektive företag.

7.1 Emottagning och hantering av bygg- 
och rivningsavfall vid avfallsanläggningar

Bygg- och rivningsavfall från byggarbetsplatser i Stockholms stad fraktas
till närliggande kommuner för hantering och deponering. I Stockholm

7 Resultat och diskussion

R
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finns Högdalens avfallsförbränningsanläggning, som tar emot hushållsav-
fall samt en mindre mängd industriavfall. Andra avfallstyper transporteras
till anläggningar utanför staden. Transportering av avfall medför alltid
kostnader för företaget och utsläpp i miljön. Detta skulle motivera att
minska mängden avfall, utveckla metoder för att återanvända eller utvin-
na avfall vid källan och i dess närhet.

I de studerade anläggningarna har under studieperioden  tagits emot
1,2 – 1,3 miljoner ton avfall per år för behandling från hela Stockholms-
området. En relativt stor del, ca 0,4 miljoner ton består av bygg- och riv-
ningsavfall. Eftersom den årliga mängden bygg- och rivningsavfall om-
händertagen i kommunal regi i hela landet utgör ca 1,2 miljoner ton totalt,
är det studerade området värdefullt att analysera. 

Typen av avfall som togs emot liksom sättet att indela och gruppera
mottagna avfallsmängder varierade i de olika anläggningarna. Industriav-
fall inklusive bygg- och rivningsavfall togs emot i samtliga studerade an-
läggningar. I två anläggningar togs aska och slagg emot för deponering. I
sex anläggningar togs miljöfarligt avfall emot för mellanlagring. En an-
läggning hade fått tillstånd för deponering av kvicksilverhaltigt avfall och
två anläggningar för deponering av asbestavfall. Miljöfarligt avfall trans-
porterades annars till en särskild behandling vid anläggningar, som hade
tillstånd för behandlingen av farligt avfall, såsom  . Mottagen
mängd avfall indelades till nio fraktioner:

• Hushållsavfall

• Bygg- och industriavfall 

• Schaktmassor/jord

• Täckmassor

• Fyllnadsmassor

• Slagg, aska

• Slam 

• Miljöfarligt avfall

• Annat

Bygg- och industriavfall var den största fraktionen vid avfallsanläggning-
arna. Mängden bygg- och industriavfall liksom hushållsavfall har minskat
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kontinuerligt under de fyra åren inom det studerade området (figur 10).
Uppkomst av bygg- och rivningsavfall är beroende på aktiviteten i bygg-
verksamheten, som har minskat under studieperioden, och därmed på-
verkat avfallsmängderna.
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Figur 10. Typ och mängder av avfall under åren 1991 - 1994 vid studerade anlägg-
ningar

Andra på avfallsupplagen redovisade fraktioner som delvis avser avfall
uppkommen i byggverksamhet är schaktmassor, täckmassor, fyllnads-
massor, sten, betong, sand, lera, trä och ris. Schaktmassor innehållande
sand, jord och stubbar kommer ofta direkt från byggarbetsplatser. Som
täckmassor betecknas material som är användbart för täckning av depo-
nier. Täckmassor innehåller huvudsakligen jord, lera och rötslam och kan
därmed inte helt räknas som byggrelaterat avfall. Som fyllnadsmassor be-
tecknas material, som är användbart som utfyllnad på eller utanför av-
fallsanläggningar. De innehåller jord och sand. En ren fraktion trä kan in-
nehålla virke, pallar, träspill, karmar eller snickerier, som kan flisas. Ris
och trä kan ha sitt ursprung t ex i skogskötsel och skall då inte räknas ihop
med byggavfall. Tryckimpregnerat trä tas emot som specialavfall. An-
läggningarna tar även emot lysrör från industri och hushåll för mellanlag-
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ring. Varje lass avfall som tas emot vid en avfallsanläggning kontrolleras
och klassificeras vid avfallsmottagningen. Ett problem är att avfallets ur-
sprung inte registreras i avfallsmottagningen, vilket gör att bygg- och riv-
ningsavfall ofta registreras enligt dess innehåll i fraktionen industriavfall.

Uppgifter om bygg- och rivningsavfall visade sig vara besvärligt att
samla ihop från avfallsanläggningarnas miljörapporter. I avfallsmottag-
ningen registrerades mängd, kvalitet och typ av avfall, men bara i enstaka
fall följdes de särskilda byggavfallsmängderna upp i de studerade avfalls-
anläggningarna. Bygg- och rivningsavfall registrerades oftast i samma
fraktion som industriavfall. Miljörapporterna kan inte heller visa de av-
fallsmängder som uppstått, därför att en del av byggrelaterat avfall körs
utanför avfallsanläggningarna. En del av återvinningsbart material körs
direkt till återvinnare, en del av brännbart material samlas på byggplatser-
na och hämtas av boende, en del rester kan användas som fyllningsmate-
rial och markmassor kan användas t ex vid vägbyggande. 

Uppgifter om avfallsmängder är nödvändiga för att utvecklingen i av-
fallshanteringen kan följas och styras. För att avfallsstatistiken om bygg-
avfall skall kunna föras behövs ett gemensamt system byggas upp, där
uppgifter från avfallslämnare, avfallsmottagare och  parterna, som bedri-
ver verksamhet där avfall uppstår, samlas in. 

I det svenska samhället har bygg- och rivningsavfall en stor betydelse
på grund av de stora materialmängder som skall omhändertas. Byggavfall
innehåller mycket återvinningsbart material, vilket skulle kunna sorteras
ut och återvinnas. Därmed skulle en del naturråvaror sparas. Om återvin-
ningsbart byggavfall fortfarande kommer att deponeras, kommer depone-
ringsytan att ta slut inom kort. Detta gör att en effektiv uppföljning och
styrning av dessa mängder behöver införas omedelbart.

7.1.1 Avfallsmängder och dess hantering 

Mängden bygg- och industriavfall har minskat under studieperioden (fi-
gur 11). Bygg- och rivningsavfall utgör emellertid den största enskilda
fraktionen som tas emot i avfallsanläggningarna, dvs ca 40 vikt- % av all
emottagen mängd avfall. Detta betyder att stora mängder återvinningsba-
ra material hamnar till deponi.
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täckmassor samt fyllnadsmassor under åren  ‒  vid de studerade anläggning-
arna



Under studieperioden har mängden fyllnadsmassor ökat liksom
mängden schaktmassor och jord (figur 12). Jordmassor är användbara
som ytfyllnad eller som täckningsmassor på anläggningarna. Denna ut-
veckling visar på svårigheter i återanvändning av markmassor mellan oli-
ka byggprojekt i det studerade området.

Avfall, mottaget i avfallsanläggningen, sorterades i de flesta anlägg-
ningar, om man kunde antas få återvinningsbart material. Annars kördes
det direkt till slutlig förvaring. Inkommande last kontrollerades, vägdes på
avfallsmottagningen och tömdes på återvinningsplattan vid tippen, där
det återvinningsbara materialet sorterades ut. Sorteringen skedde maski-
nellt, vilket medförde ett grovt sorteringsresultat. Trä och skrot plockades
ut vid alla de studerade anläggningarna med undantag av en anläggning,
där blandat avfall deponerades direkt, på grund av att det inte fanns någon
maskinell sortering i bruk. Wellpapp plockades ut i fyra anläggningar. I tre
av de studerade anläggningarna samlades brännbart material, mest pap-
per och plast, för energiutvinningen. Brännbart material krossades och
transporterades till någon av de närliggande värmeverken,  som använder
flis som bränsle. Sorteringsresterna, som blev kvar, deponerades i alla an-
läggningarna. Hanteringsmöjligheter i de olika anläggningarna visas i ta-
bell 7. Studien visar att maskinell sortering på anläggningar, fastän resul-
tatet är grovt, minskar deponeringen av återvinningsbart material och kan
påverka miljön positivt. 

De på byggarbetsplatsen källsorterade fraktionerna såsom trä, skrot
och wellpapp togs emot på alla de studerade anläggningarna och trans-
porterades vidare för återvinning. Mellanlagring i anläggningen kan på-
verka positivt för miljön, genom att minska transportbehovet.

7.1.2 Återvinning av utsorterade fraktioner

Vid alla anläggningarna, där det fanns sorteringsverksamhet, sorterades
trä och skrot. Rent trä flisades först vid anläggningarna, innan det såldes
vidare som bränsle. När det gäller andra aktiviteter tycks anläggningarna
ha en viss specialisering. Avfallsanläggningen i Kovik producerade så kal-
lade Brini-pellets för energiutvinning huvudsakligen tillverkade av hus-
hållavfall. Vid Hagby-anläggningen producerades avfallsbränsle från allt
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brännbart material för energiutvinning. I tre anläggningar insamlas därtill
allt brännbart restmaterial för energiutvinning. Asfaltåtervinning fanns på
en av anläggningarna (figur 13).

Materialåtervinningen vid de studerade avfallsanläggningarna har
ökat under studieperioden från 4,1 % till 9,9 % (figur 14). Sortering av
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Figur 13. Materialåtervinning i olika fraktioner vid de studerade anläggningarna under
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brännbart material har påverkat detta resultat mest. Energiutvinningen
dominerar, träfraktion som flisas samt brännbara fraktioner som går till
energiutvinning, utgör 47 vikt-% av det återvunna materialet vid de stu-
derade anläggningarna. 13 vikt-% av återvunnet material går till fragmen-
tering i form av skrot och metaller. Till pappersåtervinning och asfaltåter-
vinning används 2 vikt-% av det återvunna materialet. Resultatet visar att
sorteringsåtgärder i anläggningar är framför allt inriktade på att plocka ut
brännbart material och metaller. 

I tabell 7 presenteras återvinningsmöjligheterna för bygg- och riv-
ningsavfall vid de studerade avfallsanläggningarna. Den återvinning som
pågick är ett bevis på att olika typer av bygg- och rivningsavfall kan åter-
vinnas.

Tabell 7. Återvinning av sorterade materialfraktioner vid avfallsanläggningarna

Utsorterade fraktioner Återvinning
Trä och flis Energiutvinning 
Skrot Fragmentering 
Wellpapp Pappersåtervinning
Papper Pappersåtervinning
Plast (polyeten, EPS) Plaståtervinning
Betong och murarspill Fyllnadstipp
Asfalt Vägbyggen
Bränslekross Energiutvinning
Annat brännbart Energiutvinning

Källsorterade fraktioner 
Schaktmassor Fyllnadstipp, vägbyggen
Gips Gipsåtervinning
Mineralull Isolering
Brännbara restprodukter Energiutvinning

Återvinning vid avfallsanläggningar har som påpekats ökat under studie-
perioden. Tyngdpunkten i återvinningen har ändå varit i energiutvin-
ningen, som i  :s avfallshierarki prioriteras efter materialåtervinningen.
Om återvinningsbart material förbränns kan utvecklingen inte betraktas
tillfredställande ur miljösynpunkt, därför att naturens råvaror inte förs till-
baka till varans kretslopp även om energi kommer att utvinnas. Om avfall
blandas och fraktas till ett avfallsupplag är det uppenbarligen svårt att
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plocka ut rena fraktioner för återvinning. Detta leder ofta till att brännba-
ra fraktioner plockas ut.

Den materialåtervinning som framkom, om än i en liten skala är ett be-
vis att restmaterialet kan användas för olika ändamål.

7.1.3 Slutsats

Bygg- och rivningsavfall utgör upp till 30 % av allt avfall som körs till de-
poni i Stockholmsområdet. En så stor del tar också mycket utrymme, som
skulle behövas för sådant avfall, som inte är återvinningsbart. Allt bygg-
och rivningsavfall i avfallsanläggningar kommer inte att deponeras därför
att en del sorteras, men sorteringsresultatet av blandat avfall är grovt och
en del av återvinningsbart avfall deponeras ändå. Bygg- och rivningsavfall
skulle sorteras i framtiden så att bara deponiresten körs till deponi.

I avfallsanläggningar registreras inte avfallets ursprung utan bara dess
innehåll, vilket gör det svårt att föra statistik över avfallet. Denna statistik-
föring borde förbättras för att möjliggöra avfallsstyrningen. Uppgifter om
avfallsmängderna och dess ursprung skulle kunna användas. Otillräcklig
avfallsstatistik gör att bara några slutsatser angående avfallshantering kan
dras här:

• jord- och markmassor körs fortfarande till deponi i stället för att an-
vändas i byggandet,

• källsortering skulle minska behovet att sortera på avfallsanläggningar,

• återvinning av skrot, wellpapp och brännbart avfall fungerar ganska
bra,

• fraktionen trä energiutvinns i stället av att återvinnas.

