
”Med unik kunskap och erfarenhet 
gör vi det lätt för företag att arbeta 

professionellt med återbruk.”



Vi är...



Vi är användare som hjälper användare – På riktigt!



Återbruk är bättre än återvinning!



Återbruk är bättre än återvinning!

Nix!



Återbruk – på riktigt!

Mer än så här är nog 
svårt däremot



Återbruk – En enkel princip!



Vem ska ta oss till green…?



The big pcture!



Krypa – Gå – Springa



Utbudet idag...!



 Dörrar

 Fönster

 Glaspartier

 Undertak

 Golv

 Trappor & Ramper

 Beslag & Dörrautomatik

 Tegel & Mursten

 Träprodukter

 Markmaterial

 Tvättställ

 Belysning

Exempel på de mest efterfrågade – redan idag!



1. Kunskap & Erfarenhet

2. Planera & Budgetera

3. Inventering & Tillgänglighet

4. Demontering

5. Mellanlagring

6. Frakt & Logistik (Återbruksfraktioner)

7. Återtillverkning

Utmaningar & Möjligheter – ”de 7”!
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Förutsättningar – 4 stycken

Rivning

Nybyggnad

Löpande förvaltning

Lokalanpassning



Vad säger lagen?

Nya lagkrav i PBL from 1 augusti 2020 

• Materialinventeringen ska kartlägga vilket material som 
kan: 

• återanvändas 
• återvinnas eller 
• behandlas som farligt avfall och därmed inte cirkuleras

• Redovisa hur det ska tas om hand för återanvändning och 
återvinning. 



 Ekonomiska incitament

 Krav från dina kunder och uppdragsgivare

 Hållbarhetsmål

 Hållbarhetsrapportering

 Lagkrav

 Branschöverenskommelser

 Certifieringar

Drivkrafter



Tack för mig!

Per Håkansson
Återbrukskonsult
per@kompanjonen.se
0709-317187
Båthusgatan 9
252 67 Helsingborg

mailto:per@kompanjonen.se
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