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Återbruk på Gamla Burlövsbadet



Styrande dokument
Kretsloppsplan Malmö och Burlöv Miljöprogram Burlövs kommun



Avfallshierarkin



Förstudie 1 skede
• I förstudie 1 för Rivning 

av Burlövs Gamla 
Badhus identifierades 
att det fanns 
inventarier som hade 
ett stort värde. 

Grupp Exempel

Maskiner/inventarier med högt värde Vattenreningsutrustning/gym 
maskiner/städmaskiner/

Maskiner/inventarier med osäkert värde Stegar till bassänger/linor till 
bassänger/vitvaror

Maskiner/inventarier utan värde Möbler/kök/krokar/cykelställ

Bygginventarier  & installationer Glaspartier/dörrar/belysningsarmaturer



Kommunens kunskapsnivå
Projektledare Emma Segerstedt

Miljöstrateg Johan Rönnborg

Byggledare (konsulter)

Återbyggdepå Malmö

Tegel återbruk

Intressenter som hör av sig
Vattenreningsanläggning
Undertak (ljudabsorbenter)

Kommunen
Tage
Tekniska avdelningen
Nyproduktion i kommunen
Pumptrack/Bänkar till andra placeringar i kommunen
ABI – cykelställ och bänkar
Konstverk



Processen
• Vi visste att vi ville återbruka, men inte riktigt hur. 

• Minimalt med rutiner/beslut i kommunen om hur. 
• Inspiration ex. Göteborgs Stad. 

• Beslut om försäljning var tvunget att tas av kommundirektör samt KSAU. 
• Kommunen valde att inte ta beslut om rutiner. 

• Beslut om att Återbrukstjänsten Tage skulle få hämta det som de ansåg de 
kunde hantera. 

• Beslut om att Rivningsentreprenören skulle ansvara för återbruket. 



Rusthållaregårdens Förskola
• Förskola som skulle projekteras under 2022. Var kunde vi använda 

återbruk? 
• Valde att titta på miljöhus och förråd. 

• Tegel (Mexi) 
• Dörrar

• Vi valde också att återbruka marktegel och 8 armaturer som kommer byggas om. 

• Vi stämde även av om vi kunde använda följande i projektet
• Innerdörrar
• Ventilationsgaller och kanaler
• Armaturer
• Handfat



Förarbete
För att säkerställa att upphandlad entreprenör återbrukar i den grad som 
kommunen önskade så togs dokumentet ”Hantering inventarier och avfall 
fram”fram som del av FFU. 
• Vi var i kontakt med Malmö Återbyggdepå för att skapa sig en översiktlig bild av återbrukspotentialen inför 

rivningen av badet. 
• Tvingande för entreprenören att återbruka de material som identifierats. Dock upp till rivaren att välja själv vilken mottagare så länge 

återbruk sker.
• Även återbruksspecialister av tegel var på besök för att inventera.

• Rivningsentreprenaden ska en plan finnas för hur rivningsentreprenören ska befinna sig så högt som möjligt i 
avfallshierarkin. 

• Kompletterande materialinventering för att bedöma vad som kan återbrukas, materialåtervinnas, 
energiåtervinnas eller behöver deponeras. Planen ska redovisa hur produkter för återbruk planeras tas om 
hand. 

• Planen ska godkännas av beställaren.

• Skonsam rivning för att återbruka materialen. 
• Det åligger rivningsentreprenören att detta samordnas med mottagaren av materialet för återbruk. 



Utvärdering förfrågningsunderlag (avfall/återbruk)
I genomförandebeskrivningen beskriva hur 
rivningsentreprenaden ska ske så högt som möjligt i 
avfallshierarkin och hur? (översiktligt) 

Det är beställarens målsättning att samarbeta med en 
entreprenör som aktivt arbetar med återanvändning av avfall 
och material. Beställaren värdesätter härvid en entreprenör 
som har väletablerade rutiner samarbetar eller har avtal med 
en mottagare för återbruk.

Entreprenören ska minimum redovisa hur de planerar att hantera 
materialen. Trä, betong…



Inkomna Anbud
• Burlövs kommun fick in ett anbud (HISAB)

• Anbudet var inte preciserat enligt FFU. 

• Två val
• Förhandlat förfarande då vi hade fått in för få anbud/ej komplett anbud.
• Komma framåt gällande HISAB med ett Förtydligande Rivning inkl markarbete 

av Befintliga Burlövsbadet. 

• Vi valde att fortsätta med HISAB och tecknade avtal med dem. 



Materialhanteringsplan



Planen just nu - mängd material
Elektronik, potentiellt farligt 

avfall, (PAH asfalt)
13%

Mineraler – betong, tegel, 
klinker, keramik eller sten

62%

Trä och övrigt brännbart
13%

Metaller 
4%

Osorterat avfall 
5%

Glasmaterial
0%

Plastmaterial
1%

Gipsmaterial
2%



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Elektronik,
potentiellt

farligt avfall,
(PAH asfalt)

Mineraler –
betong, tegel, 

klinker, 
keramik eller 

sten

Trä och övrigt
brännbart

Metaller Osorterat
avfall

Glasmaterial Plastmaterial Gipsmaterial

Återbruk via försäljning Återbruk burlövs kommun Materialåtervinning %
Energiåtervinning % Deponi % Farligt avfall



Sålda objekt



Lärdomar
• Återbruk tar tid - skapa luft i tidplanen. 
• Inbrott – vandalisering, vattenskador
• Lösöre – bättre hantering
• Ställa tydligare krav – upprätta redovisningsdokument först!
• Skalskydd sist
• Ha en resurs som kan hjälpa till mer i början.
• Svårt med återbruk till ett projekt – tajma efterfrågan!
• Gips är svårt– men materialåtervinna med lite god vilja
• Kakel och klinker svårt att återbruka.
• Ha plats att ställa saker om ni skall återbruka inom kommunen/men ha allt 

öronmärkt till ett projekt innan ni börja lägga undan saker. 
• Nytt för entreprenörer. Påminn om avfallshierarkin!



Media och kommunikation
• Info till medborgare och föreningar om 

auktionen. 
• Kommunikation lade ut information på 

facebook, hemsidan, intranätet, övriga 
digitala kanaler samt skickade ut ett 
pressrelease. 

• Fackpressen och den lokala pressen hörde 
av sig först. 

• Sedan kom SR och SVT
• SVT-inslagen på lokalnyheterna och Landet runt 

blev uppmärksammat!
• Gav sannolikt en skjuts i arbetet



Tack för visat intresse
och glöm inte tjata på om avfallstrappan!
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