
”Alla tegelfasader som byggs skall klara av att rivas ned och återbrukas som nya godkända 
produkter. Vi skall använda återbrukat tegel i största möjliga mån, och där nytillverkat tegel 

används ska hänsyn tas för att säkra framtida återbruk”



• Showroom, säljkontor, yrkesbutiker, 
konstruktörer i Stockholm, Göteborg, Malmö

• Återbruks-produktion uppstartad 2020

• Både nyproduktion och renovering

• Egna Murverks-konstruktörer utför konsultuppdrag 
fasadprojektering, ABK09

KORT FAKTA

VI ÄR SPECIALISTER PÅ MURAT & PUTSAT BYGGANDE



Se filmen på: 

https://tegel.brukspecialisten.se/groent-murverk/

https://tegel.brukspecialisten.se/groent-murverk/
https://tegel.brukspecialisten.se/groent-murverk/


VAD ÄR GRÖNT MURVERK?

AVFALLS-HIERARKIN 



CIRKULÄRT BYGGANDE MED TEGEL 

Teknisk rådgivning och 
projektering i tidiga skeden 
enligt Grönt Murverk

Återbruks-produktion samt 
tillgång till brett högkvalitativt 
nytillverkat fasadtegel. 

Teknisk rådgivning och 
projektering inför underhåll av 
äldre fasader. 

VI FINNS MED I HELA FLÖDET



GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR GRÖNT MURVERK



GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR GRÖNT MURVERK



GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR GRÖNT MURVERK

ca. 40-50 % spill *

ca. 25 % spill

ca. 10 % spill

* med ”fel” murbruk än större spill



VAD KOSTAR TEGEL?

Tegelfasad

390 – 1500 :- / kvm

350 – 1500 :- / kvm 

250 - 1200 :- / kvm

550 - 1500 :- / kvm



ÅTERBRUKAT FASADTEGEL

• Sveriges första storskaliga återbruksproduktion av tegel

• Industriell produktion som rensar, kontrollerar och ger CE märkta och frostskydds-
godkända produkter. 

”Det är unikt att i stor skala kunna förädla rivningsmassor från byggnader
och genom endast återbruk få fram nya godkända produkter för nyproduktion”



• Industriell produktion som är CE-märkt

• Godkända stenar för nyproduktion med samma 
frostskyddsgarantier och godkännande som 
nyproducerade stenar

• Samma beräknade livslängd som nytillverkat tegel

ÅTERBRUKAT FASADTEGEL



ÅTERBRUKAT FASADTEGEL

PROCESSEN

1.A KONTROLL / 
INVENTERING

UPPHANDLING
RIVNING

RIVNINGS-
ENTREPRENAD

DIREKT UT /
LAGERSTENTRANSPORT

RENSNING / 
PROD.KONTROLL



INVENTERING / PROVNING

• Avgör om tegel går att 
återbruka

• Ger fakta om kvalité och 
återbruksgrad

• Vägledning för rivningen



NYHET: PANT PÅ TEGEL!

• Införs från 1 juni!

• 1 SEK per sten som klarar att 
återbrukas

• Gäller sten som testats innan

• Premierar skonsam rivning



UPPHANDLINGSSTÖD

• Stödtexter till kommande 
upphandling för att främja 
återbruk

• Privat & LOU

• Baserad på genomförda 
cirkulära upphandlingar



KLIMAT-KVITTO

• Redovisar
• Antal ton avfall
• Antal återbrukade sten
• Uppskattad CO2-vinst

• Produkt med garanti



MELLANLAGRING

• Vill man ha tillbaka den sten 
som skickats så mellanlagrar 
vi kostnadsfritt i 12 månader

• Därefter kan man hyra
pallplatser hos oss



- Kostnaden att skicka till återbruk är inte så mycket större än vad det normalt 
kostar att skicka till deponi



ÅTERBRUKAT FASADTEGEL

Produktion

Produktion Danmark

Produktion Sverige

Säljkontor SE



Potential

• MINST 10 Mio sten / år skickas som byggavfall idag

• Det säljs ca 45 Mio sten / år av nyproducerat tegel.

• Vårt är ersätta 20% av marknaden med återbrukat tegel. 

ÅTERBRUKAT FASADTEGEL

20%

80%

ÅTERVUNNEN STEN NYTILLVERKAD STENÅTERBRUKAD STEN              NYPRODUCERAD STEN



Klimateffekt

• 2000 sten (30 KVM) sparar miljön  1 TON CO2

• 96% minskade CO2-utsläpp jmf nytillverkat fasadtegel 

• Byggbranschen skall halvera utsläppen till 2030 
och vara klimatneutrala 2045. 

• Står idag för 20% av Sveriges totala utsläpp. 

• Kan spara 5000 ton CO2 samt 35 000 ton byggavfall per år

ÅTERBRUKAT FASADTEGEL



Mellanvångsskolan, Staffanstorp
Arkitekt: Tina Bergström. 02 arkitekter
Beställare: Staffanstorps kommunfastigheter AB



Furutorpsparken Helsingborg
Studentboende
Arkitekt: Arne Jönsson, Arkitektlaget
Beställare: Furutorpsparkens 
studentboende Helsingsborgshem



Jakobsens hus, Carlsberg, Köpenhamn
Arkitekt: Henning Larsen Architects



Frederiksbjerg Skole, Aarhus
Arkitekt: Henning Larsen Architects



VI BEHÖVER ER HJÄLP!

• Ta kontakt inför rivning.

• Det ni river är nyckeln till cirkulärt byggande med tegel. 

• Testprotokoll  Upphandlingsstöd = säkrar återbruk

• Deponikostnad + frakt är nästan samma summa som vi 
har för att ta emot för återbruk.

• PANT på tegel. 1 SEK/återbrukad sten



”Alla tegelfasader som byggs skall klara av att rivas ned och återbrukas som nya godkända produkter. Vi skall 
använda återbrukat tegel i största möjliga mån, och där nytillverkat tegel används ska hänsyn tas för att säkra 

framtida återbruk”

- Byggmaterial till framtida nyproduktion kommer uppstå från en rivning!

- Kontakt: https://tegel.brukspecialisten.se/kontakt/

https://tegel.brukspecialisten.se/kontakt/
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