7.2 Restmaterialhantering  
på ombyggnadsobjektet kv.Lokstallet

Resultaten är ett exempel på hur källsortering kan genomföras och vilka
krav den ställer på byggföretaget och byggarbetsplatsen.

I början av arbetet på ombyggnadsobjektet kv. Lokstallet satsades inte
på sortering av avfall. Allt restmaterial samlades i en container och trans-
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porterades till en avfallstipp eller till en avfallsanläggning för eventuell ut-
sortering av trä och skrot. I början av projektet utfördes omfattande riv-
ningar och det uppkom en stor mängd tungt avfall. 

Avfallshanteringen i ett renoveringsobjekt var arbetskraft- och tidskrä-
vande, trots att avfallet inte källsorterades. Två bygghissar användes för
att transportera insamlade rester från högre våningar till nedre plan i små
behållare. Dessa var relativt lätta att använda och ta ner via bygghissen.
Utanför byggnaden och inne på byggarbetsplatsen fanns det restmaterial-
containrar där blandat avfall samlades in. Varje entreprenör tog hand om
sitt restmaterial, men det saknades samordning i avfallsfrågan. 

7.2.1 Metoder i källsortering

Restmaterialsorteringen sattes i gång i slutet av november 1994, då alla
större rivningsarbeten och håltagningar, då tunga betongrester uppstått,
redan var färdiga. På arbetsplatsen pågick då inredningsskedet med vs-ar-
beten, golvarbeten, anläggning av våtrumsväggar och målning, där flera
olika avfallsfraktioner kan samlas in.

Restmaterialsorteringen planerades enligt fem olika avfallsfraktioner
och en miljöstation för tre fraktioner (tabell 8). 

Tabell 8. Plan för restmaterialsorteringen i byggarbetsplatsen kv. Lokstallet.

Typ av avfall Insamling Behandling
Brännbara restprodukter Komprimator för 20 kbm Energiutvinning
(plast, papper, trä) 
Blandade restprodukter 10 kbm behållare Sorteringsanläggning
Metallskrot 10 kbm behållare Återvinning 
Betong- och murarspill 10 kbm behållare Transport till fyllnadstipp
Gips 20 kbm behållare Återvinning
NiCd-batterier 130 liter plastkärl på hjul Miljöriktig behandling 

för farligt avfall hos 
avfallsmottagare, som tar hand 
om farligt avfall

Glödlampor och lysrör 190 liter plastkärl på hjul Miljöriktig behandling för farligt 
avfall hos avfallsmottagare,
som tar hand om farligt avfall

Sprayburkar, lim och 190 liter plastkärl på hjul Miljöriktig behandling för
tätningsmassa-förpackningar farligt avfall hos avfallsmottagre,
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Sorteringen av avfall var omfattande. Fraktioner som sorterades varie-
rade enligt de restmaterial som uppkom. Sex olika avfallsfraktioner sorte-
rades samtidigt: brännbara restprodukter, blandade restprodukter för
energiutvinning, blandade restprodukter till deponi, metallskrot, betong-
och murarspill och gips. Även trä för energiutvinning sorterades vid ett
tillfälle, då det uppkom tillräckliga mängder för att utgöra en egen frak-
tion. Brännbara restprodukter samlades till en komprimator när mäng-
derna var tillräckliga. 

Containrar var väl märkta och varje container utrustades med en me-
tallskylt, som visade vilket material som kunde kastas in. 

Restmaterialstationerna var placerade inne i huset och utanför bygg-
naden på två ställen. Det farliga avfallet (batterier, lysrör och sprayburkar)
insamlades i en särskild miljöstation inne i huset i ett eget rum. På miljö-
stationen fanns det två 190 l plastkärl, en för NiCd-batterier och en för
sprayburkar. Ljusrören samlades in i wellpapplådor. Ute användes stora
containrar på 10, 20 och 30 m3. Inne i huset användes 3 m3 maskinflytt-
bara container, som tömdes i större container med hjälp av en traktor. 

7.2.2 Källsorteringens motiv, hinder och möjligheter

Referensbygget var den första byggarbetsplatsen, där byggföretaget hade
en så omfattande sortering av avfall. Byggföretaget var motiverat att satsa
på sortering av avfall på denna byggarbetsplats för att
– sorteringen tycktes vara ekonomiskt gynnsam,
– restmaterialsorteringen är önskvärd i alla fall i framtiden, på grund av de

ökade avfallsavgifterna, 
– allt mer ökande krav på restmaterialhantering kräver framför allt sorte-

ringsåtgärder på byggarbetsplatser,
– få erfarenheter om källsortering.

Ekonomisk gynnsamhet upptäcktes klart via avfallskalkyler. Lägre tipp-
avgifter för sorterat avfall påverkade mest de lägre avfallsavgifterna. Den
lokala tippavgiften för blandat avfall var 220 kr/ton år 1995 då däremot
vissa sorterade avfallsfraktioner kunde lämnas gratis. Avfallsavgiften vari-
erade för de olika fraktionerna enligt tabell 9 på nästa sida. 
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Tabell 9.  Avfallsavgifter 1995 för källsorterat och blandat avfall på byggarbetsplatsen
kv. Lokstallet.
Avfallsavgift Källsorterat avfall Blandat avfall
Tippavgift 220 kr / ton
Tippavgift,metall 0 kr
Tippavgift, gips 0 kr
Tippavgift, övrigt avfall 32 kr/kbm
Tippavgift, betong- och murbruksspill 15 kr/kbm
Tippavgift, komprimerat brännbart material 15 kr/kbm
Tömning av 10 kbm behållare 330 kr/gång 330 kr/gång
Tömning av 10 kbm behållare (tungt lass) 450 kr/gång 450 kr/gång
Tömning av 20 - 30 kbm behållare 450 kr/gång 450 kr/gång
Tömning av 20 kbm gips 600 kr/gång
Tömning av komprimator för 20 kbm, 650 kr/gång
(Hyra av komprimator för 20 kbm var 
3 900 kr/ mån)

En källsortering i en så stor omfattning var nytt för alla på byggarbets-
platsen. Därför behövdes det information och utbildning om det nya ar-
betssättet. Avfallshanteringsföretaget planerade tillsammans med byggfö-
retaget hur sorteringen av restmaterialet skulle organiseras på denna
byggarbetsplats. Ekonomiska synpunkter diskuterades med platschefen,
som sedan kunde motivera personalen och organisera sorteringsarbetet
på arbetsplatsen. Platschefen erhöll kalkyler om sophantering, som var
beräknade på avfallshanteringsföretag, för att själv kunna bedöma de eko-
nomiska skälen. Information om kretsloppstänkande och kostnadskalky-
ler behövdes för att motivera platschefen till sorteringen. Platschefens
motivation är avgörande för alla aktiviteter som pågår på byggarbetsplat-
sen.

På byggplatsen anordnades ett informationsmöte om sophantering för
alla som arbetade på arbetsplatsen för att informera om och diskutera sor-
teringen. Alla arbetare och underentreprenörer fick först en skriftlig infor-
mation om källsortering, som sedan diskuterades på gemensamma mö-
ten.  Då togs frågan upp om hur sorteringen skulle fungera i praktiken, vil-
ka fraktioner som skulle sorteras samt hur restmaterialhanteringen skulle
organiseras. Därtill diskuterades kretsloppsfrågor och återvinning av
byggmaterial. 

För att få sorteringen att fungera behövdes det en kontaktperson, som
tog hand om tillsynen på byggarbetsplatsen. Skyddsombudet fick nya
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uppgifter som miljöansvarig, och hänsyn togs till avfallshanteringen bl a i
samband med skyddsronderna. Den miljöansvarige samlade också erfa-
renheter om utvecklingsbehov och förslag som kom fram från olika parter
på byggarbetsplatsen.

På byggarbetsplatsen användes två olika sätt att sortera. En metod var
att använda en egen skottkärra för varje slags restmaterial på samma ar-
betsställe. En typisk skottkärra på byggarbetsplatser var en så kallad fude-
vagn, som är smalare än en vanlig skottkärra och utrustad med en lucka.
Restmaterialet sorterades vid källan och hela fudevagnen tömdes i avsedd
behållare på nedre planet. Under speciella förhållanden när det inte fanns
tillräckligt utrymme användes gemensam fudevagn vid källan och avfallet
sorterades vid restmaterialstationen till respektive behållare. Sortering vid
restmaterialstationen ansågs vara mycket mer tidskrävande än sortering
vid källan. Om sorteringen inte fungerar bra kan sorterat restmaterial för-
lora i sin kvalitet, gips t ex skall vara rent från annat material för att vara
lämpligt för återvinning.

Ekonomiska motiv påverkade avfallshanteringen också genom att be-
hållare fylldes väl för att spara på tömningskostnader. 

Källsorteringen fungerade trots allt inte så bra som det var tänkt. An-
vändningen av fudevagnar och vanliga skottkärror krävde mycket utrym-
me, vilket inte fanns i alla lokaler. I vissa fall användes en enda fudevagn i
lokaler där det var tungarbetat: små utgångar, många aktiviteter i gång
samtidigt och flera som arbetade samtidigt. En fudevagn var lämplig där-
emot i arbeten med liten mängd avfall. I sådana fall sorterades restmateri-
alet efteråt på restmaterialstationen. Sorteringen gick bra, om materialet
var lätt sorterbart, annars tömdes lasten till fraktionen blandat avfall. Per-
sonalen tyckte att fudevagnar kunde utvecklas ytterligare för att passa för
sorteringen.

Bättre sorteringsresultat kunde nås på arbetsställen, där varje restma-
terialfraktion kan sorteras vid källan i en egen behållare. Restmaterial,
som inte blandas, behåller sin kvalitet. Andra fördelar är att en behållare
med en fraktion kan tömmas snabbt och att det ryms mera material i be-
hållaren vid uppdelning i homogena fraktioner emedan restmaterialet kan
pressas ihop redan vid källan.



7.2.3 Slutsats

Kv. Lokstallet är ett bra exempel på hur källsorteringen kan införas på en
byggarbetsplats. I början av projektet pågick stora rivningar med mycket
rivningsavfall, som kördes osorterat till tippen. Avfallskostnaderna var
förmodligen relativt höga och motiverade till att börja källsorteringen. 

Byggplatspersonalen var inte vana vid att källsortera, så det behövdes
information, träning och uppföljning för att sorteringen skulle fungera
bra. För att klara så många olika fraktioner som skulle sorteras krävdes or-
dentlig avfallsplanering under projektets gång. Avfallshanteringen kan ses
som en ledningsfråga på byggarbetsplatsen, där platschefen tar ansvar för
att planer och mål blir uppfyllda.

Enligt detta exempel kan källsorteringen löna sig kostnadsmässigt om
det planeras och utföres väl. Källsorteringen ger också annan nytta för
byggarbetsplatsen, såsom bättre ordning på arbetsplatsen och ett ökat
samarbete mellan underentreprenörer. Allt detta behövs för att byggan-
det skulle kunna höja sin miljöprofil på marknaden.

7.3 Rest- och avfallsstyrning 
i byggföretagen

Under studieperioden 1994-1996 ökade aktiviteterna för sortering och
avfallshantering ur miljösynpunkt i de studerade byggföretagen i Stock-
holmsområdet. En långtgående restmaterialsortering fanns det endast då
på få av de besökta byggarbetsplatserna. Avfallshanteringsföretagen ut-
vecklade sina tjänster i den ökande restmaterialmarknaden och ett av de
besökta företagen satsade på att specialisera sig på bygg- och rivningsav-
fall. 

Alla besökta byggföretag höll på att samla erfarenheter, satsa på ut-
bildning av personal och söka sitt sätt att arbeta med miljökrav och miljö-
frågor. Miljöarbetet i stora byggföretag var mera systematiskt och målin-
riktat jämfört med de medelstora företagen i studien.
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7.3.1 Miljöarbetet och dess utveckling i större byggföretag

De stora byggföretagen i denna studie hade utarbetat sin egen miljöpolicy
och miljöprogram. Miljöpolicyn innehöll ett stort antal moment, som re-
kommenderar och som klargör syftet för miljöarbetet utifrån olika per-
spektiv. Miljöpolicyn och -programmen visade sig inte tillämpas fullt ut i
de studerade företagen, men det fanns en klar medvetenhet om bl a deras
nödvändighet för miljöarbetet och dess framgång på byggarbetsplatsen. 

