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1 Förord
Inom det svenska samhället lever vi flera
gånger över våra tillgångar och där bygg- och
fastighetssektorn står för en stor del av
resursutnyttjandet och klimatpåverkan. Det är
väl känt att stora mängder fungerande
material inte omhändertas på ett hållbart sätt
i samhället.
Onödigt slöseri är en hållbarhetsfråga som det
går att hitta en bred uppslutning kring.
Samtidigt sitter vi fast i ett system med en
ekonomi som många gånger gör det svårt att
hantera material på ett hållbart sätt. Återbruk,
oavsett bransch, är emellertid ingen frivillig
syssla man kan göra när det finns extra
resurser i samband med utvecklingsprojekt.
Tvärtom är det en laglig skyldighet att ta
återbruk i beaktande!
Den huvudsakliga frågan i förstudien om
cirkulärt byggande och återbruk skapar för
närvarande stort engagemang i branschen, på
såväl europeiskt, nationellt, regionalt och i
flera fall lokalt plan. Mycket har hänt i
omvärlden under förstudiens gång (februari september 2020) som pekar på behovet av
smartare resursanvändning:
Flera aktörer i branschen har på nationell nivå
profilerat sig med återbrukstjänster och projekt.





Återbruk har uppmärksammats i
media, inte bara i branschkanaler.
Nya digitala verktyg har lanserats för
att inventera och förmedla återbrukat
material.
Cementasituationen visar också på
behovet av att fundera i nya banor.





Återbruk kommer inte kunna ersätta
all betong i framtiden, däremot kan
det vara en lösning för att minska en
förväntad framtida kostnadsökning.
Kostnader för byggmaterial har under
senaste åren ökat kraftigt, i vissa fall
upp mot 30%, vilket är ett bidragande
motiv för ett ökat fokus på storskaligt
återbruk.
En ny rapport från IPCC presenterades
under perioden för den här
förstudien, vilken slår fast människans
påverkan på klimatet och behovet
aktivt agerande för att undvika
klimatkrisens värsta scenarier. Att
återanvända materiel i högre
utsträckning borde mot den
bakgrunden ses som en självklar
åtgärd.

I andra branscher är återbruk en självklar
princip, exempelvis inom fordonsbranschen
där komponenter återbrukas med fastslagna
rutiner kring garantier mm. Återbruk av
byggnader och material är såklart ingen ny
tanke, det har pågått i alla tider med ett
uppehåll de senaste 60 åren. Nu är det dags
att ta traditionen vidare.
Det finns med andra ord goda möjligheter att
engagera sig i omställningen i regionen;
GodaHus med temagruppen GodaHåll utgör
den regionala kraften för att ta frågan framåt!

Fredrik Lindblad 2021-12-08, ordförande
GodaHus
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2 Sammanfattning
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Under förstudiens genomförandetid, februariseptember 2021, har föreningen GodaHus
drivit temagruppen GodaHåll med syfte att
bidra till omställningen av bygg- och
fastighetsbranschen i sydostregionen till mer
hållbar och cirkulär, med mer återbruk och
mindre klimatpåverkan. Då hela 40% av
klimatpåverkan från en byggnad härstammar
från byggnadens material (Boverket) finns det
goda skäl att öka mängden material som
återbrukas. I temagrauppen har ett trettiotal
aktörer i samverkan identifierat
frågeställningar, ökat kunskapen samt såväl
planerat som genomfört en rad
återbruksrelaterade projekt.
Återbruksinventeringar har genomförts inför
renoveringar och rivningar, material har
avsatts för återbruk och återbrukats i
byggnader och inte minst: återbrukat material
har efterfrågats i förfrågningsunderlag.
Mycket av fokuset i förstudien ligger på att
hitta lösningar för återbruk, men ur ett klimatoch resurssynpunkt måste vi sträva efter att i
första hand minimera rivningar. Vi behöver
hitta lösningar för att använda de fastigheter
vi har. När inga andra möjligheter återstår än
rivning är målsättningen att återbruka så
mycket material som möjligt och lämpligt.
Det finns ett antal utmaningar kopplade till
återbruk av byggmaterial i stor skala. Den
mest avgörande är avsaknaden på en marknad
för återbrukat material. Erfarenheter visar att
en marknad kan skapas framförallt genom att
tillgängliggöra befintligt material, exempelvis
genom att använda några av de digitala
verktyg som finns. Att genomföra
inventeringar av återbrukbart material, som
sedan 2020 krävs enligt PBL inför rivning och
renovering, är en nyckel i sammanhanget.
Det råder idag en oklarhet kring om och när
det är möjligt för offentligt ägda
fastighetsägare att överlåta material till andra
aktörer. Här behövs förtydliganden från
central nivå, men redan idag är det möjligt att
överlåta material så länge det säljs till
marknadsvärde.

Beställare behöver efterfråga
omhändertagande av material för återbruk
samt användning av återbrukat material vid
ny- eller ombyggnation. Det finns idag viss
erfarenhet av detta i såväl sydostregionen
som i övriga landet.
Önskvärt är att återbruka:






material som ger stora
produktvolymer, tunga material – t.ex.
markprodukter, stomme, grund etc
etc.
material med omfattande utsläpp vid
utvinning och tillverkning – t.ex. plast,
metall, elektronik
material som byts ut ofta – vanliga
flöden – t.ex. kontorsinteriörer,
lokalinredning

Det finns i dagsläget en osäkerhet hur man
löser frågan om garantier på återbruket
material. Vanligaste hanteringen är att
beställaren står för materialgaranti medan
entreprenören står för installationsgaranti.
Denna fråga behöver utredas vidare.
Baserat på genomförda återbruksprojekt har
GodaHus tagit fram rekommendationer till
beställare där den viktigaste är att sätta upp
en tydlig och rimlig målsättning om återbruk
tidigt i projektet.
Utifrån de erfarenheter som finns i
temagruppen GodaHåll finns det stora
möjligheter att växla upp ambitionsnivån och
sprida erfarenheter i regionen, både genom
att föra in mer återbruk i framtida projekt och
genom att genomföra ett eller flera större
genomförandeprojekt.
Trots många utmaningar bör samtliga delar i
värdekedjan fundera på om vi har något val;
kan vi fortsätta som idag när stora mängder
funktionsdugligt material går till spillo? Var
och en har därför möjlighet -och en
skyldighet- att påbörja omställningen redan
idag, utifrån sina förutsättningar.
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3 Syfte och mål
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Denna förstudie har pågått fr.o.m. 1
februari 2021-30 september 2021 och syftet
har varit att:
1. gemensamt skapa en grund för
samverkan och samsyn i
Sydostregionen kring hållbart
byggande, exempelvis genom
omvärldsbevakning, dela
erfarenheter, inventera pågående och
framtida initiativ.
2. sprida kunskap för att ställa om
byggsektorn i Sydost i mer hållbar
riktning.
3. initiera samverkan med övriga forum,
nätverk, lärosäten i landet
4. utreda hur finansieringen av
samverkan och åtgärder som
identifieras under förstudien kan ske
på sikt.
5. skapa förutsättningar för att
genomföra ett eller flera
genomförandeprojekt med fokus på
återbruk i regionen; både pilotprojekt
i liten skala och något mer omfattande
projekt.

En målsättning under förstudiens gång har
varit att besvara ett antal frågeställningar
kopplade till återbruk av byggmaterial:

1. Vilka krav kan beställare ställa på
återbruk?
2. Vilket material är lämpligt att
återbruka? Hur sker inventering vid
rivning? Hur stor är klimatnyttan vid
återbruk? Hur säkerställs att inga
farliga ämnen cirkuleras?
3. Hur hanteras frågor kring kvalitet och
garanti i entreprenaden och
bygglovsprocessen?
4. Hur påverkas ekonomin vid återbruk
av byggmaterial?
5. Hur ser logistiken ut? Krävs ett
mellanlager för materialet, vem driver
det?
6. Hur ser stödet ut i lagstiftningen, krav
på klimatdeklarationer mm?

Målet är att efter förstudien






Det finns ett etablerat nätverk för
cirkulärt byggande i Sydost
(temagruppen GodaHåll)
Ha identifierat och skapat
förutsättningar för ett eller flera
genomförandeprojekt
Ha påbörjat omställningen av
byggsektorn i mer hållbar riktning

Föreliggande rapport är en redovisning av
förstudiens resultat och ger en bild av läget i
sydostregionen samt pekar på möjligheter för
att ställa om bygg- och fastighetsbranschen i
mer hållbar riktig. Rapporten har inga
akademiska ambitioner men ska kunna
användas som stöd för branschens aktörer i
arbetet mot minskad klimatpåverkan.
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4 Inledning och
problemställning
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Inom bygg- och fastighetssektorn uppstod i
Sverige under 2018 totalt cirka 12,4 miljoner
ton primärt bygg- och rivningsavfall varav
drygt 0,6 miljoner ton farligt avfall. Det
motsvarar 35) procent (se fig 1 av allt
genererat avfall (borträknat gruvavfall) i
Sverige
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallba
rt-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer--aktuell-status/avfall/. Detta innebär en
ökning jämfört med tidigare år.

Fig 2 Bygg- och fastighetsbranschen står för 21%
av klimatpåverkan i landet. Illustration Boverket.

Som framgår av figur 3 härrör hela 40% av en
byggnads klimatpåverkan från produktskedet,
då material utvinns och komponenter
tillverkas. Idag finns kunskap, praxis och
regelverk kring att minimera
energianvändningen under en byggnads
livscykel, däremot finns inte samma
drivkrafter kring att hitta lösningar för att
minska klimatbelastningen från byggmaterial.

Fig 1 Bygg- och fastighetsbranschen står för 35%
av allt uppkommet avfall i landet, undantaget
gruvavfall. Illustration Boverket.

Branschen svarade 2018 för inhemska utsläpp
av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton
koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21
procent av Sveriges totala utsläpp av
växthusgaser (se fig 2). Sektorn bidrar
dessutom till stora utsläpp utomlands genom
importvaror. Av de totala utsläppen (inhemska
och import) från sektorn står byggverksamhet
för knappt 50 procent år 2018 och
fastighetsförvaltningen (Utsläpp av
växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn
- Boverket).
Det finns med andra ord många skäl till att
ställa om branschen i mer hållbar och cirkulär
riktning. I denna förstudie har undersökts vilka
huvudsakliga utmaningar och möjligheter som
finns för att åstadkomma mer återbruk av
byggmaterial i sydostregionen och samtidigt
försöka påverka aktörerna att genomföra mer
återbruk.

Fig 3 Storleken på klimatpåverkan i de olika livscykelskedena.
Notera att detta är ett exempel på hur miljöpåverkan kan
redovisas i de olika skedena, storleksordningen varierar för olika
byggnader beroende på ålder mm. Illustration: Boverket/Infa

Alla fastighetsägare följer idag noggrant
energiförbrukningen i driftskedet, många
kopplar den till miljöpåverkan från
fastigheterna och redovisar i miljörapporter
mm. Ett bekymmer är att det inte är lika stort
fokus på energiförbrukningen och
klimatpåverkan kopplat till materialinköp.
Idag finns lagstiftning och mål på olika nivåer
som syftar till en hållbar bygg- och
fastighetssektor med minskad klimatpåverkan.
Likaså finns ett stort intresse från många
byggaktörer kring frågorna och inte minst
finns en stark opinion för en omställning i
syfte att minska miljö- och klimatpåverkan.
Däremot saknas det systemlösningar, kunskap
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och erfarenhet som krävs för att ställa om
branschen. Bygg- och fastighetssektorn är
komplex med många aktörer, var och en med
sina förutsättningar och behov. För att skapa
förändring som leder till minskad
klimatpåverkan krävs samverkan över hela
värdekedjan.

