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GodaHåll- samverkan kring cirkulärt 
byggande



GodaHåll 17 dec
Agenda:
• Inventering Region Kalmar, erfarenheter av 

CCBuild
• Arbetsgrupp kring FFU
• Checklista återbruk (Hoppet)
• Förstudie Cirkulärt byggande Sydostregionen
• 2022: önskemål och på gång



GodaHåll
• Plattform för kunskapsspridning för hållbart 

och cirkulärt byggande i sydost; 
• Omvärldsbevakning
• Dialog 
• Samverkan

• Katalysator, samla och sprida argument och 
idéer för hållbart och cirkulärt byggande

• Förberedelse för genomförandeprojekt
• Inledningsvis fokus på cirkulärt byggande och 

återbruk
• Möten ca 1 ggr/månad –möjlighet att ta upp 

frågor mm!
• Huvudparten bygger på medlemsavgifter!



Återbruksinventering

Stefan Westblom, 
Region Kalmar



Arbetsgrupp 
förfrågningsunderlag 
(samordnas av Stefan 
Westblom)

Offentliga och privata 
beställare, 
rivningsentreprenör, 
entreprenörer



Checklista för återbruk



Syfte med förstudien

• skapa en grund för samverkan och samsyn i 
Sydostregionen kring hållbart byggande -
omvärldsbevakning, dela erfarenheter, inventera 
pågående och framtida initiativ.

• sprida kunskap för att ställa om byggsektorn i Sydost i 
mer hållbar riktning.

• initiera samverkan med övriga forum, nätverk, lärosäten 
i landet

• utreda hur finansieringen av samverkan och åtgärder 
som identifieras under förstudien kan ske på sikt.

• skapa förutsättningar för att genomföra ett eller flera 
genomförandeprojekt med fokus på återbruk i regionen



Mål

Efter förstudien:
• Finns ett etablerat nätverk för cirkulärt 

byggande i Sydost (temagruppen 
GodaHåll)

• Har vi identifierat och skapat 
förutsättningar för ett eller flera 
genomförandeprojekt

• Har vi påbörjat omställningen av 
byggsektorn i mer hållbar riktning



Resultat
• Temagruppen GodaHåll är etablerad, ökat 

engagemang, ökad kunskap i regionen
• Samverkat med nätverk och aktörer på nationell nivå
• Ökad förståelse för komplexiteten av området 

cirkulärt byggande och storskaligt återbruk av 
byggmaterial, vissa frågeställningar har kunnat 
hanteras, nya har uppstått…

• Flera genomförda och planerade återbruksåtgärder
• Rekommendationer till beställare
• Förslag på genomförandeprojekt
• Frågan om fortsatt finansiering utredd





Rekommendationer 
• Tydlig målsättning om återbruk sätts tidigt i planeringen. 
• Rimliga återbruksambitioner. Ett första projekt med 

återbruksinslag bör inte vara orimligt ambitiöst. 
• Lämplig upphandlingsform beslutas. Partnering ett 

alternativ?
• Prioritera material för återbruk: 

• Gott estetisk och funktionellt skick eller som enkelt går 
att rekonditionera

• Hög potentiell klimatbesparing 
• Hög potentiell kostnadsbesparing
• Hög potentiell avfallsminskning

• Garantier: beställaren står för produktgarantier, 
entreprenören står för garantier på arbetet.

• Återbrukskonsult samordnar logistiken
• Premiera återbrukat material med högre påslag jämfört 

med nytt. 



Möjligt framtida genomförandeprojekt

• Logistikaktör identifierad, pilotprojekt 
genomförs i 2021/2022, möjligt att 
skala upp i övriga regionen.

• Ta fram affärsplan, identifiera mer 
material och behov av material

Logistikaktör omhändertar, 
emballerar, transporterar, 

förvarar, transporterar till ny 
kund. 

Samarbetar med 
återbruksaktör/konsult

Material tillgängliggörs 
(Växjö f d kommunhus, 

HusM58, Vallhagen, 
Dädesjö skola mm)

Idag

Återbrukat material 
efterfrågas i flera  
framtida projekt 

(Hagavikskolan, Kv
Molnet mm)

Om 1,5 år



Kort sammanfattning slutsatser
Ja, det finns fortfarande många oklarheter kring återbruk av 

byggmaterial…
Men: det är fullt möjligt att omhänderta material för återbruk och 

använda återbrukat material redan idag…
Alla fastighetsägare kan genomföra återbruk i någon skala idag…
Och: Det är inte rimligt att fullt fungerande material går till 

deponi/förbränning, det är heller inte tillåtet enligt Miljöbalkens 
avfallshierarki. Alla i värdekedjan kan göra något…
Åtminstone: sätt upp mål i projekten på återbruk, ställa krav på 

återtag av felbeställningar/spill i entreprenaden, 
återbruksinventering krävs enligt PBL
Och: titta vad andra gjort, det finns erfarenheter och kunskap i 

regionen! T ex i GodaHåll



Men det finns positiva drivkrafter och möjliga 
lösningar…

• Att tillgängliggöra material driver på 
utvecklingen och möjliggör nya 
affärsområden, exv logistik, 
rekonditionering, återbrukskonsulter

• Digitala verktyg för inventering finns –
möjliggör exponering av material

• Klimatdeklarationer driver på, 
återbruk=0 klimatpåverkan

• Lagkrav på materialinventering sedan 
augusti 2020

• Samverkan i branschen regionalt och 
nationellt banar väg

Finns på godahus.se, sprid 
gärna!



Avslut

• Övriga frågor?
• Nytt möte GodaHåll: 28 jan
• 1 mars 13-15, workshop: 5 min/organisation –vad händer i regionen?
• Samarbete med Almi under 2022: Återbruksverkstad –hur utvecklar 

jag mitt företag? 
• Förslag på exjobb? 
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