Företagen hade satsat på miljöarbetet och skaffat personalresurser så-
som en miljöchef och miljöansvariga. I ett byggföretag bildades det ett
miljöråd, där företagets miljöarbete samordnades och följdes upp. Detta
råd bestod av miljöchef, inköpschef och representanter från de olika af-
färsområdena. Syftet med gemensamma möten varje månad var att se hel-
heten i avfallsstyrningen och inte i första hand fokusera på detaljer. I ett
annat företag arbetade 15 personer på heltid med miljöfrågorna. I miljö-
arbetet ingick miljöutbildning av platschefer, arbetsledare och arbetare
samt utvecklade av arbetsmetoder för att tillämpa miljöpolicyn i företaget.
Detta företag hade också ett miljöråd, vars uppgift var att ta fram hand-
lingsplaner, utarbeta rutiner och ta fram verktyg för det praktiska miljöar-
betet ute på arbetsplatserna.

Inköpsaktiviteter var anslutna till miljöarbetet. Inköparnas uppgift var
att undersöka varudeklarationer med hänsyn till byggmaterialets miljö-
vänlighet. Undersökningarna var emellertid problematiska, därför att
uppgifter om miljö- och hälsofarliga ämnen i materialet var otillräckliga.
Miljöfrågor rörande emballage och dess återanvändning diskuterades
med materialtillverkare och leverantörer. Därtill tog inköparna hänsyn till
miljön bl a vid tecknandet av avtal med materialproducenterna, där hän-
syn togs till möjligheterna för användning av att skräddarsy material. 

Utbildning och information inom företagen på alla nivåer, från före-
tagsledning till byggplats, betraktades som avgörande för själva avfalls-
hanteringen. Miljöcheferna arbetade utifrån ett starkt engagemang och
var drivande i sitt miljöarbete. Miljöutbildningen av personalen var välor-
ganiserad. Grundutbildningen i ett företag innehöll uppgifter om globala
miljöhot, uppgifter om företagets miljöpåverkan och miljösynpunkter i
arbetet på byggarbetsplatsen. Därefter ordnades specialutbildningar om
bl a förebyggande av fuktproblem i byggandet samt om källsortering. 
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På flera av de byggarbetsplatser som besöktes hade källsorteringen
inte kommit i gång enligt någon utarbetad systematik. Emellertid fanns
det medvetenhet om att källsortering skulle tas i bruk på allt fler byggar-
betsplatser för att uppfylla de krav som företagets miljöpolicy förutsätter.

I rivning av kökutrustningar i ett renoveringsobjekt källsorterades
sten, metaller och trä. Rivningsarbetet pågick enligt på förhand planerade
arbetsmoment, där rivning av trämaterial, diskbänkar och golvbeläggning
samt annat mineraliskt eller blandat material genomfördes efter varandra.
Källsorteringen gick stegvis för att få en container att räcka till. Avfallet
sorterades i två fraktioner, brännbart och icke brännbart. I ett annat byg-
ge, som var ett nybyggnadsobjekt, sorterades gipsspill, tegelspill, plast och
brännbart avfall. På byggarbetsplatsen fanns det inte tillräckligt med ut-
rymme att placera flera containrar, men det löstes genom införskaffande
av containrar med olika fack. Andra problem i detta innerstadsbygge var
att under helgerna blev containern fyllda av människors privata avfall och
skräp, som förstörde källsorteringen och förorsakade extra kostnader. Ar-
betsrutiner i avfallshanteringen fungerade inte heller särskilt bra t ex fulla
och inte i tid tömda container ökade risken att avfall slängdes i någon av
de icke fyllda containrarna. Enligt byggarbetarnas synpunkt fungerade
sorteringen inte väl, därför att det saknades en riktig styrning i avfallshan-
teringen. Utbildningen och informationen om källsorteringen hade inte
heller nått alla som arbetar på byggarbetsplatsen. Ju mindre ombyggnads-
plats, desto mer tidskrävande blev sorteringsarbetet jämfört med att blan-
da allt avfall. Källsorteringen hindrades av resursbrist. 

7.3.2 De mindre byggföretagens perspektiv på miljöarbetet 

De medelstora byggföretagen i studien hade inte tillräckliga resurser att
utforma sina miljöstrategier, vilket innebar att de hade svårt att följa med i
utvecklingen. 

Företagen hade inte anvisat några personalresurser för miljöarbetet,
vilket gjorde att de inte heller hade några planer för ett systematiskt miljö-
arbete och dess utveckling. Sorteringen av avfall anordnades på byggar-
betsplatser ändå, då den verkade vara ekonomiskt lönsam, men det satsa-
des inte aktivt på planeringen. Personalen hade inte fått någon miljöut-
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bildning, vilket gjorde att motivationen för miljöarbetet var relativt låg.
Personalen hade ännu inte kunnat skaffa erfarenheter av källsortering, vil-
ket bidrog till tveksamhet bland dem. Den arbetstid som sorteringsarbetet
skulle kräva ökade tveksamheten, även om lönsamheten via lägre avfalls-
avgifter var väl begriplig. 

Sorteringsaktiviteter på byggarbetsplatserna var beroende på plats-
chefens eventuella engagemang, därför att miljöarbetet inte hade något
stöd från företagsledningen. T ex i ett ombyggnadsobjekt hade platsche-
fen valt källsortering av ekonomiska skäl. Där sparades på tippavgifter ge-
nom lägre priser för sorterade fraktioner (panelvirke, mineralull och be-
tongspill) samt på transporter genom att fylla containrarna ordentligt.
Byggföretaget ingick avtal med avfallshanteringsföretagen, som hjälpte
till att utveckla avfallshanteringen på denna byggarbetsplats.

7.3.3 Slutsats

Under åren 1994-1996 låg tyngdpunkten i miljöarbetet på avfallsfrågor
både i stora och mindre företag, även om de större företagen tog det första
steget mot miljöledning. Sorteringsfrågor blev viktiga därför att avfallsav-
gifter ökade kontinuerligt. Ett annat skäl för denna utveckling var att före-
tagen kunde bygga upp en positiv miljöprofil via avfallssorteringen, där re-
sultat snabbt kunde uppnås. Sorteringen utvecklades väl i de större företa-
gen, där sorteringen på byggarbetsplatsen fick stöd från företagsledningen
via miljöprogram och där miljöarbetet var en del av ledningsfilosofin. 

Miljöarbetet drevs inte bra i de små och medelstora byggföretagen som
inte kunde använda tillräckliga resurser för miljöarbetet. Detsamma tycks
gälla vanligtvis både små och medelstora underentreprenörer i övrigt.

7.4 Hänsyn till miljön 
i byggföretagen

Under studieperioden 1999-2000 satsade byggföretag på ett långsiktigt
miljöarbete genom att skapa bättre produkter och tjänster för kunderna.
Kundperspektivet i miljöfrågor hade förstärkts i jämförelse med läget vid
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mitten av 1990-talet. Företagen var motiverade att satsa på miljöarbetet
med målet att bygga upp en positiv miljöprofil, vilket är värdefullt för
kundrelationerna. 

Betydelsefulla motiv för att driva miljöarbetet i företag var möjlighe-
terna att följa miljöutvecklingen i samhället, förbättra miljökompetensen i
företaget, ta hand om eventuella miljörisker, förbättra sin marknadsföring
och att kunna styra avfallshanteringen på ett vettigt sätt. Allt detta behövs
för att kunna betjäna kunderna väl.

De stora företagen hade bättre möjligheter att ta reda på kundernas
behov och önskemål bl a i samband med sina marknadsundersökningar
än små företag, där marknadsundersökningar inte gjordes. Kundperspek-
tivet uttrycktes tydligare i stora företag, som förmodligen satsar effektiva-
re på kundservice. De har satsat på sitt miljöarbete och utvecklat produk-
ter och tjänster med miljöhänsyn lite längre än de små företagen och kan
bjuda på miljövänliga lösningar. Små företag måste satsa på varje enskilt
projekt för att kunna fullfölja kundernas miljökrav. 

7.4.1 Miljöledning i byggföretagen

I alla byggföretag i studien satsades på att arbeta för miljön på lång sikt.
Samhällets miljökrav, nya affärsmöjligheter, miljöhot i naturen, kunder-
nas behov och riskhantering i företaget var de viktigaste drivkrafterna för
företagens miljöarbete, som nämndes i intervjuer. I större företag konsta-
terades, att den allvarliga miljöolyckan på Hallandsåsen 1998, där grund-
vattnet förorenades av ett tätningsämne, som användes i byggarbetet av
en tunnel, medfört ökad betydelse för miljöarbetet i byggföretagen. Sam-
hällets miljökrav i form av lagstiftning och kommunala föreskrifter ses
som grund för företagets miljöarbete. Kunder, som själva har t ex ett miljö-
ledningssystem enligt  14001 förutsätter ett systematiskt miljöarbete
från sina affärspartner, som gör att uppbyggandet av miljöledningssyste-
met sprider sig relativt snabbt i näringslivet.

Arbetet med att utveckla miljöledningssystem enligt  14001 stan-
darden pågick för fullt i de stora företagen. De hade skaffat personalresur-
ser för att genomföra utvecklingsarbetet samt använt konsulter bl a för att
tolka miljölagstiftningen och att delta i personalens miljöutbildning. Kon-
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takter med parterna, som sysslar med miljöfrågorna i näringslivet, som
t ex  , Näringslivets miljöchefer, högskolor och forskningsinstitut var
drivande för miljöarbetet i företagen. Ett av företagen hade inrättat ett
miljövetenskapligt råd för att direkt kontakta forskare, som har specialise-
rat sig på för företaget aktuella miljöfrågor. 

De små företagen däremot har inte byggt upp ett något brett kontakt-
nät, utan arbetar i miljöfrågorna med den lokala byggmästareföreningen,
där ett branschinternt kontaktnät finns tillgängligt. Arbetet med ett miljö-
ledningssystem har ännu inte börjat i de små företagen. Miljöorganisation
har inte heller nämnts. Miljöansvaret är däremot fördelat på ett antal
nyckelpersoner.

Miljöorganisationen i de stora företagen bestod av en central miljöstab
och miljöansvariga i linjeorganisationen bestående av flera personer bero-
ende på företagets storlek. Miljörådet, i vilken kontaktpersoner från den
centrala staben och från linjeorganisationen från de olika affärsområdena
deltar, samordnar miljöaktiviteter och förankrar dem enligt riktlinjer i fö-
retagets miljöpolicy och miljömålsättning. Den centrala staben tar hand
om tillämpningen av riktlinjerna i miljöarbetet samt miljöarbetets utveck-
ling i företaget. Ansvaret för miljöarbetet har fördelats på flera nyckelper-
soner i linjeorganisationen. Miljöarbetet drivs i nära kontakt med kvali-
tetsarbetet. 

Alla företagen i studien hade identifierat behovet av miljöutbildning
för personalen, som betraktades som en förutsättning för att kunna ta hän-
syn till miljöaspekterna i arbetet.  En företagsspecifik miljöutbildning skul-
le täcka hela personalen, som visserligen antogs redan ha bra miljökun-
skaper för det mesta. Utbildningsinsatserna pågick för fullt endast på de
stora företagen. För utbildningen fanns det egen kompetens som kom-
pletterades med konsultuppdrag vid behov. Miljöutbildningen antogs
vara värdefull på lång sikt.

Miljö- och hälsoriskutredningar utfördes enbart i de stora företag, som
hade kompetens och resurser för att genomföra sådana. Konsulter använ-
des därtill vid behov. Utredningarna dokumenterades, vilket ger möjlig-
heter för uppdatering och uppföljning.  Miljö- och hälsoutredningarna
verkade vara enstaka miljöåtgärder och inte genomförda enligt något sys-
tematiskt schema. 
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De stora företagen ger ut en årlig miljöredovisning, där företagets mil-
jöpolicy, miljöstrategier, miljöprogram och det genomförda miljöarbetet
med resultat beskrivs. Miljöredovisning i sig är ett bevis på den satsning på
miljöarbetet, som företaget har ägnat sig åt och som kan visas för dess in-
tressenter såsom beställare, kunder, myndigheter, konkurrenter eller all-
mänheten. De små företagen delar inte ut någon miljöinformation till all-
mänheten. På projektnivå däremot finns det inte så stora skillnader i infor-
mationsspridningen i stora och små företag, då boende och kunder infor-
meras om särskilda förhållanden eller miljösynpunkter, vilka förmodas
kommer att beröra dem.

Alla de företag som var med i studien frågar sina underentreprenörer
och leverantörer om miljöskyddsarbetet och dess genomförande. Miljö-
krav ställs ofta i entreprenadavtal. Ej uppfyllda miljökrav har varit ett hin-
der för att skriva kontrakt, vilket effektivt har påverkat utvecklingen av
miljöarbetet i företagen. 