4.1 Hållbart byggande
Målsättningen bör på sikt vara att ha vidare
angreppssätt än att enbart fokusera på
klimatpåverkan och avfallsmängder; för att
skapa en hållbar bygg- och fastighetssektor

det också utgör en betydande del av
begreppet hållbart byggande.
Då begreppen hållbarhet och hållbart
byggande omfattar ett mycket vitt fält förs ett
kortare resonemang kring andra
hållbarhetsaspekter under avsnittet
Diskussion, men fokus i förstudien ligger på
cirkulärt byggande.

4.2 Cirkulärt byggande
Dagens bygg- och fastighetssektor är idag i
stora drag linjär, vilket innebär att material
utvinns ur jordskorpan, förädlas till produkter
som används tills de är uttjänta, för att sedan
hanteras som avfall. I en cirkulär bygg- och
fastighetssektor (för jämförelse se fig 4 och 5)
planeras byggandet så att resurserna utnyttjas
mer en än livscykel, exempelvis genom att de
är möjliga att underhålla och reparera, det är
möjlighet att särskilja komponenter för
återbruk och återvinning. På så vis maximeras
användningen av resurserna, behovet av
jungfruligt material minimeras vilket också
kräver mindre energi och ger lägre
klimatpåverkan.

Figur 4. Cirkulär byggnation utgör en del av
principen om cirkulär ekonomi. Illustration:
Naturskyddsföreningen

krävs att man strukturerat arbetar med
hållbarhetsbegreppets samtliga tre ben; det
ekologiska, det sociala och det ekonomiska.
T.ex. är det önskvärt med ett strukturerat
arbetssätt och gemensam ambition i
branschen kring frågor som ökad biologisk
mångfald, ekosystemtjänster,
kemikalieinnehåll i material, miljöpåverkan
från materialanskaffning, miljöpåverkan från
byggarbetsplatsen, tillgänglighetsaspekter,
bostadsplanering utifrån olika
socioekonomiska behov o.s.v. Samtidigt
innefattar cirkulärt byggande många aspekter,
alltifrån arbetsmiljö och ekonomiska modeller
till sysselsättning och livscykelkostnader varför

Figur 5. Cirkulärt och linjärt byggande. Illustration:
IVL Återbrukets klimateffekter vid byggnation
(ivl.se)
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4.3 Färdplan för bygg- och
anläggningssektorn och regional
samverkan i sydostregionen
Branschen har på nationell nivå enats i en
Färdplan för bygg- och anläggningssektorn
ffs_bygg_anlaggningssektorn.pdf
(fossilfrittsverige.se). Där är bl.a.
målsättningen att aktörer i bygg- och
anläggningssektorn ska ha kartlagt sina
utsläpp 2020-2022 och satt klimatmål för att
2030 halverat sin klimatpåverkan jämfört med
2015. Man slår fast att bygg- och
anläggningssektorn har potential att minimera
avfallet och förflytta sig mot cirkulära flöden
genom effektivare resursanvändning, ökad
återanvändning och återvinning av material.

4.5 Avfallshierarkin (avfallstrappan)

Fig 6. Avfallshierarkin eller
avfallstrappan. Illustration: Avfall
Sverige.

4.4 GodaHus
För att åstadkomma en omställning av
branschen i sydost kan GodaHus utgöra en bra
plattform för att gemensamt identifiera
utmaningar och hitta lösningar för de samma.
GodaHus har verkat sedan 2009 med syfte att
minska bygg- och fastighetssektorns
klimatpåverkan i Kalmar-, Kronoberg och
Blekinge län. Föreningen samlar många
aktörer inom bygg- och fastighetsbranschens
värdekedja som måste samverka för att
åstadkomma förändring, t ex beställare,
arkitekter och konsulter, materialleverantörer,
entreprenörer och avfallsaktörer. Genom att
skapa temagruppen GodaHåll inom GodaHus
har samma aktörer getts en arena att
samverka kring hållbart byggande.

EU och Sverige använder den så kallade
avfallshierarkin (eller avfallstrappan) för att
visa prioritetsordningen för avfall, se fig 6. Den
är införd i EU:s avfallsdirektiv liksom i den
svenska miljöbalken och anger en
prioritetsordning för hur avfall ska förebyggas
och hanteras. Det går snabbt att konstatera
att den inte tillämpas fullt ut i bygg- och
fastighetssektorn (eller i samhället i övrigt).

4.5.1 Förebyggande av avfall -underhåll,
renovering och anpassning av
byggnader
I första hand bör samhället sträva efter att
avfall inte uppstår genom att förebygga, vilket
innebär att efterfrågan på nytt material
minimeras och att befintliga resurser
maximeras. I bygg- och fastighetssektorn kan
det handla om att prioritera underhåll
framföra utbyte av material, efterfråga
material som går att underhålla, efterfråga
fastighetslösningar som är flexibla så att
lokaler kan anpassas för nya ändamål istället
för att rivas och ersättas med nya.
Detta innebär att in i det längsta vi bör
undvika rivningar och istället försöka hitta sätt
att utnyttja det befintliga fastighetsbeståndet.
Den mest klimatsmarta byggnationen är med
andra ord den byggnad som redan finns som
12

renoveras så att den har en lång livslängd eller
som anpassas för att passa dagens behov.

4.5.2 Återbruk/återanvändning av
material och byggnader
En så stor mängd material som möjligt som
uppstår vid renoveringar och rivningar, men
även felbeställningar och överblivet
spillmaterial, ska omhändertas för återbruk i
andra projekt. Återbruk av byggprodukter har
potential att minska byggsektorns
klimatpåverkan då det ersätter nytillverkning
av produkter och därmed minskar utsläppen
kopplade till resursutvinning, tillverkning och
avfallshantering.
I dagens diskussioner kring cirkulärt byggande,
och även i föreliggande rapport, kretsar
mycket av diskussionerna om möjligheter att
återanvända material. Generellt är det stor
skillnad på energibesparing mellan återbruk
och av en produkt och att samma produkt
återvinns till nytt material. Det är med andra
ord viktigt att hålla isär begreppen återvinning
och återbruk.

Återvinning (recycle) ≠ Återbruk (reuse)
Återbruk = Återanvändning
Det finns idag inga säkra uppgifter på hur
mycket material från bygg- och
fastighetsbranschen som går till återbruk, men
sannolikt handlar det om försvinnande små
mängder.

4.5.3 Materialåtervinning
Material som inte lämpar sig för återbruk ska
återvinnas i möjligaste mån för att utgöra nytt
material. Som påpekats ovan åtgår energi för
att återvinna material till nya produkter. Detta
sker idag i stor utsträckning för en stor del av
bygg- och fastighetssektorn. Ca 52 procent av
avfall som har identifierats som bygg- och
rivningsmaterial återvanns 2018 enligt
Boverket (Bygg- och fastighetssektorns
uppkomna mängder av avfall - Boverket). Till

återvinning räknas också t. ex. när minerogena
massor används som utfyllnad och
konstruktion av vägar på deponier, vilket
kanske inte är optimal hantering ur ett
cirkulärt perspektiv.
Sedan 1 augusti 2020 finns nya regler som styr
mot ökad återvinning av bygg- och
rivningsmaterial Nya regler för sortering av
bygg- och rivningsavfall börjar gälla den 1
augusti 2020 - Naturvårdsverket
(naturvardsverket.se). Därmed krävs att glas,
gips, trä, metall, plast samt mineral som
består av betong, tegel, klinker, keramik eller
sten sorteras separat. I dagsläget saknas dock
rutiner, logistik och ekonomiska modeller för
att alla dessa material återvinns på ett
tillfredsställande sätt, exempelvis planglas.

4.5.4 Energiåtervinning
Material som inte kan återvinnas ska gå till
energiåtervinning, d.v.s. förbränning för
produktion av värme och el, något som
genererar klimatpåverkan, t. ex. från
förbränning av plast. Det finns idag ingen
möjlighet att identifiera hur stor del av
återstående 48% av avfallet som går till
energiåtervinning respektive deponering idag
enligt Boverket (Bygg- och fastighetssektorns
uppkomna mängder av avfall - Boverket).

4.5.5 Deponering
När inga andra behandlingsmetoder är möjligt
återstår deponering. Denna
behandlingsmetod är lämplig för material som
inte bör cirkuleras av olika skäl. I dagsläget
hamnar dock mycket material som skulle
kunna både återbrukas och återvinnas på
deponi, t ex isolering, inerta massor som tegel
och betong samt planglas på deponi.

4.6 Möjligheter och utmaningar med
återbruk av byggmaterial
Som konstaterats ovan kopplas en stor del av
klimatpåverkan från en byggnad till
byggnadens material. Genom återbruk
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material kan klimatpåverkan minska i
nybyggnation, renovering och i samband med
underhåll. Det finns emellertid ett flertal
utmaningar med återbruk av byggmaterial i
dagsläget, definierade i förstudiens
problemställning.
Framförallt är avsaknaden av en marknad för
återbrukat material en utmaning. Det krävs en
växelverkan mellan att
1) samla in material vid renoveringar och
rivningar och
2) efterfråga återbrukbart material.
När det råder låg efterfrågan av
återbruksmaterial är det riskabelt att samla in
och när inget material finns tillgängligt är det
svårt att ställa krav på att återanvända
material.
Idag råder en situation där en beställare som
vill planera ett projekt med återbrukat
material saknar tillgång på tillräckligt med
material. Samtidigt finns inte tillräckliga
avsättningsmöjligheter för fastighetsägare
som vill sätta ut återbruket byggmaterial på
marknaden. Även om det är många frågor som
behöver lösas för att skapa en fungerande
marknad är de flesta bedömare överens om
att beställare måste börja att efterfråga och
premiera återbrukat byggmaterial för att få
fart på marknaden.
Det finns naturligtvis en rad andra utmaningar
kring cirkulärt byggande och storskaligt
återbruk som hanteras under avsnittet
Resultat.
Utöver en potentiell klimatbesparing finns det
en potential för ökad sysselsättning kopplat till
cirkulärt byggande. I studien Etablering av en
storskalig marknad för återbruk i bygg- och
fastighetssektorn (ivl.se) undersöktes
återbrukspotentialen i Göteborgsregionen (ca
1 miljon invånare) med fokus på
lokalanpassning av kontor. Man uppskattar att
den potentiella efterfrågan på
återbruksrelaterade tjänster skulle kunna vara
flera tusen (6 000 – 25 000) uppdrag årligen

sett till den uppskattade ytan av drygt 200 000
kvadratmeter kontor som årligen
lokalanpassas. I samband med dessa
lokalanpassningar antas det att det uppstår
flöden av interiöra byggprodukter som i
dagsläget går till avfallshantering men som
istället skulle kunna återbrukas (se fig 7).
Även om Sydostregionen och
Göteborgsregionen har många skillnader bör
det finnas en stor potential för återbruk även i
Sydostregionen, inte minst vid
lokalanpassningar. Typen av byggmaterial som
skulle kunna återbrukas bör vara samma i
regionerna.

Fig 7. Produktkategorier tillgängliga för återbruk i samband med
lokalanpassning
(https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f4728c7/162
8413455856/FULLTEXT01.pdf)

4.7 Miljö- och klimatnytta med
återbruk
Återbruk av byggmaterial har nästan alltid en
klimatbesparing jämfört med att använda nytt
materialet tillverkat av jungfruliga resurser.
Storleken på besparingen varierar dock
mycket beroende på typ av material och
produkt. Det är alltså stor skillnad på
klimatbesparingen mellan exempelvis
träprodukter, betong, stål, textil o.s.v. Att
återbruka material som innebär hög
energiförbrukning i driftskedet, exempelvis att
återanvända ett fönster med lägre energiklass
jämfört med ett nytillverkat, kan löna sig men
behöver utredas från fall till fall.
På CCBuilds marknadsplats, ccbuild.se (se
vidare nedan under Resultat) publiceras
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klimatnytta (baserat på samma beräkningar
som Boverket använder) för byggmaterial,
beroende på material och typ av vara.
CCBuild anger som en tumregel att det ur
klimatsynpunkt är bra att prioritera återbruk
av:






Stora produktvolymer, tunga material
– t.ex. markprodukter, stomme, grund
etc.
Omfattande utsläpp vid utvinning
tillverkning – t.ex. plast, metall,
elektronik
Material som byts ut ofta – vanliga
flöden – t.ex. kontorsinteriörer,
lokalinredning

4.8 Klimatdeklarationer
1 januari 2022 införs krav på
klimatdeklarationer då byggherren ska
redovisa vilken påverkan på klimatet en ny
byggnad har. Syftet är att minska
klimatpåverkan från byggskedet. Inledningsvis
finns bara krav att redovisa klimatpåverkan
från nybyggnation i samband med bygglovet.
Om man återbrukar produkter i sitt studerade
projekt kommer man troligtvis få tillgodoräkna
sig återbruk. Då blir klimatpåverkan 0 kg
CO2e, medan man får en klimatpåverkan för
transport (som Boverket satt till 35 km idag)
och om den behöver rekonditionering får man
lägga till det.
Det innebär att det är bra för ens
klimatdeklaration att bygga med återbrukade
produkter och om man då återbrukar
tunga/klimatintensiva material ger det effekt
på klimatsiffran. Däremot kan man inte inom
ramen och den avgränsning
klimatdeklarationen har nu, tillgodoräkna sig
klimatnyttan om man tillgängliggör återbruk
för ett annat projekt, men i dagsläget
innefattar klimatdeklarationer endast
nybyggnation så då är det ju främst
"inbyggande av återbrukade produkter" som
blir aktuellt ändå.
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5 Resultat
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5.1 Temagruppen GodaHåll
Temagruppen GodaHåll startade under hösten
2020 på försök och har därefter fortsatt verka
med ett ca 1,5 timmar långt möte per månad.
Gruppen samlar företrädare från bygg- och
fastighetssektorn i alla tre berörda län, se
bilaga 2. För att komplettera hela värdekedjan
är det önskvärt att knyta till sig företrädare
från tillverkare av byggprodukter och större
privata fastighetsägare. Gruppen leds av
projektledare på 20% (under förstudiens gång
utlånad för Södra Smålands avfall och miljö).
Syftet med GodaHåll sammanfattas med:







Plattform för kunskapsspridning för
hållbart och cirkulärt byggande i
sydost;
o Omvärldsbevakning
o Dialog
o Samverkan
Katalysator, samla och sprida
argument och idéer för hållbart och
cirkulärt byggande
Förberedelse för
genomförandeprojekt
Inledningsvis fokus på cirkulärt
byggande och återbruk

Vid de flesta träffarna har externa gäster
bjudits in för att berätta om
återbruksrelaterade projekt. Initiativ och
projekt med återbruksfokus som pågår hos
deltagarna redovisas kontinuerligt. Utöver
mötena sker underhandskommunikation
mellan deltagarna.
Deltagarna i temagruppen har bestått av en
central kärna med ca 25 individer som
representerar ca 20 organisationer. Under
förstudiens gång har skaran växt och vissa
deltagare har varit med vid något tillfälle,
andra har tillkommit. De flesta deltagare är
medlemmar i GodaHus, andra har blivit

formella medlemmar, ytterligare deltar på
mötena utan att vara medlemmar. På
www.godahus.se/godahall har underlag från
temagruppsmöten och workshops samlats.
Där finns också samlat länkar till aktuella
handböcker, studier, manualer mm
sammanställda. Deltagarna har också
möjlighet att kommunicera och dela
information via en Linkedin-grupp.
Temagruppen har en styrgrupp med ett
mindre antal deltagare (för närvarande sju
stycken), fördelade över regionens geografi
och med deltagare från olika typer av aktörer.
Styrgruppen träffas ca en ggr/månad för att
prioritera och ange huvudsaklig riktning i
arbetet.

5.2 Genomförda fysiska åtgärder
under förstudien
I tabell 1 redovisas de åtgärder som syftar mot
återbruk som är genomförda eller planerade
under tiden för förstudien, alla är naturligtvis
inte ett resultat av förstudien, men sannolikt
har GodaHåll påskyndat och inspirerat fler att
arbeta för återbruk.
Ett visst geografiskt fokus på Växjö finns bland
projekten, vilket inte är avsiktligt. Det faktum
att GodaHåll administreras från Växjö kan
såklart ha viss förklaring till detta, men
sannolikt mer betydelsefullt är att de företag
(och de individer) som har gjort inledande
åtgärder i riktning mot återbruk får
erfarenheter som leder fram till att se förbi
svårigheter och ser möjligheter att ta nästa
steg. En tydlig målsättning genom hela
förstudien har varit att sprida erfarenheterna i
syfte att övriga regionens aktörer ska
genomföra konkreta åtgärder.
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Projekt

Aktör

Växjö f d
kommunhus

Växjöbostäder

Hus m58, Växjö

Region
Kronoberg

Rimfrosten

Region
Kronoberg

Dädesjö skola, Växjö

Vidingehem

Hjortsbergaskolan,
Ljungby
Hus 08 Region
Kalmar
Kungsmadsskolan,
Växjö
Tegelslagaren,
Kalmar

Ljungby
kommun
Region Kalmar

Åtgärd
Återbruksinventeringar
återbruksinventering
och möjlig avsättning
återbruksinventering
och publicering i
ccbuild
Planerad
återbruksinventering
inför rivning
återbruksinventering
och möjlig avsättning

Kommentar

Tidplan

Utredning pågår

Kart
sommar
2022
sommar
2021

Beslut om rivning
fattas efter
investeringsbeslut

2022

sommar
2021
Tidigt skede, utredning
pågår

Återbruksinventering
planeras
Vöfab
Omhänderta material
Tidiga diskussioner
för återbruk
Kalmarhem
Fastighet med 60
Tidiga diskussioner
småhus som ska
totalrenoveras, bl.a.
fönster, dörrar, tak
m.m.
Korsnäbben, Kalmar
Kalmarhem
Byggnad med
Tidiga diskussioner
studentlägenheter som
ska byggas om till
vanliga lägenheter.
Efterfråga/planera för återbrukat material inför nybyggnation/renoveringar
Förskolan Stommen,
Vöfab
komplementbyggnader Projektering pågår.
Växjö
i återbruksmaterial

höst 2021

Hagavikskolan, Växjö

Vöfab

Projektering
höst 2021

Återbruk av fönster,
Abena, Växjö
Crossways, Växjö

Abena och
Skanska
Skanska

Kv Molnet, Bredvik,
Växjö

Depå för elbussar,
Växjö

nybyggnation och
tankar om återbruk

Återbruk av 2000-3000
ton betong som
bärlager.
Återbrukat tegel på
delar av fasad.
Utreder möjligt
återbruk
Utredning pågår

Omhändertagit 60-tal
fönster
Användning av
återbrukat
byggmaterial i
nybyggnation.
Arkitektbolaget
Användning av
Interiört och exteriört
och Fagnes
återbrukat
material efterfrågas
byggmaterial i
nybyggnation.
Genomförd eller planerat återbruk av material
Region
Återbruksinventering i
Dörrar, fönster mm
Kronoberg
byggnad innan rivning, avyttrades bl. a. till
återbruk av tegel i ny
Lessebo Byggåterbruk.
byggnad
Garage och miljöhus
återbrukade på annan
fastighet. Delar av
tegelpartiet

2022

2022

höst 2021

2022-

2022-

2019-2023
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Lokalanpassning,
Vallhagen, Växjö

Vöfab

Återbruk av material
vid ombyggnation

Ulriksbergskolan,
Växjö (se fig 8)

Vöfab

Återbruk av tegel i
samband med
ombyggnation

Kv Tranan, Kalmar (se
fig 9)

Riksbyggen

Återbruk av material
vid rivning och
nyproduktion

Kv Drotsen, Växjö

Växjöbostäder

Re:Bygg-depå,
Markaryd

Timsfors bil- och
traktortjänst, 3k
Bygg, Habibygg,

Byggåterbruk,
Hovmantorp

Lessebo
kommun och
SSAM

Mellanlager, Växjö

Alwex transport

Rengjort och
återbrukat taktegel
Logistiska lösningar
Mottagning,
mellanlagring och
försäljning av
spillmaterial,
felbeställningar
Mottagning och
försäljning av
återbrukat
byggmaterial
Transport och
mellanlagring av
byggmaterial för
återbruk

Återbruket, Kalmar

Kalmar kommun

Mottagning och
försäljning av bl. a.
byggmaterial

återbrukades i
Göteborg.
Dörrar, glaspartier
återbrukas på plats.
Övrigt material
omhändertaget för
återbruk för att sättas
ut på marknaden.
Krav i bygglov av
antikvariska skäl.

2021 -2022

2020-2024

Golv, takplattor,
armaturer, wc-stolar,
gips, isolering,
glaspartier, dörrar mm
omhändertaget för
återbruk. ledstänger,
utvändiga stentrappor,
marksten,
murkrön återbrukas i
nyproduktion.
Mindre bostadshus

2021-2022

Planering finansierat av
Leader. Bygglov sökt
vår 2021.

2021-

I första hand
privatpersoner som
kunder, samlar in från
återvinningscentraler
Försök genomförs
under hösten 2021,
samarbete med
återbrukskonsulten
Kompanjonen
Både för internt bruk i
Kalmar kommun och
för privatpersoner,
företag

Pågående

2021

2021-

Pågående

Tabell 1: förteckning över planerade, pågående och genomförda kända återbruksinitiativ i regionen som har uppmärksammats
under förstudien. Flera initiativ kan naturligtvis finnas utanför GodaHus krets. Flera av initiativen är under planering och kan komma
att förändras. Utöver ovanstående åtgärder förekommer återbruk av mindre partier i samband med renoveringar, återbruk av
vitvaror och andra inventarier hos flera fastighetsägare.