Byggföretag har kontakter med kommunala och statliga myndigheter.
Kommunala myndighetskontakter sker mest i samband med bygglovs-
ärenden och med marksaneringar. Tillsyn betraktades som ett bra sätt att
samarbeta, annars togs inte kontakt. I övriga miljöfrågor vänder företag
sig till statliga myndigheter, bl a Boverket och Kemikalieinspektionen,
som ansågs ha en rådgivande roll i miljöfrågorna. 

7.4.2 Miljösynpunkter vid materialval och hantering av bygg- och 
rivningsavfall 

Byggvarudeklarationer efterfrågas relativt ofta i samband med materialin-
köp i företagen och som resultat av detta ansågs pressen på producenter-
na att miljöanpassa sin verksamhet öka. 

Ett av företagen hade utvecklat ett sätt att miljöbedöma byggvaror en-
ligt uppgifterna i byggvarudeklarationerna. Resultatet av miljöbedöm-
ningen användes fortlöpande i samband med materialval. De stora företa-
gen har resurser och kunskap att arbeta med miljöbedömningen, vilket
däremot inte alls satsades på i de små företagen. Byggvarudeklarationer
ansågs passa bra för miljöbedömningen av en produkt eller ett material,
även om jämförelse mellan produkter och material betraktades som rela-
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tivt svår. Uppgifterna i byggvarudeklarationer används också för att upp-
märksamma enstaka ämnen, som skall undvikas eller tas ur bruk. Gransk-
ning av ämnesinnehåll kan leda till ett materialutbyte under byggprojek-
tens gång, vilket också skedde på en av de byggplatser som besöktes i stu-
dien. 

Möjligheter att undvika förekomsten av förpackningsavfall beaktas i
samband med materialinköp, då inköparen kontaktar tillverkare eller le-
verantörer. Ett av de stora företagen frågar alltid efter emballage vid ma-
terialinköp, andra företag gör det ibland. Förpackningar ökar mängden av
avfall som skall hanteras på byggarbetsplatsen och påverkar därmed möj-
ligheter för ordning och reda.

Alla företagen hade arbetat i något projekt, där identifiering och sorte-
ring av farligt avfall hade varit en fråga. Inventering av farliga ämnen i sam-
band med rivningsplanen betraktades som värdefullt för hela projektets
genomförande, därför att uppkomst av farliga ämnen kan beaktas redan
vid projektplaneringen. I ett av de byggen som besöktes utfördes asbestin-
ventering där förekomst av asbest identifierades. På ett annat bygge utför-
des miljöinventeringen med syftet att förutse förekomst av miljöfarligt
och miljöstörande material inför rivning och ombyggnader. Som resultat
av detta upptäcktes asbest och -haltig fogmassa. Farliga ämnen kan
också identifieras under projektens gång, men inte på ett sådant systema-
tiskt sätt som inventeringen medger. 

Byggplatspersonalen ansågs ha en ganska god uppfattning om vilket
avfall som betraktas som farligt för miljön och har kännedom om dess sär-
skilda hantering. Identifiering av farligt avfall ingick i personalens miljöut-
bildning i de stora företagen. Erfarenheter om sortering av farligt avfall
hade samlats både i de små och de stora företagen. Byggplatspersonalen
informerades däremot inte alltid om uppkomsten av farligt avfall, vilket
ökade risken att farligt avfall blandas med annat avfall. 

Avfallshanteringen planerades på förhand i samband med projektpla-
neringen och dokumenteras i form av en miljöplan i ett av de besökta byg-
gena. Miljöplanen innebar uppgifter om källsortering, information om
miljövarudeklarationer och uppgifter om hur beställarens miljökrav skall
överföras till underentreprenörer. I detta bygge fanns en separat arbets-
miljöplan innehållande bl a ordningsregler och riskanalys för hälsorisker.
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Miljöplanen utarbetad i det andra bygget redovisade däremot miljöarbe-
tet i projektet enligt  14001 miljöstandarden. Planer för avfallshante-
ringen var inte dokumenterade, men avfallshanteringen hade beaktats i
avtalen med rivningsentreprenörer. På bygget fanns en separat arbets-
platsinformation, som innehöll planer för arbetsmiljö och allmänna ord-
ningsregler på bygget.

Källsorteringen betraktas som en del av avfallshanteringen i dag och
ansågs fungera bra. Källsortering beaktades vid upprättandet av avtal med
underentreprenörer. Källsorteringen samt selektiv rivning konstaterades i
någon mån medföra tungt manuellt arbete. Sorteringen av trä, metaller
och brännbart avfall ansågs nästan alltid vara ekonomiskt lämpligt liksom
i de flesta fall mineraliska massor. Förhållandena på innerstadsbyggen
konstaterades försvåra källsorteringen på grund av svårigheterna i place-
ringen av de många containrar som behövdes. Utomståendes förstörelse
av sorteringen betraktades som ett problem. Sorteringen i sig ansågs leda
till bättre ordning och reda på byggarbetsplatsen, om än bara i liten grad.
Byggplatspersonalen ansågs vara ganska väl motiverad för källsortering-
en.

Byggföretag har goda förutsättningar att utveckla avfallshanteringen
vidare. Personalen är motiverad och källsorteringen är ofta ekonomiskt
fördelaktig. Miljöansvariga konstaterade dock att en bra andrahands-
marknad för begagnade byggvaror fortfarande fattas samt att otillräckliga
återanvändningsmöjligheter kan stå som hinder för ett vidare utvecklings-
arbete.

De stora företagen håller på att granska uppgifterna om avfallshante-
ringen samt förde statistik över sina avfallsmängder. Uppgifterna om av-
fallsmängderna och dess omhändertagande ansågs inte alltid vara till-
gängliga för ansvarspersoner. Avfallshanteringen kan inte följas upp om
en del av uppgifterna saknas.

7.4.3 Slutsats

I slutet av 1990-talet inriktade de större byggföretagen sitt intresse mot
att bygga upp miljöledningssystem. Avfallshanteringsfrågor var fortfaran-
de aktuella, men miljöarbetet utvidgades genom att beställare och sam-
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hället började kräva allt bredare miljöhänsyn. Miljölagstiftningen ökade
fortlöpande och medförde allt hårdare krav för byggandet. Miljökrav
ställs också via beställare, som håller på att skapa miljöprogram och krä-
ver miljöhänsyn enligt sina miljöprogram. Företagen har börjat satsa på
att bygga upp miljöledningssystem för att driva miljöarbetet på ett syste-
matiskt sätt. 

Främjandet av miljötänkandet i samhället motiverade större företag
att utveckla sitt miljöarbete för att vara föregångare i branschen. Livscy-
kelperspektiv och miljökonsekvenser av byggandet kom senare i fråga.
Miljöarbetet blev så småningom en ledningsfråga. Utvecklingen i de stör-
re byggföretagen syftar mot utformning av en miljöpolicy, utarbetning av
ett miljöprogram med miljömål, personalutveckling och utdelning av mil-
jöinformation. De stora företagen satsade också på kontakter med parter-
na, som sysslar med miljöfrågorna i näringslivet och på diskussion med
sina intressenter. De mindre företagen kunde inte följa med i denna
utveckling på grund av brist på resurser. Detta visar hur miljöhänsyn har
spridits stegvis från avfallsfrågor till miljöledning. Miljöutveckling i ett
företag är en långvarig process där företagsledningen har en central roll.
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  har växt under hela 1900-talet och är i
dag ett verkligt hot mot människans hälsa. Industriell tillväxt utan
miljöhänsyn pågick allt för länge i industriländerna. Industriell
tillväxt i tredje världen kan leda till svåra miljöproblem om ut-

vecklingen går på samma sätt som i industriländerna. Internationellt samarbe-
te har därför en central roll i förebyggandet av allt allvarligare miljöproblem. 

Ett sammandrag av ledningskoncept under 1900-talet visar att olika
ledningssystem har fortlöpande avlöst varandra. Miljöledning, bestående
av ledningsaktiviteter, vilka utformar miljöarbetet i en organisation, kan
ses som ett bland de övriga ledningskoncepten. I den tidiga industrialis-
mens tid hade enskilda forskare ett personligt inflytande över ledningssys-
temets utveckling. Ledningsmodeller såsom »Scientific Management«
där Taylor hade den centrala rollen utvecklades sedermera i den ameri-
kanska bilindustrin. Syftet var att öka produktiviteten. I miljöledningen
däremot har enskilda forskare inte haft någon väsentlig påverkan, utan
själva miljöledningen är baserad på  som en generell modell. 

En intressant fråga är om miljöutvecklingen också innebär en ökning
av produktiviteten liksom de tidigare ledningssystemen. Miljömålsätt-
ningar i näringslivet syftar ofta till att främja en hållbar utveckling, men är
också en tillgång för verksamheten, i form av energibesparing eller en ef-
fektiv resursanvändning. Miljöledningen, som ett ledningskoncept, an-
vänds för att identifiera utvecklingsmöjligheter som miljöhänsyn erbju-
der. Å andra sidan har miljöutvecklingen i samhället påverkat företag att
satsa på miljöhänsyn. Miljöhänsyn förbättrar miljöprofilen och befrämjar
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affärerna på lång sikt. En positiv miljöprofil betraktas som ett konkurrens-
medel för företagen.

Utvecklingen av ledningssystemen har förändrat sättet att leda män-
niskor och organisationer.  som ett ledningskoncept ändrade före-
tagsledningen till att ge mer ansvar för individer och arbetsgrupper i jäm-
förelse med tidigare ledningssystem. Då hade ledarna ansvaret för be-
slutsfattandet i hela organisationen. Därtill eftersträvades kontinuerliga
förbättringar i produktionen.  erbjöd systematiska arbetsmetoder för
detta. Sedan miljöaspekterna blivit allt viktigare utvidgades  till
 . Själva ledningssystemet var fortfarande detsamma men synen på
ledning utvidgades vidare med hänsyn till miljön.  som ledningskon-
cept kan därigenom betraktas som en grund för miljöledningen. Å andra
sidan tycks miljöledning vara lätt att integrera om företaget redan har
 . Om  inte finns skall hela ledningssystemet utvecklas från bör-
jan, vilket kräver resurser, tid och medför också arbetsorganisatoriska för-
ändringar. Företagen med en aktiv  har fördel i integreringsarbetet.
Väl planerade och effektiva rutiner i  är en bra grund för  . 

Ledningskoncepten målstyrning och strategisk ledning har ingen di-
rekt koppling med miljöledningen, men har däremot bidragit till utveck-
lingen av ledningssystem i stort. Miljöledning utnyttjar några av dessa
ledningsrutiner, vilket gör de ovan nämnda ledningssystemen lämpliga
med avseende på miljöledning. Utveckling av ledningssystem är en rela-
tivt långvarig process och därför är existerande rutiner i företaget, om de
är lämpliga med avseende på miljöledning, mycket värdefulla. Då sparas
både resurser och tid. 

Miljöledningen utvecklades i industri genom att miljöaspekter beakta-
des i verksamheten och dess ledning. Skälet till miljöarbetet var att kunna
minska utsläpp och förebygga miljöproblem i produktionen på ekono-
miskt lämpligt sätt. Allt hårdare miljöreglering har pressat industrin att ta
reda på miljökonsekvenserna och förebygga miljöproblemen med allt
bredare syn. Miljöledningen betraktas som ett verktyg för att organisera
och systematisera miljöarbetet. I byggbranschen räcker det inte till att ta
hand om avfallsproblematiken, utan alla väsentliga miljökonsekvenser
skall beaktas i sin helhet. Miljöledningssystem är nödvändiga för att ha
kontroll över miljöarbetet i en organisation. 
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Kan miljöarbetet och miljöledning över huvudtaget genomföras utan
att ett miljöledningssystem införs? Miljöledningssystem betraktas som ett
verktyg för långsiktig miljöhänsyn i företagandet. Miljöhänsyn kan också
visas med andra metoder såsom med ett livscykelperspektiv i produktut-
vecklingen eller enskilda miljöåtgärder, men då kan ifrågasättas om miljö-
perspektivet är med i den dagliga problemlösningen i företaget. Mening-
en med det långsiktiga miljöarbetet är just att miljöaspekterna värderas i
det dagliga beslutsfattandet och med en bred syn på miljökonsekvenser-
na. Ett standardiserat miljöledningssystem innehåller rutiner att ta hän-
syn till miljöaspekterna vid beslutsfattande och har blivit vanligt. Miljö-
ledningssystem i sig är ingen garanti för en långsiktig miljöhänsyn, men är
en viktig förutsättning för att systematiska förbättringar kan nås på lång
sikt. 