5.3 Enkät i nätverket/Upplevd
potential, hinder mm i nätverket
Under två veckor 2021, (6-17 september),
genomfördes en enkel enkät hos deltagare i

GodaHus och i temagruppen med syfte att
fånga upp hur medlemmarna upplever frågor
kring återbruk av byggmaterial och vad man
efterfrågar för fortsatt stöd. Se resultat i bilaga
3. Enkäten har ingen ”vetenskaplig” ansats
utan ska ses som en ”temperaturmätare” på
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frågan hos en grupp som får antas vara mer
kunniga och engagerade till frågan jämfört
med snittet i branschen.

5.4 Nätverk och medlemskap i
centrum för cirkulärt byggande CCBuild

Sammanfattningsvis visar enkätens svar att
temagruppen GodaHåll verkar fylla ett viktigt
syfte att öka mängden material som
återbrukas i stor skala och att gruppens
existens är förhållandevis väl förankrad i hela
värdekedjan. Deltagarna verkar ha behov av
ökad kunskap och samverkan, vilket har varit
temagruppens huvuduppdrag sedan den
startade. Det finns en förhållandevis stor oro
för ökade kostnader och administration
kopplat till ökat återbruk, den frågan behöver
belysas ytterligare i framtiden. Något
förvånande är att det är förhållandevis låg oro
för olika juridiska frågeställningar kopplade till
återbruk, det kan dock säkert ha betydelse hur
frågan är formulerad. I övrigt återkommer de
frågeställningar i svaren som ofta kommer upp
i diskussioner kring återbruk, framförallt olika
varianter av logistik och brist på
återbruksmarknad.

Under förstudien har kontakter etablerats
med ett flertal andra arenor och projekt som
arbetar mot hållbart och cirkulärt byggande,
till exempel har GodaHåll under tiden för
förstudien genomfört erfarenhetsutbyten
med:











Centrum för cirkulärt byggande
(CCBuild)
LFM30 i Malmö LFM30 – Netto noll
CO2-utsläpp till 2030
Byggdialog Dalarna ByggDialog
Dalarna
Återbruksnätverket Öst (Östergötland)
Lågan -för energieffektiva byggnader
LÅGAN - för energieffektiva byggnader
(laganbygg.se)
Uppsala klimatprotokoll
Klimatprotokollet (uppsala.se)
Hållbar utveckling Skåne Hållbar
Utveckling Skåne (hutskane.nu)
Energimyndighetens nätverket för
strateginoder Regionala noder
(energimyndigheten.se)

GodaHus beslutade under våren 2021 att gå
med i initiativet Centrum för Cirkulärt
Byggande (CCBuild) som är en arena där
branschens aktörer möts och samverkar kring
återbruk och cirkulära materialflöden vid
byggande, rivning och förvaltning. I GodaHåll
gjordes bedömningen att deltagande i CCbuild
kommer ge värdefull kunskap utbyte av
erfarenheter med aktörer som har kommit
långt i aktuella frågor samt möjlighet att
synliggöra inventerat byggmaterial för
återbruk på CCBuilds marknadsplats.

Figur 8. Omhändertaget fasadtegel på
Ulriksbergsskolan, Växjö i väntan på återbruk på
samma fastighet. Foto: Vöfab

5.4.1 Nationell arena för samverkan kring
återbruk
CCBuild erbjuder nätverk, kunskap och digitala
tjänster som stärker marknaden för cirkulära
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produkter och tjänster i bygg- och
fastighetssektorn. CCBuild drivs av IVL Svenska
Miljöinstitutet och finansieras genom
Vinnovas trestegsprogram, nuvarande tredje
fas pågår till 2023 (därefter är finansiering
oklar). Visionen för CCBuild är att skapa
förutsättningar för återbruk av byggprodukter
i industriell skala och bidra till en förändring
på systemnivå mot cirkulära materialflöden.
Detta möjliggör en mer resurs- och

Figur 9. Material omhändertaget för återbruk vid
Riksbyggens projekt på Kv Tranan, Kalmar. Foto:
Riksbyggen.

5.4.2 Inventeringsapp och marknadsplats
för begagnade byggprodukter
CCBuild erbjuder sina medlemmar tillgång till
en inventeringsapp för återbrukbart material
samt en digital marknadsplats där
byggprodukter matas in exempelvis från en
fastighetsägares inventering inför en
renovering eller rivning. Fastighetsägaren kan
välja att publicera produkterna för överlåtelse
internt eller externt. På så vis finns det
möjlighet för andra aktörer (eller i samma

klimateffektiv samhällsutveckling där avfall
blir till resurser och utvinning av jungfruliga
tillgångar hålls tillbaka.
Genom GodaHus medlemskap i CCBuild finns
ett mycket brett nätverk där samtliga
frågeställningar som ligger till grund för denna
förstudie hanteras och utgör en stor källa till
omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning,
nätverk o.s.v.

organisation) att planera byggprojekt där
utifrån återanvänt material som finns
publicerat på markandsplatsen (se fig 10).
Man kan även efterlysa material.
Marknadsplatsen publicerades i mars 2021
och har därmed använts för kort tid för att
kunna utvärderas fullt ut. Än så länge finns det
förhållandevis få produkter i systemet,
bedömningen är dock att systemet utgör en
bra grund för att skapa en marknad för
återbrukat byggmaterial. GodaHus
medlemmar har under förstudiens gång
uppmuntrats till att använda systemet och
hittills har material från en
återbruksinventering (Region Kronobergs Hus
M58) publicerats. Fler har visat intresse.
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Figur 10. CCBuilds marknadsplats. Skärmdump från
ccbuild.se, visar kategorin ”dörrar”.
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6 Utmaningar och möjliga
lösningar för cirkulärt
byggande
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6.2 Brister på policynivå
Under förstudien har ett antal olika
utmaningar kring återbruk identifierats. Under
studiens gång har det inte alltid varit möjligt
att fullt ut fördjupa sig i hur dessa utmaningar
hanteras; här följer en kort redovisning över
respektive problemställningen och möjliga
lösningar.

6.1 Brist på kunskap
Under förstudiens gång omtalas ofta brist på
kunskap hos olika aktörer, vilket inte är
konstigt då frågan är förhållandevis ny och
mer eller mindre alla i branschen är nybörjare.
Det nämns som ett hinder i enkäten. Sannolikt
finns det ett behov av ökad kunskap i alla led,
inte minst hos de konsulter som anlitas av
beställare i projekten. Temagruppen GodaHåll
har här en viktig roll att fylla genom att
erbjuda ökad kunskap.
Det finns numera många erfarenhetsstudier
och andra rapporter framtagna, inte minst de
som CCBuild tar fram och tillgängliggör.
CCBuild anordnar dessutom ofta seminarier
och utbildningar. Under hösten 2021
genomför också Fastighetsägarna en
utbildning i cirkulärt byggande Cirkulärt
byggande gynnar såväl plånboken som
klimatet - Fastighetsägarna
(fastighetsagarna.se).
På GodaHåll - GodaHus finns också flera
rapporter länkade till. Sannolikt skulle bristen
på kunskap kunna åtgärdas genom att
organisationerna sätter upp mål och
prioriterar cirkulärt byggande i ökad
utsträckning. Ökad förmedling av kunskap i
frågan är en av GodaHus fortsatt viktigaste
uppdrag. Vidare kommer kunskap och
erfarenhet inte bara med studier av rapporter
utan genom att genomföra verkliga projekt i
lämplig skala. Att efterfråga återbruk i
mikroskala är sannolikt lärorikt för de
organisationer som helt saknar erfarenhet.

Det finns sannolikt en rad olika förekomster av
motstridig lagstiftning på EU-nivå och
nationell nivå, vilket inte kan kommenteras
djupare inom ramen för denna förstudie. Men
det kan konstateras att det finns många
tillämpliga lagrum för att möjliggöra återbruk,
t. ex. Miljöbalken, PBL, LOU, Konkurrenslag m.
fl -men som också försvårar det samma. Här
krävs vidare samverkan mellan myndigheter,
mer forskning och vidare utredning från organ
som Delegationen för cirkulär ekonomi,
Fossilfritt Sverige m. fl.
En aspekt i sammanhanget är den svaga
kopplingen till kraven i avfallshierarkin i
samband med prövning av bygg- och
rivningslov.
På lokal nivå kan målsättningar kring återbruk
hanteras i policydokument för företag,
kommuner m. fl. Det ser olika ut för
organisationerna som har deltagit i nätverket
huruvida man på ledningsnivå har fastställt
mål och ambitioner om att verka för återbruk
av byggmaterial. I gemensam avfallsplan
(kommunalt obligatoriskt dokument) för
kommunerna Lessebo, Markaryd, Tingsryd,
Växjö och Älmhult 202008 Avfallsplan
kortversion-v4.pdf (ssam.se) finns beslutade
åtgärder om att verka för återbruk av
byggmaterial, detta har sannolikt bidragit till
att frågan är förhållandevis levande i några av
dessa kommuner.
Önskvärt är att företag och kommuner sätter
upp mål, följer upp och räknar med
klimatpåverkan även från ingående material,
exempelvis i en klimat- eller CO2-budget. Idag
är det vanligt att endast klimatpåverkan följs
upp från utsläpp från fordon och
energiproduktion. En fastighetsägare som
följer upp klimatpåverkan från allt material
kommer ha lättare att motivera återbrukat
material, som ger lägre klimatpåverkan,
framför nytt material vid nybyggnation och
renovering.

24

6.3 Krav i upphandlingar
Det finns idag en del erfarenhet såväl i
regionen som i övriga landet på hur
förfrågningsunderlag kan utformas för att
möjliggöra omhändertagande av återbruk och
användning av återbruksmaterial. I guider som
Slutrapport Upphandlingskrav för cirkulära
flöden i bygg- och rivningsprocessen
(goteborg.se) och 20200504-Kravstallandegallande-anvandning-av-aterbrukat-materialvid-upphandling-av-byggentreprenad.pdf
(godahus.se) finns förslag på formulering på
hur krav ställs på projektörer och
entreprenörer.
Det finns också några entreprenörer som
ligger långt fram och efterfrågar krav i
förfrågningsunderlagen på återbruk, i
regionen märks framförallt Skanska som har
varit en aktiv part under förstudien.
Att efterfråga återbrukat byggmaterial vid
byggnation, hantering av spillmaterial och
felbeställningar vid byggnation och
omhändertagande av återbrukbart material
vid renoveringar och rivningar är avgörande
för att driva frågan framåt.

6.4 Tillgång och efterfrågan på
återbrukat material
En stor utmaning i arbetet med att ställa om
bygg- och fastighetssektorn till mer cirkulär är
att skapa en marknad för återbruk. Det måste
tillgängliggöras material och det måste finnas
en efterfrågan av material. CCBuilds
erfarenheter hittills är att det finns en önskan i
branschen att använda återanvänt material
men materialet finns inte tillgängligt i
tillräckligt stor mängd. Dagens byggnader kan
ses som materialbanker med material som kan
byggas in i andra byggnader. Ett första steg för
att tillgängliggöra materialet innan byggnader
rivs eller byggs om är att publicera materialet
på en digital plattform för återbrukat
byggnadsmaterial, exempelvis CCBuilds
marknadsplats. I en studie Etablering av en
storskalig marknad för återbruk i bygg- och

fastighetssektorn (ivl.se) där det undersöktes
hur en storskalig marknad för återbruk i byggoch fastighetssektorn ska kunna etableras i
Göteborgsregionen dras slutsatsen att detta
”till stor del är beroende av ett
tillgängliggörande av ett ökat utbud av
återbruk. Detta är i sin tur drivkraften bakom
det värdeskapande nätverk av
återbruksrelaterade tjänster som måste
tillkomma för att möjliggöra återbruk i större
skala.”
Det kan konstateras att det under förstudien
endast har publicerats material på CCBuilds
marknadsplats från ett projekt i regionen. Det
kan finnas flera skäl till att det inte sker i högre
utsträckning; ovana, extra tid, ej kännedom
om tillgängliga verktyg.
Det krävs sannolikt förhållandevis stora
tillgängliga mängder av material för att det ska
bli rationellt att återanvända material i stor
skala. Önskvärt är att materialleverantörer
också hanterar och säljer återbrukat material
för att skapa en effektiv logistik. Sådana
diskussioner har inte förts under förstudien
men bör prioriteras framgent.

6.5 Logistiska lösningar, mellanlager
osv
Frågan om mellanlager och logistik av
återbruksmaterial är central. I vissa fall går det
att återbruka material i samma byggnad vilket
kräver en förhållandevis enkel logistik. I andra
fall går detta hitta en matchning mellan
tillgängligt material som fortfarande är
monterat i en byggnad och ett annat projekt.
Dock finns det oftast ett behov av att
materialet placeras för mellanlagring innan
det kan komma i bruk i ett annat projekt.
I dagsläget finns inte en sådan funktion fullt ut
i regionen. Pusselbitar till en lösning finns
dock:


Lessebo kommuns byggåterbruk
Återbruk - Lessebo. Samlar in
byggmaterial för försäljning sedan
januari 2020, framförallt omhändertas
material från återvinningscentraler
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men tar även emot mindre mängder
från byggarbetsplatser. Säljer i första
hand material till privatpersoner.
Återbruket, Kalmar kommun. Samlar
in material för försäljning, bland annat
byggmaterial. Under 2020-2021 pågår
ett samarbete med Riksbyggen där
material för återbruk har tagits emot.
Under hösten 2021 pågår planer på
att starta mottagning och föredelning
av byggmaterial i Markaryd i privat
regi; ett samarbete mellan Timsfors
bil- och traktortjänst och ett antal
lokala byggfirmor.
Likaså pågår försök i Växjö där
logistikföretaget Alwex kommer att
omhänderta och mellanlagra
byggmaterial bl. a. vid en
lokalanpassning i Vöfabs regi, för
vidare försäljning. Förmedlingen av
materialet görs med hjälp av
återbrukskonsulten Kompanjonen.

Det är av stort intresse att fullskaliga
logistiklösningar kommer till stånd i regionen
för att möjliggöra mer cirkulering av
byggmaterial. För att en privat aktör ska få
ekonomi i en sådan verksamhet krävs att
tjänsterna efterfrågas i högre utsträckning.
I övriga landet finns några exempel på lite mer
omfattande verksamheter, exempelvis:








Kikås återbrukslager CCBuild, 450
kvadratmeter stort tält på Kikås
Avfallsanläggning i Mölndal, där
parterna i Centrum för cirkulärt
byggande kan förvara återbrukbara
produkter i väntan på att de ska
användas.
Brattöns återbruk Brattöns Återbruk Begagnat byggmaterial
(brattonsaterbruk.se). Kommersiell
verksamhet som har sitt ursprung i
rivningsentreprenör.
Återbruksbyrån/Återbrukskonsulten
Reclaimed driver en återbruksdepå för
byggmaterial i Göteborg I Frihamnen
får gammalt material nytt liv Älvstranden Utveckling
(alvstranden.com).
Dala Återbyggdepå Dala Återbyggdepå
(xn--dalaterbyggdep-oibk.se) som
hanterar felbeställningar,
spillmaterial, drivs av Borlänge
kommun, Borlänge energi,
Tunabyggen, Hushagen och Dalarnas
försäkringsbolag.

6.6 Juridiska frågetecken för avyttring
av material för återbruk

Figur 11. Lessebo Byggåterbruk (Hovmantorp),
samlar in byggmaterial från återvinningscentraler
och byggarbetsplatser. Säljer i första hand till
privatpersoner.

Det finns, som konstaterats i frågeställningen
till förstudien, en rad frågetecken kopplade till
vad som är tillåtet gällande återbruk av
byggmaterial i svensk rätt, en av de
återkommande frågeställningarna under
studiens gång är vad som gäller för avyttring
av material från fastighetsägare som lyder
under LOU.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det
idag inte finns en tydlig bild över hur rättsläget
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och praxis i frågan och att fastighetsägare som
vill möjliggöra återbruk kommer behöva
förhålla sig till osäkerheten tills en tydligare
praxis råder. Samtidigt som exempelvis
kommunallagen i vissa fall kan ses som
begränsande är det viktig att ha i åtanke att
Miljöbalken föreskriver att förebyggande av
avfall och återbruk ska eftersträvas, redan i
portalparagrafen. Förebyggande av avfall och
återbruk är med andra ord inte frivilligt utan
något som följer med lagstiftningen.

återbrukskonsult, som förmedlar materialet
vidare.
Mer utredning krävs i den här frågan av
sakkunniga. Under hösten 2021 inledde SKR
ett projekt där man studerar hinder och
möjligheter kring avyttring av material från
offentliga organisationer Avyttring – en del av
den cirkulära ekonomin - RE:Source (resourcesip.se).

Göteborgs stad har tagit fram en juridisk
vägledning Återanvänd+i+Göteborgs+Stad++juridisk+vägledning.pdf (goteborg.se) kring
överlåtelse av kommunägt material, inte
specifikt för byggmaterial, se fig 12. Trots att
vägledningen är några år gammal anses den
ändå principiellt korrekt.
Avgörande vid överlåtelse av material från
offentligt ägda fastighetsägare för återbruk är
huruvida materialet har ett ekonomiskt värde.
För att avgöra om en produkt har ett
ekonomiskt värde kan materialet publiceras
på ccbuilds marknadsplats. Ett återkommande
råd i sammanhanget är att dokumentera hur
man resonerar när man bestämmer sig för att
överlåta material för återbruk. Det anses inte
lämpligt att skänka till privatpersoner. Väljer
man att skänka material till ideella
organisationer bör man fördela det till olika
organisationer över tid. Det är också möjligt
att använda sig av en mellanhand, exempelvis

6.7 Garantier på återbrukat material
och CE-märkning
Ansvar för garantier är en stor och komplex
frågeställning som behöver studeras vidare.
Vad som har framkommit vid diskussion mer
några av aktörerna på nationell nivå som har
arbetat med återbruk år, t ex.
Chalmersfastigheter och Familjebostäder
(båda Göteborg) är att man hanterar frågan
genom att avtala att beställaren ansvarar för
garantin på materialet medan entreprenören
ansvarar för installationsgarantin. Precis som i
många av övriga aspekter saknas en tydlig

Figur 12. Från Göteborgs stads vägledning kring överlåtelse av
material. https://goteborg.se/wps/wcm/connect/fc259b3a-0d814ccf-bcad4cee4d105191/%C3%85teranv%C3%A4nd+i+G%C3%B6teborgs+St
ad+-+juridisk+v%C3%A4gledning.pdf?MOD=AJPERES

praxis i frågan. Det kommer med andra ord
föreligga en ökad risk med detta förfarande
hos beställaren som får vägas mot andra
positiva effekter.
Vidare finns här ett nytt fält för konsulter i
branschen att engagera sig i. Det är önskvärt
att byggkonsulter kan avgöra om vilka
återbrukade material som innebär höga
respektive låga risker att återbruka.
Ett bekymmer är att det ofta finns bristfällig
dokumentation på material som skulle kunna

27

återbrukas, exempelvis brandklass och
akustikvärden på dörrar mm.

• Minskade inköpskostnader: 1,7 till 2,2
miljoner kronor per kontor.

Plan- och bygglagen ställer krav på att endast
lämpliga byggprodukter får användas i
byggnationer, vilket är upp till byggherren att
avgöra. Vid användning av begagnade
byggprodukter i Sverige finns det dock inga
krav på att deras prestanda måste vara
bedömd och beskriven/dokumenterad på ett
särskilt sätt, utan endast att de ska vara
lämpliga. Det finns inget krav på att använda
CE-märkta produkter då CE-märkning är
kopplat till tillverkningen av en produkt. En
begagnad produkt är inte tillverkad bara för
att den demonteras och återbrukas på en
annan plats i ett annat sammanhang.

• Ökade arbetskostnader: 330 000 till 360 000
kronor per kontor.

6.8 Påverkan på ekonomi
Det finns ingen entydig information om att
återbruk av byggmaterial blir billigare eller
dyrare. Det finns däremot en föreställning,
som bland annat visar sig i förstudiens enkät,
om att återbruk i olika led bör bli dyrare.
Återbrukat material blir naturligtvis ofta
billigare än nytt samtidigt som det kan vara
mer tidskrävande att hantera återbrukat
material i olika led, ökade kostnader kring
förvaring och emballering, högre
utredningskostnader mm. Förutom en
eventuell besparing i materialkostnader bör
beställaren i samband med rivningar kunna
tillgodoräkna sig en besparing i minskade
avfallskostnader och kanske en mindre intäkt
från försäljning av återbrukat material.
IVL visade i en rapport 2018 Återbruk av
möbler och interiöra byggprodukter
(ccbuild.se) att vid en lokalanpassning av
kontor minskade projektkostnaderna mellan
1,4 och 1,9 miljoner kronor per kontor, tack
vara återbruk av möbler och interiöra
byggprodukter, jämfört med att köpa nytt. De
kostnadsposter som förändrats till följd av
återbruket i lokalanpassningsprocesserna är:

• Intäkt vid försäljning av produkter: 50 000 till
65 000 kronor per kontor.
• Minskade avfallskostnader: 2 000 till 5 000
kronor per kontor.
Vid Region Kronobergs projekt ”byggnation av
elbussdepå” omhändertogs tegel i byggnad
som revs för att återanvändas i ny byggnad.
Detta medförde en merkostnad på 130 kr/m2
jämfört med att använda nytt tegel. Sedan
detta genomfördes har företaget
Bruksspecialisten infört en pant på tegel vilket
har minskat kostnadsskillnaderna. I Vöfabs
ombyggnation av Bäckaslövsskolan i Växjö
omhändertogs tegel vid rivningen som
återanvändes på platsen. Tegelstenen visade
sig vara förhållandevis svårrensad och kostade
beställaren ca 12 kr/sten. Detta kan jämföras
med pris på ny sten kostar ca 25 kr/sten om
den köps i en byggvaruhandel.
Det är önskvärt med en mer systematisk
genomgång för ekonomin i några
återbruksprojekt för att exemplifiera
prisbilden. Samtidigt kommer det alltid vara
svårt att jämföra olika projekt då
förutsättningarna alltid är olika.