Införande av miljöledningssystem liksom andra ledningssystem, krä-
ver företagsledningens incitament och motivation samt personalresurser.
Även om miljöarbetet kräver resurser och tid, verkar det förbättra företa-
gets miljöprofil och kan vara av värde för affärerna. Fördelarna är svåra att
visa ekonomiskt, men om man inte satsar på miljöarbetet påverkas affä-
rerna negativt i dag. Främst kommer dock påverkan på själva miljöproble-
met. Inom byggbranschen skulle förbättrad miljöhänsyn återspeglas bl a i
mindre avfallsmängder eller i ett förbättrat materialkretslopp, vilket inte
har skett enligt avfallsstatistiken. År 2000 hade miljöledningssystem ännu
inte spridits utom till de största byggföretagen i Sverige. Eftersom ett ef-
fektivt miljöarbete också kräver miljöledningsaktiviteter, vilka ännu inte
är väl spridda, kan mätbara resultat väntas först i den närmaste framtiden.

Byggavfall är en betydelsefull del av hela avfallsströmmen i samhället,
dels för att det kräver mycket utrymme för deponi och dels för att det om-
fattar mycket återvinningsbart material. I centrala Europa finns behov av
att minska mängden avfall och hitta nya lösningar för återvinning och
återanvändning därför att det råder brist på deponeringsytor. De skandi-
naviska länderna har inte stora problem med deponeringsytor, men det är
ekonomiskt motiverat att inte bygga nya avfallsanläggningar, om återvin-
ningen i stället fungerar. Flera styrningsmedel från samhällets sida i olika
länder för att behärska avfallsfrågor har utvecklats. Miljö- och avfalls-
reglering utvecklas fortlöpande liksom införande av avfallskatt och diffe-
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rentierad avfallstaxering. Arbete pågår för att hitta en balans mellan eko-
nomiska styrningsmedel och avfallets ursprung. För att återvinning och
återanvändning skall bli ekonomiskt meningsfullt för företagen behöver
hanteringsmetoderna utvecklas och nya återvinnings- och återanvänd-
ningsmöjligheter ordnas. 

Avfallshanteringen är en viktig aktivitet i miljöarbetet i byggföretag,
därför att uppkomst av avfall är en av de mest betydelsefulla miljökon-
sekvenserna i byggandet. Byggföretagets åtgärder på byggarbetsplatserna
är avgörande i denna fråga. Åtgärder på byggarbetsplatserna i denna stu-
die kan inte betraktas som tillräckliga, fastän källsorteringen var vanlig.
Avfallsfrågan behöver hanteras genom att satsa på förebyggande åtgärder
samt att aktivt leta efter olika återvinningsmöjligheter. Deponering av
bygg- och rivningsavfall var vanligt, fastän den största delen av avfallet var
återvinningsbart material och som källsorterades på byggarbetsplatser.
En fråga är om det finns allvarliga brister i återvinningskedjan? Vart sorte-
rat bygg- och rivningsavfall tar vägen skulle egentligen utredas närmare.
Det förefaller fortfarande vara stora utvecklingsbehov i hela hanterings-
kedjan av bygg- och rivningsavfall, innan restmaterialet kommer att ut-
nyttjas i kretsloppet.

Ekonomi spelar en viktig roll i frågan om avfallshanteringen på bygg-
arbetsplatserna. Framför allt i små och mellanstora byggföretag behövs
mer erfarenhet av källsortering för att de ekonomiska effekterna skall sy-
nas. T ex var platschefen på referensbygget i delstudie 2 skeptisk under
projektets gång mot de kostnadsbesparingar, som avfallshanteringsföre-
tagen hade visat genom sina kalkyler för källsorteringen. Han var kritisk
mot de totala kostnadsbesparingarna, som är beroende på de övriga kost-
nadsposter, som markhyror och arbetskostnader, vilka avfallshanterings-
företagen inte hade tagit hänsyn till. Detta påverkade platschefen och
hans engagemang negativt. För att motivera källsorteringen behövs det
mycket information till de ansvariga. I detta fall hade avfallshanteringsfö-
retaget redan erfarenheter från olika byggarbetsplatser, men platschefens
egna erfarenheter från källsorteringen saknades, vilket bidrog till den
misstro som gällde i början. Byggföretag skall jobba för att minska den
skepsis som ännu i dag råder bland annat hos en del platschefer. En möj-
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lighet är att kräva avfallsplaner, där platschefen själv kan göra kostnads-
kalkylerna.

Blandat byggavfall sorterades också maskinellt i de flesta avfallsan-
läggningarna i Stockholmsområdet, som gjorde att allt blandat avfall inte
deponerades. Det var i stort sett metaller, trä och papper som kunde sor-
teras ut. Sorteringsresultatet var grovt, men lämpligt för metallåtervinning
och förbränning. Fraktioner sorterade på byggarbetsplatser togs fram i
anläggningarna, där det mellanlagrades och transporterades till återvin-
ning. Materialåtervinningen ökades från 4 % till 9 % under studieperio-
den i de studerade anläggningarna. Det skulle utredas närmare om sorte-
ring på avfallsanläggningar lönar sig både ekonomiskt och miljömässigt.

Statistiken gällande bygg- och rivningsavfall är dålig även om förut-
sättningar finns. Vid mottagningen i avfallsanläggningar kontrolleras och
uppmäts varje lass avfall, men rutinerna varierade mellan olika anlägg-
ningar. Viktdebiteringen var dominerande, men vid några anläggningar
fanns både volym- och viktdebiteringen för mottagna restmaterialfraktio-
ner och två anläggningar använde bara volymdebiteringen. Eftersom in-
nehållet i avfallsfraktionerna också varierade mellan anläggningarna,
medför det svårigheter att räkna ihop mängden byggavfall inom området.
Ofta var bygg- och rivningsavfall samlat under rubriken industriavfall eller
bygg- och industriavfall. Om verksamheten hade tillstånd för mottagning
av bygg- och rivningsavfall, följdes mängden bygg- och rivningsavfall upp.
Om tillståndet var beviljat för mottagning och deponering av industriav-
fall, följdes bara fraktionen industriavfall ingående bygg- och rivningsav-
fall upp.
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    av miljöproblem,
t ex hotet om en kommande klimatförändring, som diskuteras i dag.
Skäl och orsaker till dessa globala miljöproblem är väl kända. Därmed
har miljöhoten börjat beröra allt flera av samhällets aktörer. Tillgängli-

ga lösningar för miljöproblemen är däremot komplicerade och därför be-
hövs det internationellt samarbete bl a i  samt ansträngningar i samtli-
ga näringslivets sektorer för att arbetet mot en hållbar utveckling ska kun-
na bedrivas. Att driva miljöarbetet i en organisation ses numera som en
lednings- och styrningsfråga. Näringslivet har infört miljöledning som ett
verktyg för att driva ett systematiskt miljöarbete.

Miljöhänsyn i en organisation berör såväl den högsta ledningen som
alla anställda, och är därför en central ledningsfråga. Miljöledning har ut-
vecklats genom att utnyttja de ledningsrutiner som har utvecklats tidigare
och har knappast medfört nya ledningsrutiner, men kvalitetsstyrning har
däremot blivit allt viktigare. I miljöledningsfrågor är det ofta en fråga om
miljöarbetets integrering med kvalitetsstyrning. 

Införande av miljöledning blev aktuellt i byggbranschen först i slutet av
1990-talet, då miljöregleringen och avfallsavgifter ökade kraftigt. Bygg-
företagen pressades att ta hänsyn till miljön i normala arbetsrutiner och
att därigenom utveckla sitt miljöarbete. Byggbranschen har kunnat samla
erfarenheter från industribranscher, som kemi- och energi, vilka har varit
föregångare inom miljöledning. Ett sådant läge har medfört fördelar i själ-
va utvecklingsarbetet och möjligheter att göra framsteg i en snabb takt.
Utveckling av miljöledningssystem bland de största byggföretagen har så-
ledes utvecklats väl. Mindre och mellanstora byggföretag följer efter i den-

9 Slutsatser

I
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na utveckling och kommer att uppdatera sin kvalitetsstyrning till att om-
fatta också miljöfrågor.

Studieperioden mellan åren 1994-96 visade sig vara den period då
källsortering aktualiserades på byggarbetsplatserna i Stockholmsområ-
det. Ett införande av miljöledningssystem var i sig ännu inte aktuellt utan-
för några av de största byggföretagen. Avfallssorteringen var frivillig, men
ekonomiskt styrd genom kommunala avfallstaxor, som gjorde att sorte-
ringsaktiviteter varierade mellan olika företag. Ett företag i studien hade
slagit fast i sin miljöplan att påbörja källsortering på alla sina byggarbets-
platser i Sverige under 1996. En sådan beslut var drivande för hela miljö-
arbetet i detta företag. På så sätt kunde varje bygge påverka företagets
framgång i sitt miljöarbete. I andra byggföretag tilläts varje bygge att själv
bestämma om att satsa på källsortering. På detta sätt blir belastningen på
företagets miljöarbete i sin helhet rimlig, även om enstaka byggarbetsplat-
ser kan spara på avfallskostnader.  

I slutet av 1990-talet skaffade framför allt de största byggföretagen
personalresurser för att satsa på miljöarbetet på allvar. Miljöarbetet be-
traktades som främjande för affärerna genom en förbättrad miljöprofil
och miljö och blev så småningom en ledningsfråga. Kundperspektivet
blev aktuellt och miljöarbetet utvidgades till att omfatta framför allt ut-
veckling av miljöledningssystem, personalutbildning och miljöhänsyn vid
materialinköp och projektplanering. De större byggföretagen spred miljö-
hänsyn vidare genom att kräva miljöledningssystem från underentrepre-
nörer och leverantörer. 

Företagen har satsat på miljöledning, men frågan är om miljölednings-
system har givit fördelar för företaget i övrigt. Enligt denna studie kan föl-
jande slutsatser om miljöledning dras:

• Stora byggföretag har kunnat satsa på personalresurser och därigenom
kunnat utveckla miljöprogram och utföra miljöutbildning.

• Mindre och mellanstora företag har inte extra personalresurser för att
utveckla miljöarbetet.

• Miljöarbetet har utvecklats väl i företag, där företagsledning ser miljö-
arbetet viktigt för företagets framgång. 

• Standardiserade miljöledningssystem som  14001 införs gärna i de
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stora byggföretagen på grund av att det kan integreras med  9000
kvalitetssystem, vilket redan är vanlig i byggföretag. 

•  betraktas som ett verktyg för att driva och uppfölja miljöarbetet
på ett systematiskt sätt.

•  betraktas som nödvändigt för att bygga upp en positiv miljöprofil.

• En positiv miljöprofil betraktas som en konkurrensmedel i byggandet.
Detta leder till en intensifiering av miljöarbetet i branschen.

• Det  utvidgade miljöarbetet syftar till att handha miljöfrågor med
bredare syn än enbart avfallsfrågor.

• Ett konsekvent införandet av miljöprogram på byggarbetsplatser krä-
ver resurser och motivation hos personalen.

Återvinning av byggavfall är beroende av sortering och lokala återvin-
ningsmöjligheter. Ekonomisk styrning avgör om avfallet sorteras eller
inte. Denna undersökning pekar på en utveckling inom flera frågor röran-
de källsortering:

• Källsorteringen på byggarbetsplatser kunde ökas genom bra lokala
återvinningsmöjligheter

• Avfallsstyrning i samhället kräver en fortlöpande uppföljning av byg-
gavfallsmängder 

• Belastning på avfallsanläggningar kan minskas betydligt genom en sär-
skilt satsning på återvinning av bygg- och rivningsavfall 

• Sortering av brännbart avfall är ett effektivt sätt att minska depone-
ringen, annars kan sortering av blandat avfall på deponi betraktas så-
som ogynnsam.

Byggföretag har bara små möjligheter att hindra uppkomst av avfall, men
deras roll är central i frågan om återvinning.

• Sortering av avfall skall ske vid källan på byggarbetsplatsen om depo-
neringen skulle kunna minskas. 

• Byggföretagen har som huvudentreprenad en central roll för om avfall
kommer att sorteras eller ej på en byggarbetsplats. Andra entreprenö-
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rer skall följa huvudentreprenörens regler.

• Källsortering på byggarbetsplatsen kräver planering och uppföljning. 

• Källsortering fungerar bra på byggarbetsplatser, där alla parter har
kommit överens om regler för avfallshanteringen. 

• Omhändertagandet av hälso- och miljöfarligt avfall har pressat på för
att utveckla sorteringsaktiviteter.