6.9 Återbruksinventering
Sedan 1 augusti 2020 ställer PBL (10 kap. 6 §)
krav på att byggherren inför rivning upprättar
kontrollplan med uppgifter på vilka
byggprodukter som kan återanvändas och hur
dessa ska tas om hand. Dock ställs inga krav på
hur omfattande förteckningen är, hur den är
utformad eller att produkterna verkligen
återbrukas. Om inte byggherren själv avser att
återbruka allt material kan materialet
annonseras på någon digital plattform,
exempelvis CCBuilds marknadsplats. Att ta
hjälp av en konsult med erfarenheter av
återbruk ökar chansen att materialet verkligen
går till återanvändning. Det finns ett antal
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återbrukskonsulter med erfarenhet från stora
och små projekt, såväl inom regionen som i
övriga Sverige.

6.10 Digitala lösningar för inventering
och förmedling av material
För att förmedla material för återbruk finns
några olika verktyg, flera har tillkommit under
tiden för förstudien, se nedan. Deltagare i
förstudien har använt CCBuilds marknadsplats
och Dackeappen. Dock inte i sådan
utsträckning att det går att redogöra för
tydliga för- och nackdelar. Upplevelsen är att
båda dessa verktyg utgör bra verktyg för att
möjliggöra ökat återbruk. Här följer en kort
sammanställning över kända verktyg i
dagsläget:










Marknadsplatsen för CCBuild CCBuild Marknadsplats med tillhörande
inventeringsapp för iphone och
android. Förmedlingssite med verktyg
att uppskatta pris, CO2-besparing,
besparing av avfall. (Medlemskap
krävs i CCBuild för att utnyttja
tjänsten, därmed öppet för GodaHus
medlemmar).
Dackeapp Dacke App –
Anpassningsbara inventeringsverktyg
för återbruk, inventeringsapp och
förmedlingstjänst, material publiceras
bl. a på företaget Kompanjonens
webplats Produkter - Kompanjonen.
Palats Digital material &
inventariehantering | Palats digital
plattform som förenklar inventering,
hantering och återbruk av material
och inventarier.
Loopfront Loopfront – cirkulär
ekonomi satt i system hanterar
kartläggning, dokumentation,
samarbete, logistik och rapportering.
Abonnemangskostnad.
Utöver detta finns naturligtvis Blocket
- köp & sälj bilar, möbler, lägenheter,
cyklar och mer samt olika
auktionssiter som hanterar
byggmaterial, t. ex. Nätauktioner -

Slag1, Auktioner online - Nätauktioner
& Konkursauktioner | PS Auction och
Blinto - Auktioner för fordon, verktyg
och maskiner.

6.11 Innehåll av oönskade kemilaier i
återbrukat material
Återbruk av byggmaterial får inte medföra att
oönskade ämnen cirkuleras (exempelvis
asbest, lysrör, natriumlampor och
termometrar med kvicksilver i, oljehaltiga
kablar, fogmassor samt isolerrutor med PCBtätning samt andra ämnen upptagna på
Kandidatförteckningen enligt REACHförordningen (1907/2006)). För att säkerställa
detta behöver en bedömning göras av den
som sätter ut materialet på marknaden.
Enklast genomförs detta i samband med den
inventering av farliga ämnen som ska ske i
samband med upprättande av kontrollplanen
inför rivning. Miljöinventering är ett lagstadgat
krav. Under 2022 kommer Avfall Sverige
publicera en materialatlas med råd över hur
man möjliggör återbruk av några av de
vanligaste byggprodukterna utan att sprida
oönskade kemikalier.
Det kan konstateras att mer kunskap krävs i
frågan hos delar av branschen för att
säkerställa att inte spridning sker av miljö- och
hälsoskadliga ämnen och att frågan bör vara
prioriterad i det fortsätta arbetet.

6.12 Initiativ i övriga Sverige
Under förstudiens gång har en mängd projekt
med återbruksfokus påbörjats runt om i
landet, ett 30-tal finns samlade på CCBuilds
sida om referensprojekt: CCBuild. Här finns bl.
a. två projekt från deltagarna i GodaHåll. Det
finns med andra ord en hel del erfarenhet i
landet att ta del av.
Utöver dessa kan följande projekt nämnas:


Besökscentrum Onsala
rymdobservatorium,
Chalmersfastigheter. Mål att bygga
med 85% återbrukat material. 85
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procent återbrukat material i nytt
besökscentrum vid Onsala
Rymdobservatorium –
Chalmersfastigheter
Återbruk av stommaterail mm,
Drottninghög, Helsingborgshem
Projekt Återbruk - |Helsingborgshem
100% återbruk av Kromet, Vasakronan
Att återvinna och återbruka ett helt
hus. Är det verkligen möjligt? Vasakronan
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7 Framgångsfaktorer och
rekommendationer
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Några framgångsfaktorer verkar vara
gemensamma för många av de goda exemplen
som har studerats under förstudien:
1. Tydlig målsättning om återbruk och
klimatpåverkan från material sätts
tidigt i planeringen.
Återbruksambitioner klargörs i god
tid. Det tar tid att leta återbrukat
material, hitta avsättning för material
som ska återbrukas, hitta lösningar för
mellanlagring
2. Rimliga återbruksambitioner sätts. Ett
första projekt med återbruksinslag bör
inte vara orimligt ambitiöst. Hellre att
återbruka 15 m kabelstege än inget
alls, som en återbrukskonsult
uttryckte saken. Ställ åtminstone krav
på att felbeställningar och
återbruksbart spillmaterial från
byggarbetsplatsen ska omhändertas.
3. Lämplig upphandlingsform beslutas.
Partnering, där byggherren och
byggentreprenören gemensamt hittar
lösningar och gemensamt delar på
risker, är en entreprenadform som har
använts i flera projekt.

varit förhållandevis blygsam jämfört
med totalbudget.
6. För att hantera frågan om garantier
har ofta beställaren ansvarat för
garantier på material medan
entreprenören ansvarat för garantier
på arbetet.
7. För att entreprenören ska premieras
för att använda återbrukat material
har detta reglerats i upphandlingen
med ett högre påslag jämfört med
jungfruligt material.
Dessa framgångsfaktorer skulle kunna
användas som övergripande
rekommendationer för intresserade
byggherrar i regionen. Större fastighetsägare
bör analysera hur deras verksamhet ska ställas
om till mer cirkulärt, hur de kan minska sitt
klimatavtryck med återbruk, förebygga avfall
genom cirkulärt underhåll, ställa upp mål, följa
upp miljöpåverkan osv. En bra utgångspunkt
kan vara t ex vara Familjebostäders pm
familjebostäder-återbruksrapport-2021.pdf
(ccbuild.se). Tidsaspekten är central oavsett
vad det handlar om för nytt arbetssätt, för att
möjliggöra mer återbruk kan man överväga att
ha en mer flexbel tidplan i avtalet mellan
beställare och projektörer/entreprenörer.

4. Prioritera material för återbruk:
a. Gott estetisk och funktionellt
skick eller som enkelt går att
rekonditionera
b. Hög potentiell
klimatbesparing
c. Hög potentiell
kostnadsbesparing
d. Hög potentiell
avfallsminskning
5. Att anlita en återbrukskonsult som
samordnar logistiken med
återbruksmaterial och säkerställer att
målsättningen följs. I
byggsammahangen som studerats har
kostnaden för återbrukskonsulten
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8 Diskussion
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8.1 Fler aspekter i hållbart byggande
I förstudien har framförallt cirkulärt byggande
studerats, som utgör en del av begreppet
hållbart byggande. Cirkulärt byggande är i sig
ett mycket omfattande område med, som har
framgått tidigare, en rad olika frågeställningar
som behöver hanteras. Figur 12 är ett försök
att beskriva vilka delar som utgör hållbart
byggande (Hållbar byggnation i Blekinge,
Energisamverkan i Blekinge).

plattform för ett bredare anslag i frågan men
det krävs att fler aktörer kliver fram. Det är
sannolikt svårt att skapa ett engagemang i en
grupp som GodaHåll om temat är för brett. Ett
lämpligt arbetssätt skulle kunna vara att
arbeta mer fokuserat kring vissa
frågeställningar i undergrupper.

8.2 Vi måste bli bättre på att
förebygga avfall i bygg- och
fastighetssektorn
8.2.1 Sträva efter att undvika att riva!

Bild 12 Hållbarhetsaspekter i hållbart byggande, från Hållbar
byggnation i Blekinge, Energisamverkan i Blekinge

Det finns självklart en mängd andra aspekter
som behöver adresseras, exempelvis kan
nämnas:








Behov av ökad biologisk mångfald
Utveckling och bevarande av
ekosystemtjänster
Miljöpåverkan från byggarbetsplatsen
Hälsofrämjande miljö för bostäder och
lokaler
Tillgänglighetsaspekter
Bostadsplanering utifrån olika
socioekonomiska behov
Trygghetsaspekter

Energisamverkan i Blekinge har publicerat en
praktisk manual för hållbart byggande Hållbar
byggnation i Blekinge - en praktisk manual,
version 2021-02-08 som är ett försök att ta ett
större grepp kring frågan och ge verktyg hur
hela byggprocessen kan göras hållbar.
GodaHus bör kunna fungera som en god

I enlighet med avfallshierarkin ska vi sträva
mot att förebygga avfall. Som påpekats
tidigare är detta inte ett frivilligt
förhållningssätt utan fastställt i svensk lag och
EU-rätt. I diskussioner kring återbruk handlar
det ofta om att hitta avsättning för material
som uppstår vid en rivning. Vi behöver ställa
oss frågan om det är hållbart att riva
byggnader i den utsträckning som sker idag.
Går det att motivera att riva en byggnad för
att den inte uppfyller dagens energikrav, byta
ut fönster för att de inte uppfyller dagens krav
o.s.v? Hur ser energibalansen och miljö- och
klimatpåverkan ut om vi räknar med bidraget
från att utvinna jungfruligt material och bygga
en ny byggnad? Det är önskvärt att vi blir ännu
mer kreativa och hittar lösningar för att
anpassa befintliga byggnader så att de
uppfyller dagens behov. Att riva byggnader i
den utsträckningen som sker idag är sannolikt
inte ett hållbart förhållningssätt.
Innan en fastighetsägare beslutar att riva en
byggnad bör det föregås av noggrant
övervägande om det finns alternativ att
anpassa byggnaden till dagens behov. Idag
finns arkitekter, även i verksamhetsområdet
för föreliggande studie, som har stor
kompetens att föreslå kreativa lösningar på
ombyggnation och anpassning. En
fastighetsägare bör även förvissa sig utifrån
expertis om att en byggnad verkligen är
utdömd innan den rivs. Detta kan te sig som
självklara observationer men erfarenheter
visar att rivningar ibland motiveras av till
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synes mer övergripande utlåtanden. I
prövningen av ansökan om rivningslov har
dessvärre byggnadsnämnden dessvärre få
eller inga möjligheter att kräva ett motiv för
rivningen (om den inte är skyddad i lag) eller
genomföra prövningen utifrån ett
resursperspektiv.

8.2.2 Underhålla istället för att byta ut

13. Ett förhärskande förhållningssätt inom
fastighetsbranschen idag är att sträva efter
underhållsfria material, vilket innebär att när
produkterna är uttjänta blir de avfall som
kräver inköpa nya produkter. Traditionellt har
man arbetat med underhållsbara material, i
många fall produkter som med rätt underhåll
kan hålla i många hundra år.

Vi behöver fundera på om underhåll av
material kan vara ett alternativ i samband
med renoveringar, istället för att ersätta med
nytt material, se exempel på det motsatta i fig

Fig 13. Fastighetsägaren har här valt att byta ut ett till synes fungerande entréparti mot ett nytt istället för att
underhålla porten. Den nya porten i aluminium kan inte, till skillnad från partiet i ek, underhållas och kommer
generera avfall när den är uttjänt. Foto: Kulturparken Småland

Vi behöver bli bättre på att efterfråga material
som går att underhålla. Vid nybyggnation
behöver vi bli bättre på att efterfråga
byggnationslösningar (flexibilitet, materialval
som går att underhålla och återbruka,
dokumentation för framtida underhåll och
återbruk) som i framtiden möjliggör annan
användning än vad de ursprungligen är tänkta
till.
Det finns naturligtvis frågor kring finansiering
kopplade till underhåll av material istället för
inköp av nytt material, exempelvis kan inte
alltid en hyreshöjning motiveras efter en
underhållsinsats, även om den är lika kostsam
som nytt material. Detta behöver studeras
noggrannare och adresseras till lagstiftare då
det försvårar hållbar fastighetsförvaltning. En

tät dialog med bl. a. Hyresgästföreningen
krävs för att ta frågan vidare.

8.3 Nyckeln är att tillgängliggöra mer
material för återbruk
Trots många utmaningar som redogjorts för
ovan är det inte rimligt att vi, när rivning och
ombyggnationer krävs, fortsätter destruera
återbrukbart material och deponera (eller i
bästa fall när så är möjligt energiåtervinna)
fasadtegel, glaspartier, stengolv,
förhållandevis nya fönster och dörrar o.s.v.
Återigen: att tillämpa avfallshierarkin är inte
en frivillig åtgärd utan ett krav. Givetvis ibland
i konkurrens med många andra regelverk. Som
konstaterats ovan har CCBuild genom sina
många genomförda projekt, workshops mm
konstaterat att det idag finns en efterfrågan
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på återbrukat material som är större än
tillgången. För att få till stånd en fungerande
marknad för återbrukat material krävs att
inventera mer och sätta ut mer material på
marknaden.

8.4 Efterfråga återbrukstjänster
Som konstaterats ovan behöver beställare bli
bättre på att efterfråga återbrukstjänster. För
närvarande finns ett antal aktörer i regionen
som har provat att göra detta och har med sig
erfarenheter som kan delas. Det finns också
flera utredningar och guider med förslag på
upphandlingskriterier, som beskrivits ovan.
Vid flera tillfällen under förstudiens gång har
entreprenörer återkommit till vikten av att
återbruk efterfrågas och premieras vid
upphandlingar. Ofta lyfts
partneringupphandlingar fram, där
entreprenör och beställare gemensamt löser
nya frågeställningar. Detta är en
samverkansform som tillämpats vid flera
projekt i övriga landet med stort fokus på
återbruk.

8.5 Frågan man inte kommer runt behov av mellanlager och
logistiklösningar
Det är helt klart att det krävs lokaler för
mellanlagring och logistiklösningar som
emballerar, transporterar och mellanlagrar
material o.s.v. i väntan på att det kan komma
till nytta. Men det måste bli tydligt för företag
i den sektorn att det finns affärsmöjligheter.
Så länge vi inte efterfrågar material för
återbruk eller tillgängliggör material för
återbruk kommer det sannolikt inte finnas
aktörer som vill satsa på logistik och
mellanlagring. Beställare behöver bli tydligare
på att efterfråga återbruk och entreprenörer
behöver bli tydligare på att de kan erbjuda
byggnation som inkluderar återbruk. Nyckeln i
logistikfrågan är sannolikt att ett antal mindre
försök får staka ut vägen för aktörer inom
detta område, exempelvis transportföretag,
avfallsaktörer m. fl.
Som beskrivits ovan finns det två
transportaktörer i regionen, Timsfors Bil- och

traktortjänst i Markaryd samt Alwex i Växjö
som har börjat titta på möjligheter att
transportera och mellanlagra material för
återbruk. Det finns dock ingen färdig
affärsmodell för hur dessa tjänster ska
fungera.

8.6 En nyckelfunktion som behöver
utvecklas: rekonditionering av
material
Funktionen rekonditionering av material
kommer behöva utvecklas för att möjliggöra
återbruk i stor skala. I dagsläget finns det t. ex.
en aktör som gör detta för tegel
(Bruksspecialisten), ett företag som
rekonditionerar belysning (Fisher Lightning)
samt ett flertal som erbjuder detta för
kontorsmöbler (exv. Rekomo, Soeco, Rafz).
Men det behöver tillkomma fler som hanterar
dörrar, fönster- och glaspartier, installationer,
sanitetsporslin mm. Önskvärt vore att
leverantörer av ovanstående kunde ta erbjuda
rekonditionering av material och samtidigt
dokumentation på ålder, funktion,
energiprestanda, brandklass o.s.v. Frågan om
garantier skulle i så fall också kunna hanteras
enklare om det var professionella leverantörer
som åter satte ut återbrukade produkter på
marknaden. En dialog med leverantörer i den
här frågan är önskvärd att föra.

8.7 Varför krångla med återbruk?
Tydliga incitament till att efterfråga
återbrukslösningar saknas hos många led i
värdekedjan. Det finns en farhåga att det blir
kostnadsdrivande och tar mer tid i redan
pressade tidplaner. De beställare som har
genomfört försök under förstudiens gång har
framförallt motiverats av hållbarhetsskäl, att
olika policydokument föreskriver återbruk
samt att det är positivt för varumärket. För att
motivera återbruk i större skala behöver det
bli tydligt vad vinsten är för fastighetsägaren,
exempelvis klimatbesparing och/eller
ekonomisk besparing. Det finns inte mycket
som pekar på att det finns stora pengar att
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spara genom att tillämpa återbruk, däremot
finns det stor potential för klimatbesparingar.

renhållningsverksamheten endast finansieras
av avfallstaxa från hushållen.

Idag jobbar vissa organisationer med CO2budget, där man årligen följer upp utsläpp
från energiåtgång och transporter. Om man
också hade följt klimatpåverkan från inköpt
och inbyggt material hade
klimatbesparingarna tack vara såväl återbruk
som renovering blivit tydligare för
fastighetsägaren. Kravet på
klimatdeklarationer kommer sätta ljuset på
detta även om det inte inledningsvis finns krav
på gränsvärden på klimatpåverkan från
material.

I flera kommuner i landet och i sydostregionen
(exv. Kalmar och Lessebo) bedriver kommuns
arbetsmarknadshet och liknande insamling
och försäljning av återbrukat byggmaterial.
Sådan verksamhet är ett bra komplement till
mer storskaliga lösningar, men vänder sig i
första hand till privatpersoner som kunder.
Dessa funktioner kan dock vara viktiga
mottagare för insamlat material från
återvinningscentraler och lämpliga
byggprojekt. Ofta sker verksamheter som
dessa med personal som ska slussas ut i annan
sysselsättning och som inte alltid har den
kunskap i arbetsmiljö och säkerhet att vistas
på byggarbetsplatser.

Trots många utmaningar som redogjorts för
bör samtliga delar i värdekedjan fundera på
om vi har något val; kan vi fortsätta som idag
när stora mängder funktionsdugligt material
går till spillo?

8.8 Kommunerna kan bana väg
Kommunerna har några viktiga funktioner för
att öka mängden material för återbruk. I
egenskap av ägare av fastighetsbolag har de
möjlighet att påverka bolagen att
tillgängliggöra och efterfråga material för
återbruk, exempelvis i miljöstrategi,
avfallsplan, budgetarbetet o.s.v. Kommunerna
kan också stimulera näringslivet till att ställa
om och erbjuda cirkulära tjänster, exempelvis
som Business Region Göteborg har gjort under
2021 genom att arrangera seminarier mm på
temat. Kommunerna har också en viktig roll i
att skapa samverkan och ta initiativ till
kunskapshöjande åtgärder och seminarier på i
frågor som rör hållbart byggande.
Kommunernas renhållningsfunktion har
förebyggande och insamling av hushållens
avfall (kommunalt avfall) som primärt
uppdrag, men kan också ha en roll att spela i
strävan mot mindre avfall. Sannolikt finns det
synergier att hämta då kommunerna också
samlar in bygg- och rivningsmaterial från både
privatpersoner och företagskunder. Sannolikt
har kommunernas renhållningsorganisationer
inte möjlighet att finansiera mellanlager o. dyl.
för byggmaterial i någon större skala då

Det är uppenbart att det krävs nya
affärsområden för att möjliggöra ökat
återbruk; t.ex. krävs återbrukskonsulter som
samordnar frågorna i projekt, arkitekter som
nischar sig på projekt med återbruksinslag,
konsulter som räknar på hållfasthet, livslängd,
energi mm, aktörer som rekonditionerar
material, företag som erbjuder logistik,
entreprenörer som specialiserar sig i
återbruksfrågor. Det kan med andra ord finnas
möjligheter för fler arbetstillfällen i kommuner
och regioner som prioriterar cirkulärt
byggande. Vidare kan det finnas vinster med
cirkulära ambitioner i kommunernas
varumärkesbyggnade, attraktivitet osv.

8.9 Börja idag!
Det har framgått i föreliggande
sammanställning att det finns ett antal frågor
som behöver klaras ut, styrmedel som
behöver förbättras mm. Det har också
framgått att återbruk och förebyggande av
avfall inte är något frivilligt och att det inte är
rimligt att fortsätta betrakta de resurser som
finns i bygg- och fastighetssektorn idag som vi
gjort de senaste decennierna.
Var och en, oavsett var man befinner sig i
värdekedjan, har därför möjlighet att påbörja
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omställningen redan idag, utifrån sina
förutsättningar. Det finns redan idag företag
som erbjuder cirkulära tjänster i byggsektorn
(se fig 14), det finns företag som efterfrågar
material för återbruk (se fig 15), det finns
digitala system för inventering som nämnts
ovan o.s.v, de finns ett antal aktörer i
Sydostregionen som vill vara en del av

omställningen, det finns öppningar (och
påbud) i lagstiftningen.
Det finns med andra ord goda möjligheter att
engagera sig i omställningen i regionen;
GodaHus med temagruppen GodaHåll utgör
den regionala kraften för att ta frågan framåt!