• För att källsorteringen kan bli ekonomisk lönsam skall sorteringen pla-
neras på förhand. Brist på utrymme på byggarbetsplatsen har varit ett
vanligt problem.

• För att få källsorteringen att fungera behövs det miljöinformation, råd-
givning och uppföljning på byggarbetsplatserna. Information om hur
källsorterat byggavfall kommer att återvinnas efter att det har lämnat
byggarbetsplatsen skall utdelas till personalen för att skapa motivation. 

• Byggföretagen var motiverade att utveckla källsorteringen, som ofta
var mer lönsam än att allt avfall blandades. Byggföretag ser att källsor-
teringen också påverkar på företagets miljöprofil positivt samt bidrar
till bättre ordning på byggplatserna.

Miljöutveckling i ett byggföretag är en långsiktig process och berör samt-
lig personal och de flesta aktiviteter som utförs. Företagsledningen måste
se miljöarbetet som främjande för affärerna för att det skall kunna utveck-
las väl i organisationen. Ekonomiska intressen och strävan att stärka före-
tagets konkurrenskraft tycks vara de faktorer som driver miljöarbetet
framåt.
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.  

Att prioritera miljöarbetet som en av de  viktigaste verksamheterna
inom företaget och som en viktig förutsättning för en varaktigt hållbar
utveckling; att utforma riktlinjer, program och rutiner för att driva
verksamheten på ett miljöanpassat sätt.

.  

Att integrera dessa miljöanpassade riktlinjer, program och rutiner som
en nödvändig del i styrningen av företaget.

. 

Att med gällande lagar som utgångspunkt kontinuerligt förbättra före-
tagets riktlinjer, program och rutiner för miljöarbetet med hänsyn till
teknisk och vetenskaplig utveckling, konsumenternas behov och sam-
hällets förväntningar med gällande lagar som utgångspunkt samt att
tillämpa samma miljökriterier internationellt. 

.   

Att utbilda och motivera anställda att utföra sina uppgifter på ett miljö-
mässigt ansvarsfullt sätt.

. 

Att på förhand bedöma miljökonsekvenserna innan en ny verksamhet
påbörjas eller en gammal avslutas.

Bilaga 1
ICC:s Näringslivsprogram 

för varaktigt hållbar utveckling
Principer för miljömedvetet ledarskap
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.   

Att utveckla och tillhandahålla varor och tjänster, som har minimal in-
verkan på miljön och som kan användas säkert för avsett ändamål, som
utnyttjar energi och naturresurser effektivt och som kan återvinnas,
återanvändas eller deponeras på säkert sätt. 

. 

Att ge råd och utbildning till kunder, distributörer och allmänhet om
hur varor , och i förekommande fall tjänster bör användas, transporte-
ras, lagras och deponeras på ett säkert sätt. 

. 

Att utveckla, utforma och bedriva tillverkning med hänsyn till effektiv
användning av energi och råvaror, varaktigt hållbar användning av för-
nybara resurser, minimering av skadliga miljöeffekter och avfall samt
att deponera avfall säkert och ansvarsfullt.

. 

Att utföra och stödja forskning om miljöpåverkan av råvaror, tillverk-
ningsprocesser, utsläpp, produkter och avfall från företagets verksam-
het och hur negativa effekter kan minimeras.

. 

Att anpassa tillverkning, marknadsföring och användning av varor el-
ler tjänster eller verksamheter i överensstämmelse med känd veten-
skap och teknisk kunskap för att förebygga allvarlig och oåterkallelig
miljöförstöring. 

.   

Att verka för att dessa principer antas av entreprenörer som verkas på
företagets uppdrag, att stödja och i tillämpliga fall kräva förbättringar i
deras verksamhet för att göra den förenlig med företagets samt att
uppmuntra leverantörer att tillämpa dessa principer.
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. 

Att i de fall det föreligger betydande risker för skador som drabbar mil-
jön eller möjliga gränsöverskridande effekter i samarbete med samhäl-
lets räddningstjänst utveckla och uppdatera beredskapsplaner mot
olyckor.

. 

Att bidra till att sprida miljöanpassad teknik och miljömedvetet ledar-
skap inom både näringsliv och offentlig sektor.

.    

Att bidra till att utveckla politik, program och utbildning inom nä-
ringsliv, offentlig sektor och mellanstatliga organisationer, för att stär-
ka miljömedvetenhet och skyddet av miljön.

. 

Att främja öppenhet och dialog med anställda och allmänhet genom
att föregripa och besvara deras oro över tillverkningens, varornas, tjän-
sternas och avfallens potentiella risker och påverkan inklusive dessas
gränsöverskridande eller globala betydelse.

.   

Att mäta resultatet av miljöarbetet, att genomföra regelbundna miljö-
revisioner och bedömningar av överstämmelsen med företagets regler,
gällande lagstiftning, och dessa principer samt att periodiskt förse sty-
relse, aktieägare, anställda, myndigheter och allmänhet med relevant
information.
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Den svenska värderingsmodellen i enlighet med europeiska och ameri-
kanska mönsterbilder värderar följande aktiviteter:

• Kundorientering

• Engagerat ledarskap

• Allas delaktighet

• Kompetensutveckling

• Långsiktighet

• Samhällsansvar

• Processorientering

• Förebyggande åtgärder

• Ständiga förbättringar

• Lära av andra

• Snabbare reaktioner

• Faktabaserade beslut

• Samverkan

I kvalitetsarbetet skall alla ovannämnda aktiviteter beaktas, även om ut-
vecklandet av  kundtillfredsställelse har prioriterats som den mest värde-
fulla aktiviteten i samband med viktningen för resultatberäkning. 

Bilaga 2
Kvalitetskriterierna enligt SIQ
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Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling, som möttes i
Rio de Janerio från den 3 till den 14 juni 1992, som bekräftar Deklaratio-
nen från Förenta Nationernas konferens om den mänskliga miljön anta-
gen i Stockholm den 16 juni 1972 och som eftersträvar att bygga vidare
på den, med målet att etablera en ny och rättvis gemenskap genom att
skapa nya ramarbetsformer mellan stater, samhällets viktigaste sektorer
och mellan folk, som verkar för internationella överenskommelser som
respekterar allas intressen och som skyddar okränkbarheten hos det glo-
bala utvecklings- och miljösystemet, som erkänner jordens, vårt hem,
odelbarhet och ömsesidiga beroende, tillkännager härmed:

 

I strävan mot en hållbar utveckling står människan i centrum. Hon har
rätt till ett hälsosamt och rikt liv i samklang med naturen.

 

Staterna har, i överensstämmelse med Förenta Nationernas stadga och
folkrättens principer, den suveräna rättigheten att utnyttja sina egna
naturtillgångar i enlighet med sin egen miljö- och utvecklingspolitik
och ansvaret för att tillse att verksamheter inom deras egen jurisdiktion
eller kontroll inte förorsakar skada på andra länders miljö eller på om-
råden utanför nationell jurisdiktion.

 

Rätten till utveckling måste fullgöras på ett sådant sätt att den rättvist

Bilaga 3
Rio-deklarationen om miljö och utveckling
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tillgodoser nuvarande och kommande generationers behov av utveck-
ling och miljö.

 

För att uppnå en hållbar utveckling måste skyddet av miljön utgöra en
integrerad del av utvecklingsprocessen och inte betraktas som något
isolerat därifrån.

 

I syfte att minska skillnaderna i levnadsvillkor och för att bättre tillgo-
dose behoven hos majoriteten av jordens befolkning måste alla stater
och folk samarbeta i den angelägna uppgiften att utrota fattigdomen,
vilket är en förutsättning för en hållbar utveckling.

 

Utvecklingsländernas speciella förhållanden och behov måste ges sär-
skild prioritet, i synnerhet vad gäller de minst utvecklade länderna och
de vars miljö är mest sårbar. Internationella åtgärder på miljö- och ut-
vecklingsområdet bör också beakta alla länders intressen och behov.

 

Stater ska samarbeta i en anda av globalt samförstånd för att bevara,
skydda och återställa hälsa och okränkbarhet hos jordens ekosystem.
Staterna har ett gemensamt ansvar härför men det är olika utformat på
grund av deras olika bidrag till den globala miljöförstöringen. De ut-
vecklade länderna erkänner sitt ansvar i de internationella strävandena
mot en hållbar utveckling med hänsyn till de påfrestningar som deras
samhällen utsätter den globala miljön för och med tanke på de tekno-
logiska och finansiella resurser som de förfogar över.

 

För att uppnå en hållbar utveckling och en högre livskvalitet för alla
människor, bör stater begränsa och undanröja ohållbara produktions-
och konsumtionsmönster och främja en lämplig befolkningspolitik.
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Stater bör samarbeta för att stärka uppbyggandes av inhemsk kompe-
tens för hållbar utveckling. Detta kan ske genom att förbättra veten-
skaplig förståelse genom utbyte av vetenskapligt och tekniskt kunnan-
de och genom att främja utveckling, anpassning, spridning och överfö-
ring av teknik, inklusive ny och nyskapande teknik.

 

Miljöfrågor hanteras bäst när alla berörda medborgare deltar på lämp-
lig nivå. På det nationella planet ska varje individ ha skälig tillgång till
den miljöinformation som finns hos offentliga organ, inklusive infor-
mation om farliga material och verksamheter i deras samhällen och de
ska ges möjlighet att delta i beslutsprocessen. Stater ska underlätta och
uppmuntra folkligt medvetande och deltagande genom att se till att in-
formation finns lätt åtkomlig. Tillgång till effektiva juridiska och admi-
nistrativa procedurer inklusive rättsmedel för upprättelse och gottgö-
relse ska erbjudas.

 

Stater ska anta effektiva miljölagar. Miljönormer, mål och prioritering-
ar ska spegla de miljö- och utvecklingssammanhang där de ska tilläm-
pas. Normer som tillämpas i vissa länder kan vara olämpliga i andra,
särskilt i utvecklingsländer, och leda till oförsvarliga sociala och eko-
nomiska kostnader.

 

Stater bör samarbeta för att främja ett öppet internationellt ekono-
miskt system som kan bidra till ekonomisk tillväxt och hållbar utveck-
ling i alla länder för att på så sätt bättre kunna hantera problemen med
miljöförstöringen. Handelspolitiska åtgärder som vidtas till skydd för
miljön får inte medföra godtycklig eller otillbörlig diskriminering eller
en dold begränsning av den internationella handeln. Ensidiga åtgärder
för att komma till rätta med miljöhot utanför det importerande landets
jurisdiktionsområde bör undvikas. Miljöåtgärder som syftar till att be-
mästra gränsöverskridande eller globala miljöproblem bör, så långt
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möjligt, grundas på internationella överenskommelser.

 

Stater ska utveckla sin nationella lagstiftning vad avser ansvar och er-
sättning till offer för föroreningar och andra miljöskador. Stater ska
också samarbeta snabbt och beslutsamt för att utveckla och utvidga
folkrättens regler om ansvar och ersättning för miljöskador som orsa-
kats av verksamheter inom deras eget jurisdiktionsområde eller områ-
den under deras kontroll till att gälla även för sådana skador på områ-
den utanför deras ansvar.

 

Stater bör samarbeta effektivt för att motverka eller förhindra att verk-
samheter och ämnen som medför allvarlig miljöförstöring eller som är
skadliga för människors hälsa inte förflyttas eller överförs till andra sta-
ter.

 

I syfte att skydda miljön ska försiktighetsprincipen tillämpas så långt
möjligt och med hänsyn tagen till staternas möjligheter härtill. Om det
föreligger hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får inte avsaknaden
av vetenskaplig bevisning användas som ursäkt för att skjuta upp kost-
nadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring.

 

Nationella myndigheter bör sträva efter att främja internalisering av
miljökostnader och användandes av ekonomiska styrmedel, med be-
aktande av att förorenaren, i princip, ska bära kostnaderna för förore-
ningarna. Hänsyn ska härvidlag också tas till det allmännas intressen
och tillämpningen ska ske på sådant sätt att det inte medför störningar
i den internationella handeln och investeringarna.

 

Miljökonsekvensutredningar ska användas som ett nationellt instru-
ment för sådana föreslagna verksamheter som kan antas ha en bety-
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dande skadlig inverkan på miljön och som kräver beslut av behörig na-
tionell myndighet.

 

Stater ska omedelbart underrätta andra stater om naturkatastrofer och
andra nödsituationer som kan antas orsaka plötslig skada på miljön i
dessa stater. Det internationella samfundet ska göra sitt yttersta för att
bistå drabbade stater.

 

Stater ska i god tid underrätta och lämna relevant information till sta-
ter som kan komma att drabbas av verksamheter som kan ha betydan-
de gränsöverskridande effekter på miljön och ska samråda med dessa
stater på ett tidigt skede i en anda av förtroende.

 

Kvinnor spelar en avgörande roll i frågor som gäller miljövård och ut-
veckling. Deras fullvärdiga deltagande är därför av största betydelse för
att uppnå en hållbar utveckling.

 

Ungdomars skaparkraft, idealism och mod världen över ska mobilise-
ras för att skapa ett globalt kamratskap i syfte att uppnå en hållbar ut-
veckling och att säkra en bättre framtid för alla.

 

Urbefolkningar och deras samhällen, liksom andra lokalsamhällen, har
en viktig roll i miljövård och utveckling på grund av deras kunskaper
och traditionella sedvanor. Stater bör erkänna och vederbörligen stöd-
ja deras identitet, kultur och intressen och göra det möjligt för dem att
delta effektivt i arbetet med att uppnå en hållbar utveckling.

 

Miljö och naturresurser som tillhör folk, som lever under förtryck, do-
minans och ockupation, ska skyddas.
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Krig är i sig destruktivt för en hållbar utveckling. Stater måste därför re-
spektera folkrättens regler till skydd för miljön vid väpnad konflikt och
samarbeta, om så bedöms nödvändigt, för att utveckla dessa regler.

 

Fred, utveckling och miljöskydd är beroende av varandra och odelba-
ra.

 

Stater ska lösa sina miljötvister fredligt och med användande av lämp-
liga medel härför i enlighet med Förenta Nationernas stadga.

 

Stater och folk ska samarbeta i förtroende och i en anda av delaktighet
för att uppfylla principerna i denna deklaration och för att utveckla
folkrättens regler vad avser en hållbar utveckling.
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Flera av de i  utarbetade direktiver berör byggverksamheten. Direkti-
ven inbegriper bullernivå i maskiner, avfallshantering, användning av ke-
miska ämnen och utsläpp av föroreningar enligt följande lista i tidsord-
ning (www.europa.eu.int/eur-lex/index.html):

• Ramdirektivet (75/442/ , ändrat 91/156/)

• Rådets direktiv (75/439/) om omhändertagande av spilloljor

• Rådets direktiv (75/442/) om avfall 

• Rådets direktiv (84/533/) om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå hos kompressorer

• Rådets direktiv (86/662/) om begränsning av buller från hy-
drauliska grävmaskiner, lin-grävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaski-
ner och grävlastare

• Rådets direktiv (91/157/) om batterier och ackumulatorer som
innehåller vissa farliga ämnen

• Rådets direktiv om farligt avfall (91/689/)

• Rådets direktiv om förpackningar och förpackningsavfall (94-
/62/)

• Rådets direktiv (96/59/) om bortskaffande av polyklorerade bife-
nyler och polyklorerade terfenyler (/)

• -direktiven (96/61/), som handlar om föroreningar och dess
begränsning och förebyggandet

• -direktiven (96/92/), som handlar om kemiska ämnen

• Rådets direktiv (1999/31/) om deponering av avfall
I  – lagstiftningen finns det i dag därtill två förordningar, som berör

byggverksamheten:

Bilaga 4
Direktiv och förordningar 

som berör byggverksamheten
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• Rådets förordning om frivilligt deltagande för industriföretag i gemen-
skapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning ( No
1836/93), dvs -miljöledningssystem (The European Commu-
nity Eco-Management and Audit Scheme) och

• Rådets förordning (259/93/) om övervakning och kontroll av av-
fallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen. 
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Berg 1,5 ton/m3

Hushållsavfall 0,2 ton/m3

Bygg- och industriavfall 0,24 ton/m3

Schaktmassor 1,5 ton/m3

Oljeskadad jord 1,5 ton/m3

Jord och andra täckningsmassor 1,5 ton/m3

Plåt och skrot 0,55 ton/m3

Gallerrens 0,55 ton/m3

Latrinkärl  0,028 ton/styck

Bilaga 5
Omräkningstal för olika avfallsslag 

hos avfallsanläggningar 1994
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Intervjufrågor riktade till miljöchef eller liknande:
1. Hur ser företagets miljöpolicy ut när det gäller miljövänligt byggan-

de på byggarbetsplatsen?
1.1 Företagets miljöpolicy omfattar kretsloppsfrågorna och strategiska

principer för miljövänligt byggande?
Med vilka åtgärder har företaget infört miljöpolicyn på byggarbets-
platsen?

– Skriftlig information, till vem, vilka?
– Muntlig information, till vem, vilka?
– Utbildning, för vilken grupp?
– Andra åtgärder?

1.2 Har man satt upp mål för miljövänligt byggande för varje arbetsplats?
Hur?

– Har man bestämt sig för vilka åtgärder som skall användas för
att nå målen

– Gör man i efterhand en utvärdering om man uppnått målen?
– Hur kan personalen integrera miljömålen med produktions

målen?
– Miljöfrågorna kopplas ihop med produktionsfrågorna?
– Ökad information för hela personalen?

2. Underentreprenörerna skall följa huvudentreprenörens/byggher-
rens miljöpolicy. Vilken roll spelar miljöpolicy när man gör avtal
med underentreprenörer?

2.1 Med vilka åtgärder säkerställs att alla underentreprenörer följer sam-
ma miljöpolicy på arbetsplatsen

Bilaga 6
Intervjufrågor i delstudie 2
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– Hur är informationen? När? För vem?

Intervjufrågor riktade till platschef och inköpare:

3. Materialinköp – möjligheter att påverka materialström av byggma
terial, varor och restmaterial på byggarbetsplatsen

– Vad styr materialinköp på byggplatsen
– Hurdana möjligheter har man att ta hänsyn till miljöfrågor vid

materialinköp (materialinnehåll, avfall- och restmaterialhan
tering)

3.1 Materialinköp utförs under hela byggtiden från första planerings
beslut. Inköp kan indelas i tre grupper: stora materialinköp för hela
företaget, materialinköp för byggplatsen och mindre material från 
olika byggbutiker. Det finns flera ansvariga. Hur är det möjligt att 
välja miljövänliga byggmaterial- och produkter?

– Hur får man information on vilka ämnen som olika material 
innehåller?

– Har man fått information om miljöpåverkan av olika ämnen 
som byggmaterial innehåller? Vilken och hur?

– Har man fått information on kretsloppet av byggmaterial? Vil
ken och hur?

3.2 Att välja byggmaterial kräver avvägning mellan olika egenskaper 
och kostnad. Vilka systematiska metoder använder man som hjälp
medel att välja rätt?

– Värdeanalyser?
– Kostnadskalkyler?
– Väljer samma material som tidigare?

3.3 Med materialköp kommer också emballage, förpackningar och 
restmaterial (spill) till byggplatsen

– Har man aktivt försökt att minska mängden av dessa material
vid materialinköpet? Med vilka åtgärder? Kontakter med till
verkare, leverantörer och försäljare?

3.4 Spill-% varierar mellan olika material och arbetsuppgifter. Har man
aktivt försökt att minska restmaterialet vid materialinköpet? Hur?

– Välja lämplig mängd, lämpliga dimensioner?
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– Räkna på materialbehovet mera noggrant?
3.5 Varför uppstår spill % när man gör en noggrann materialbehovs-

beräkning?
– Vilka är egna erfarenheter i företagen?
– Hur stämmer officiell statistik över materialbehov?

4. Restmaterialhantering – säkerställa förutsättningar, som byggföre-
tagen har för att utveckla arbetsmetoder med miljöanpassad inrikt-
ning

4.1 Gör man materialinvesteringar innan rivningsarbetet kommer 
igång?

4.2 Får man tillräcklig information på byggplatsen om miljöfarligt av
fall?

– Utrustningar eller material som innehåller miljöfarligt avfall
– Hantering och transport av miljöfarligt avfall

4.3 Avfallsfrågorna är också ekonomiska frågor för byggföretagen. Har
man tillräcklig kunskap om rivningsmassor och restmaterial i ett 
byggobjekt? Hur?

– Mängd (ton, kubikmeter)
– Kvalitet (renhet, innehåll av miljöfarligt avfall)
– Storlek och vikt för enskilda delar?

4.4 Vilka data används för att beräkna avfallsmängder?
– Egna erfarenheter, statistik?
– Andra data?

Intervjufrågor riktade till arbetare:

5. Personalförankring- för att förklara vilken uppfattning byggarbeta-
re har om kretsloppsanpassat byggande

5.1 Det är dyrt och miljöovänligt att transportera byggavfall till tippen.
Vilken tycker du är det farligaste byggavfallet från miljösynpunkt?

5.2 Hur kan man minska avfallsmängden som går till tippen? Vilka lös
ningar är lämpliga?

5.3 Kretsloppstänkande är ett av de viktigaste begreppen som kommer
att bli vägledande även i byggbranschen. Hur kan den enskilde 
byggarbetaren vara med och
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– Minska mängden byggavfall?
– Hjälpa till att återvinna mer material?
– Hjälpa till att omhänderta miljöförstörande avfall på ett säkert

sätt?
6. För att bygga eller riva hanterar man olika byggmaterial som har 

olika inverkan på miljön beroende på egenskaper hos materialet. 
Hur får man information om de material som används?

– Innehåll av miljöfarliga ämnen?
– Lämplighet för återvinning?
– Lämplighet för återanvändning?

6.1 Har man tillräckligt information om olika ämnens inverkan på mil-
jön? Vilken information vill man ha? Om vad?
– Önskar du mer information om miljöfrågor som gäller byggar-

bete? Vilken?
– Önskar du mer utbildning om miljöanpassad materialhante

ring? Vilken?
7. Förutsättningar för källsortering- för att ge en förklaring till möjlig

heter och utvecklingsbehov för miljöanpassat byggande
7.1 Är du nöjd med källsortering på bygget?

– Vilken är nyttan?
– Vilka är svårigheterna?

7.2 Har du tillräckligt med containers och lastvagnar?
– Vad önskar du ha mera? Varför?
– Vilka är oanvändbara? Varför?
– Vilka behövs inte? Varför?

7.3 Hur fungerar det att kärra restmaterial till container?
– Bra lösningar och svårigheter med transportvägen?
– Bra lösningar och svårigheter med transporterna?

7.4 Hur fungerar det att tömma restmaterial i containers?
– Ergonomiska frågor?
– Tömningar i tid?
– Vet du i vilken container du skall kasta olika restmaterial?

7.5 Har du tillräckligt information om vad som händer med restmateri
alet efter källsortering?
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– Vet du vad man gör med oliks fraktioner?
7.6 Har du tillräckligt information om kvalitetsfrågor? Olika fraktioner

kräver olika kvalitet av restmaterial där renhet är huvudfrågan. 
T ex gipsspill behöver vara helt rent för att kunna återvinnas.

– Är det möjligt att hålla restmaterialfraktioner rena? Hur?

Intervjufrågor riktade till personal i avfallshanteringsföretag:

8. Vilka krav ställer man på producenten när det gäller att ta hand om
producentens avfall (källsorterat restmaterial, blandat material, ke
miskt material)?

– Hur stor del av verksamheten berör byggrelaterat avfall?
– Varierar förutsättningarna för ett drägligt arbete från bygg

plats till byggplats?
– Finns det byggföretag som negligerar hela avfallsproblemati

ken och kör på i gamla uppkörda spår?
– Är det viktigt för ekonomin hos avfallsföretaget att ha byggfö

retag som kunder?
– Kan avfallsföretaget påverka mindre nogräknade byggföretag

att acceptera och anta en miljöpolicy som innebär bättre av
fallshantering och t.o.m. källsortering?

9. Med vilka åtgärder försöker man minska mängden avfall som körs 
till deponi när man tar hand om blandat byggavfall?

– Hanteringsmetodik på avfallsföretaget?
– Vilka material försöker man skilja?
– Svårigheter?
– Möjligheter?

10. För att minska energibehovet bör man köra fulla lass av restmate-
rial. Vilken information får byggplatserna för att bygga upp fulla 
lass av olika material?

– Vilket insamlingssystem har avfallsföretaget?
– Har man på avfallsföretaget systematiskt försökt minska trans

portbehovet?
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Intervjufrågor

.  ,    -

     

1.1 I vilka verksamhetsområden arbetar företaget? Har företaget specia-
liserat sig?

1.2 Vilka är de största kunderna för företagen?
1.3 Har man fortlöpande kontakter med myndigheter t ex i form av till-

stånd eller anmälan?
1.4 Tar företaget själv kontakter med myndigheter
1.5 Har företaget kontakter med forskningsinstitut?
1.6 Har företaget kontakter med allmänheten eller med grannar under

byggprojektens genomgång?
1.7 Finns det andra parter som har betydelse för företagets verksamhet i

miljöfrågor
1.8 Vilken typ av information ger företaget i miljöfrågor till allmänhe-

ten?
1.9 Är information inriktad till vissa parter?
1.10 Har hänsynstagandet av miljön haft positiv påverkan på samarbetet

mellan  olika  parter
1.11 Känner man till  i företaget?
1.12 Har arbetet och miljömålsättningen på  påverkat miljöarbetet i

företaget
1.13 Är företaget motiverat för ett långsiktigt miljöarbete enligt  ?

Bilaga 7
Intervjufrågor och frågeformulär 

i delstudie 3
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.  

2.1 Tar företaget hänsyn till miljö i sin verksamhetsutveckling?
2.2 Kan man peka på någon händelse eller olycka inom företaget som

gjorde att man började utveckla miljöarbetet på ett nytt sätt?
2.3 Vilka skäl har varit drivande i början av miljöarbetet?
2.4 Har företaget egen »miljö« verksamhet

.    

3.1 Finns det miljöledningssystem i företaget?
3.2 Har kunderna efterfrågat miljöledningssystem?
3.3 Har kunder eller andra parter efterfrågat om hur företag tar hand om

miljöskydd?
3.4 Om det inte finns miljöledningssystem i företaget, på vilket sätt kan

företaget påvisa hänsynstagandet av miljön?
3.5 Har företaget system att iaktta utvecklingen i frågan om miljölagstift-

ning?
3.6 Har företaget system för att iaktta utvecklingen av miljöhänsynsta-

gandet i branschen?
3.7 Har företaget system att reda upp kundernas behov och önskemål?
3.8 Har företaget utfört miljöriskanalyser eller miljöutredningar i sitt

verksamhet?
3.9 Har företaget system att analysera miljökostnader i verksamheten.
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Frågeformulär
Del 1: Byggsektorns åtgärder
1. Miljöutbildning av personalen
Det finns egen kompetens i företaget att miljöutbilda personal

Ja Nej
Det används konsulter för miljöutbildning

Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt
Utbildning av personalen är en del av verksamheten

Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt
Miljöutbildning ingår i personalutbildningen i företaget

Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt
Projektledare får miljöutbildning

Inte alls Några Flesta Alla
Byggarbetare får miljöutbildning

Inte alls Några Flesta Alla
Miljöriskerna i hantering av farligt avfall ingår i miljöutbildningen

Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt
Hälsoriskerna i hantering av farligt avfall ingår i miljöutbildningen

Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt
Personal har miljökunskaper utan miljöutbildning

Inte alls I någon mån Ganska bra Helt
Brådska vid byggprojekten är hinder för personalen att ta del i miljöutbildningen

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Projektansvariga har tidsbrist för att ta del i miljöutbildningen

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Miljöutbildningen är dyrt att ordna i jämförelsen med dess nytta

Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt
Miljöutbildningen är nödvändig för att kunna bygga miljövänligt

Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt

2. Efterfrågan om byggvarudeklarationer

Byggvarudeklarationer efterfrågas i samband med materialinköp
Aldrig Ibland Ofta Alltid

Företaget använder produkter/material med byggvarudeklarationer
Aldrig Ibland Ofta Alltid

Företagen kan  medverka i användningen av material/produkter
Inte alls I någon mån Ganska bra Helt

Företaget undviker PVC-produkter (plastmattor mm.)
Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt

Företaget väljer byggmaterial efter miljöbedömning
Aldrig Ibland Ofta Alltid

Olika byggprodukter/material kan jämföras med varandra i miljösynpunkt
Inte alls I någon mån Ganska bra Helt
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Efterfrågan av byggvarudeklarationer påverkar producenter att miljöanpassa sitt verk-
samhet

Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt

3. Källsortering av farligt avfall samt restprodukter
Företaget arbetar i rivningsobjekten, där identifiering och sortering av farligt avfall
kommer i frågan

Ja Nej
Farligt avfall kan källsorteras på byggplatser

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Restprodukter kan källsorteras på byggplatser

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Personalen har fått information och utbildning om källsortering

Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt
Källsortering krävs i avtal med underentreprenörer 

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Källsortering är ekonomiskt lämpligt

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Källsortering av trä är ekonomiskt lämpligt

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Källsortering av metaller är ekonomiskt lämpligt

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Källsortering av mineraliska massor är ekonomiskt lämpligt

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Källsortering av brännbart material är ekonomiskt lämpligt

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Källsortering av plast är ekonomiskt lämpligt

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Det finns utrymme att placera container på byggplatser 

Inte alls I någon mån Ganska bra Helt
Personalen källsorterar noggrant

Inte alls I någon mån Ganska bra Helt
Underentreprenörer källsorterar noggrant

Inte alls I någon mån Ganska bra Helt
Utomstående stör källsorteringen

Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt
Källsortering håller byggplatser rena från skräp

Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt
Källsorteringen medför tunga handarbeten på byggplatser

Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt
Källsorteringen medför brist på ytrumme på byggplatser

Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt
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4. Identifiering av miljöfarligt avfall från nybyggnad, underhåll, ändring och rivning 
Projektledare känner till regler avseende hantering av farligt avfall

Inte alls I någon mån Ganska bra Helt
Byggarbetare känner till regler avseende hantering av farligt avfall

Inte alls I någon mån Ganska bra Helt
Byggplatspersonal känner till vilket avfall som skall klassificeras som farligt

Inte alls I någon mån Ganska bra Helt
Projektledare känner till hälsorisker avseende hantering av farligt avfall

Inte alls I någon mån Ganska bra Helt
Byggarbetare känner till hälsorisker avseende hantering av farligt avfall

Inte alls I någon mån Ganska bra Helt

5. Se till, att företagets avfall går att omhändertagas på miljövänligt sätt

Företaget får dokument med tillräckligt information om omhändertagandet av avfall
från avfallsmottagaren

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Företaget får dokument med tillräckligt information om omhändertagandet av farligt
avfall från avfallsmottagaren

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Det är svårt att få information om omhändertagandet av företagets avfall

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Företaget granskar uppgifter om omhändertagandet av sitt byggavfall

Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt

6. Minimering uppkomst och deponering av avfall

Företaget efterföljer uppgifter om avfallsmängder i byggprojekten
Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt

Företaget får dokument från avfallsmottagaren om sitt byggavfall
Aldrig Ibland Ofta Alltid

Företaget kan själv använda sitt avfall på nytt 
Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt

Del 2: Lagbaserade regler
1. Tillstånds- och anmälningspliktighet för miljöfarligt verksamhet
Miljöbalken 9 kap.
Företaget utöver tillståndspliktig verksamhet

Ja Nej
Företaget utöver anmälningspliktig verksamhet

Ja Nej
Utarbetning av anmälningar eller tillståndsutredningar främjar miljöskyddsarbetet i fö-
retaget

Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt
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Tillsyn motiverar personalen för miljöskyddsarbetet
Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt

Tillsyn är bra form att samarbeta med myndigheter
Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt

Miljömyndigheter har i dag mera rådgivande än krävande roll
Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt

2. Riskanalyser och kontroll
Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901

Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll är känt i företaget
Inte alls I någon mån Ganska bra Helt

Företaget undersöker hälso- och miljöriskerna 
Ja Nej

Hälso- och miljöriskutredningar utföras efter förändringar
Aldrig Ibland Ofta Alltid

Hälso- och miljöriskutredningar utföras fortlöpande efter en bestämt tidsperiod
Ja Nej

Företaget dokumenterar resultat om hälso- och miljöriskundersökningar 
Ja Nej

Det finns resurser bland företagets miljöskyddspersonal att genomföra riskanalyser
och kontroll

Inte alls I någon mån Ganska bra Helt
Det används konsulter för riskanalyser och kontroll

Ja Nej

3. Inventering av farliga ämnen i samband med rivningsplan, som upprättas inför riv-
ning PBL 1987:10, 9 kap, 4§

Inventering av farliga ämnen i samband med rivningsplan minskar risker för försening-
ar

Inte alls I någon mån Ganska bra Helt
Plan om hantering av rivningsmaterial hjälper till att räkna avfallskostnader på förhand

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Farliga ämnen kan identifieras under projektens gång, om inventering har inte utfört

Aldrig Ibland Ofta Alltid

4. Materialval och utbytesregeln. Miljöbalken 2 kap, 6 §, Begr.listan, Obs-listan

Det är möjligt att identifiera hälso- och miljöfarliga egenskaper i byggprodukter och -
material

Inte alls I någon mån Ganska bra Helt
Det är möjligt att värdera olika material och produkter om miljösynpunkt

Inte alls I någon mån Ganska bra Helt
Det finns kunskap i företaget att värdera kemiska ämnen i miljösynpunkt

Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt
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5. Undvika emballage. Förordning om producentansvar för förpackningar 1997:185,
Miljöbalken 15 kap, 4§,7§)
Materialtillverkare och leverantörer tar hänsyn till företagets önskemål om minime-
ring av emballage

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Minimering av emballage har medverkat till skador för material eller produkter

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Företagets inköpare frågar efter emballage i samband med beställningar

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Emballage utgör en stor del av avfall på bygget

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Minimering av emballage hjälper till att hålla byggplatser rena från skräp

Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt

6. Återanvändning av rivningsmaterial. Byggsektorns miljömål

Det är praktisk andrahandsmarknad för begagnade byggvaror i Stockholmsområdet
Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt

Det är aktiv återanvändningsverksamhet i Stockholmsområdet
Inte alls I någon mån Ganska bra Helt

Företaget har erfarenheter om selektiv rivning
Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt

Byggplatspersonal är motiverade för selektiv rivning
Inte alls I någon mån Ganska bra Helt

Selektiv rivning medför orena byggplatser med skräp
Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt

Selektiv rivning medför tunga arbetsuppgifter
Inte alls I någon mån Ganska bra Helt

7. Källsortering samt verifiering av avfall

Renhålln.förord.1998:902 36§, BKR
Avfallshantering planeras på förhand i samband med projektplaneringen

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Källsortering är en del av avfallshanteringen i byggnadsarbetet (nybyggnad)

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Källsortering är en del av avfallshanteringen i rivningsarbetet

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Byggplatspersonalen är motiverade för källsorteringen

Inte alls I någon mån Ganska bra Helt
Sorterade rester kan identifieras

Aldrig Ibland Ofta Alltid
Företaget håller på med dokumentering av avfallsmängder av olika fraktioner samt de-
ras ursprung i sin verksamhet

Ja Nej



Företaget för statistik över sitt avfall
Ja Nej

8. Omhändertagandet av PCB eller annat farligt avfall. Förordning om PCB
1998:122, förordning om farligt avfall 1996:971, 5§,8§,11§,18§,19§

Företaget arbetar med projekten, där avfall, som klassificeras som farlig kan uppfinnas
Ja Nej

Företagets personal har erfarenheter om sortering av farligt avfall
Inte alls I någon mån Ganska mycket Helt

Företagets personal har erfarenheter om att ta hand om PCB-haltigt avfall
Inte alls I någon mån Ganska bra Helt

För PCB-rivningar i rivningsprojekten används företag, som är specialiserade på detta
Aldrig Ibland Ofta Alltid

Det finns inventeringsuppgifter för företagets användning i rivningsobjekten
Aldrig Ibland Ofta Alltid

Identifiering av farligt avfall ingår i byggplatspersonalens miljöutbildning 
Ja Nej

Omhändertagandet av farligt avfall ingår i byggplatspersonalens miljöutbildning
Ja Nej

Uppkomst av farligt avfall leder till utforskning av dess eventuella hälsorisker
Aldrig Ibland Ofta Alltid

Uppkomst av farligt avfall informeras på byggplatsen
Aldrig Ibland Ofta Alltid

9. Ställa miljökrav för underentreprenörer och leverantörer ISO 14000

Företaget frågar om underentreprenörernas och leverantörernas miljöskyddsarbete
Ja Nej

Företaget ställer miljökrav i avtal med underentreprenörer
Aldrig Ibland Ofta Alltid

Företaget ställer miljökrav i avtal med leverantörer
Aldrig Ibland Ofta Alltid

Otillräckligt miljöskyddsarbete är hinder för samarbete med underentreprenörer och
leverantörer

Aldrig Ibland Ofta Alltid

10. Dokumentering av inbyggda material

Företaget utöver egen byggproduktion
Ja Nej

Företaget använder fastighetspärm eller motsvarande i egen produktion
Ja Nej
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