Bild 14 erbjudande från White arkitekters websida 22 sept
2021

Fig 15 pressmeddelande från Arkitektbolaget, Växjö, 2021
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9 Förslag på genomförandeprojekt
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En av förstudiens ambitioner var att förbereda
ett genomförandeprojekt. Någon projektidé
med GodaHus som projektparter har dock inte
kunnat realiseras under den korta
förstudietiden (8 månader). Inte heller har
någon passande utlysning kunnat identifieras.
Däremot har en rad konkreta åtgärder
kopplade till återbruk planerats och
genomförts av medlemmar som beskrivits
ovan.
Vidare har GodaHus/GodaHåll bjudits in till att
vara med som partner i Viable Cities - ansökan
under våren 2021 i Karlskronas, Kalmars resp.
Växjös ansökningar, där Växjö och Kalmars
ansökningar beviljades. Dessutom har
GodaHus/GodaHåll blivit inbjudna till Lunds
Universitets ansökan till Energimyndigheten
gällande ett kompetenscentrum för
Cirkularitet i byggbranschen, som dessvärre
fick avslag. Dvs framsteg har gjorts i att delta i
forsknings-/utvecklingsprojekt som har andra
aktörer som huvudmän.

Sannolikt är frågan gällande
genomförandeprojekt mer mogen nu efter
förstudien när problembilden är klarare och
det finns vissa erfarenheter kring cirkulärt
byggande hos deltagarna.

Ett möjligt upplägg kring ett kommande
genomförandeprojekt är att utgå från det
material som mer och mer görs tillgängligt i
olika projekt och koppla ihop det med
framtida projekt där det efterfrågas
återbrukat material och i projektet hitta
logistiklösningar. Som nämnts ovan finns det
transportaktörer i regionen som har visat
intresse för hantering av återbrukskedjan som
skulle kunna involveras i ett projekt,
tillsammans med återbrukskonsulter,
arkitekter, rivningsaktörer o.s.v, se figur 16.
Ett genomfört projekt som detta skulle kunna
leda fram till nya affärsmodeller för hantering
av återbrukat material och en mer permanent
lösning i regionen.

Figur 16. Möjligt genomförandeprojekt där utbud
och efterfrågan binds ihop med en logistikaktör
som transporter, mellanlagrar materialet.
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10 Strategi för framtida
finansiering
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Det kan konstateras att det finns behov av
samordning för kunskapsspridning och
samverkan mellan aktörer för att skynda på
omställningen mot en mer cirkulär bygg- och
fastighetssektor i sydosts. En långsiktig vision
är att det finns ett kansli för hållbart byggande
som initierar studier och försök, samordnar
temagrupper, identifierar och koordinerar
projektansökningar, bistår med rådgivning och
kommunikation med syfte att åstadkomma en
hållbar och cirkulär byggsektor i sydost.
I dagsläget har denna samordning hos
GodaHus finansierats med GodaHus interna
medel samt under förstudiens gång med
medel (50%) från regionen, som har motsvarat
20-40% av en tjänst. GodaHus styrelse har
beslutat att förlänga sin finansiering av en
20%ig projektledare för GodaHåll till årsskiftet
2021/2022. Bygg- och fastighetsbranschen har
genom medlemskap i GodaHus finansierat
50% av förstudien.

GodaHus har, tillsammans med Växjö
kommun och Kalmar kommun, blivit beviljade
medel från det strategiska
innovationsprogram Viable Cities vilket
möjliggör att kunna växla upp våra frågor i
hela sydostregionen med en 50%-ig
finansiering från Energimyndigheten under
kommande 3 år. Resterande 50% kommer från
bygg- och fastighetsbranschen genom
medlemskap i GodaHus.
Idag drivs GodaHus verksamhet av
medlemsavgifter till ca 80%. Resten är
projektmedel från Energimyndigheten och EU.
För att säkerställa en långsiktig finansiering av
GodaHus/GodaHålls verksamhet bedömer vi
att det även framåt kommer att vara viktigt att
kunna åtnjuta regionalt stöd. Vi kommer
därför att fortsätta ha en kontinuerlig dialog
och samverkan med samtliga tre regioner i
sydost för att i möjligaste mån samordna våra
insatser för ett hållbart byggande.

43

11 Bilagor
1. Administrativ projektrapport
2. Deltagare i GodaHåll
3. Enkät återbruk av byggmaterial
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Bilaga 1 Administrativ projektrapport
Enligt Bilaga 1. Struktur för redovisning i beslut om stöd (daterat 2021-02-04) ska slutredovisning ska
ha fokus på förstudiens måluppfyllelse, analys, reflektioner, lärdomar och slutsatser genom att
momenten som finns i beslut om medel från Region Kronoberg redovisas. Detta framgår av
huvudrapporten. Dessutom ska nedanstående frågor besvaras:




Har förstudiens tids- och aktivitetsplan följts? Om inte, redogör för avvikelser och hur dessa
har påverkat förstudien samt eventuellt vidtagna åtgärder med anledning av detta.
Har förstudiens budget följts? Om inte, redogör för avvikelser och hur dessa har påverkat
förstudien samt eventuellt vidtagna åtgärder medanledning av detta.
Beskrivning av hur utmaningar kopplade till jämställdhet, mångfald, till-gänglighet, miljö
samt barn och unga beaktats i arbetet. Har särskilda åtgärder gjorts relaterat till dessa
frågor? Vilken påverkan har förstudien haft på utvecklingen i dessa frågor?

Nedan följer en sammanställning av dessa frågor samt en redovisning av genomförda möten.
1. Har förstudiens tids- och aktivitetsplan följts?
Ja.
2. Har förstudiens budget följts?
Ja, se ekonomisk redovisning.
3. Beskrivning av hur utmaningar kopplade till jämställdhet, mångfald, tillgänglighet, miljö samt
barn och unga beaktats i arbetet.
Deltagare i temagruppen, deltagare och föreläsare på möten och workshops, deltagare i
panel på workshop har bjudits in med målsättningen att uppnå en acceptabelt jämn
fördelningen mellan könen, vilket har lyckats. Då samtliga möten har varit digitala har
tillgängligheten underlättats för många grupper. Vår bedömning är att sammansättning på
grupperna under förstudien har speglat den mångfald som råder i branschen. Perspektivet
miljö är väl tillvarataget med tanke på studiens syfte samt inga genomförda transporter. Barn
och ungas perspektiv kan sägas vara tillvarataget på ett indirekt plan då hela syftet med
studien är att bidra till en hållbar framtid i regionen.
4. Har särskilda åtgärder gjorts relaterat till dessa frågor? Vilken påverkan har förstudien haft
på utvecklingen i dessa frågor?
Den egentligt konkreta åtgärderden avseende frågorna ovan gäller målsättningen att skapa
en jämn fördelning mellan könen vid representation i olika forum som redan nämnts.

Genomförda möten, workshops mm
Genomförda möten i temagruppen GodaHåll:
2020

2021

16 sept, 1 okt, 6 nov, 11 dec

22 jan, 18 mars, 23 april, 28 maj, 27 aug, 29
sept
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Genomförda möten i GodaHålls styrgrupp (Anders Lundgren, GodaHus, Stefan Olsson, GodaHus,
Stefan Westblom (Region Kalmar), Anna Harju (LBE Arkitekter), Emelie Jensdotter (Arkitektbolaget)
Hans-Fredrik Hellberg (Skanska), Robert Tidblom (Region Blekinge), Martina Adenholm (Ronneby
kommun):
2020

2021

10 december

21 jan, 11 feb, 5 mars, 20 april, 19 maj, 17 juni,
27 aug, 29 sept

Under förstudiens gång har två större workshops genomförts:
Workshop 12 april (63 deltagare): Ett steg mot ökat återbruk i byggsektorn i Sydostregionen (3 h),
fokus på frågeställningar:
•Vad kan återbrukas?
•Vem tar hand om materialet?
•Hur formulerar vi krav i förfrågningsunderlag?
•Hur hanteras kvalitetskrav på återbrukat material?
•Vilka lösningar finns tillgängliga och var behöver hinder överbryggas?
Externa föreläsare: Maria Ahlm, Centrum för cirkulärt byggande och Per Johansson
(Chalmersfastigheter)
Smågrupper med fokus på återbrukspotential i kommande projekt i Ljungby kommun
(Hjortsbergaskolan), Vöfab (Kungsmadsskolan), Region Kalmar (Hus 08), Arkitektbolaget (Bredvik, kv
Molnet), Region Kronoberg (Hus M58)
Moderator: Anders Lundgren

Workshop 15 juni (70 deltagare): Ett steg mot ökat återbruk i byggsektorn i Sydost (del 2) (3 h)
Externa föreläsare:
Marianne Hedberg, miljöexpert Byggföretagen
Per Håkansson, återbrukskonsult Kompanjonen
Anton Zita, innovationsledare, Bengt Dahlberg
Deltagare i paneldebatt:
Per Stephani –vd Kalmarhem
Anna Tenje –ordförande kommunstyrelsen Växjö kommun, ordf SSAM
Christer Carlsson –vd Vöfab (Växjö fastighetsförvaltning AB)
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Anna Thore –kommunstyrelsen Kalmar kommun, ordf vatten- och miljönämnden mm
Marianne Hedberg, Byggföretagen
Per Håkansson, Kompanjonen
Moderator: Anders Lundgren
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Bilaga 2 Deltagare i temagruppen GodaHåll
Deltagare i temagruppen har under förstudien har bestått av nedanstående konstellation.

GodaHus

Stefan Olsson, Anders Lundgren

Affärsverken

Robert Malmgren

Arkitektbolaget

Emelie Jensdotter

Energirevisor

Per Wickman

Sajt Arkitekter

Nina Sandahl

Glass4Future

Christina Stålhandske

WSP

Evertsson, Emma

Sweco

Helgegren, Helena

BSV arkitekter och
ingenjörer

Josefin Sävqvist

LBE Arkitekter

Anna Harju

Krettslopp Sydost

Peter Mellbo

Skanska Sverige

Hans-Fredrik Helldal

Region Blekinge

Emelie Karlsson, Sofie Magnusson

Region Kalmar

Stefan Westblom

Region Kronoberg

Bringhed Lisa, Bergström Johanna

Ronneby kommun

Martina Adenholm

NCC

Tommy Mossberg, Ellen Relander

Riksbyggen

Järvholm Höglander Emma

Ottosson Bygg

Eva Ottosson

Alwex

Simon Lundgren

Timfors åkeri

Sara Lindvall

Älmby
Entreprenad

Erik Tillberg

Mark och Miljö

Jonas Andersson

Nybro kommun

Erika Gülich

Växjö kommun

Magnus Jonasson

Växjöbostäder

Maria Dahl, Karolina Stridh

Vöfab

Sara Lundin, Katarina Svensson

Kalmar Kommun

Jan Johansson
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Markaryds
kommun

Annica Hegefeldt

Vidingehem

Anna Ingvarsson, Gustafsson Andreas

Kalmarhem

Thom Renström

Älmhults kommun

Catarina Håkansson, Malin Ahl

Karlskrona
kommun

Kenneth Gyllensting

Ljungby kommun

Johan Mansfeldt

NBAB

Ted Sjödahl

LTH

Ulla Janson

LNU

Georgios Pardalis
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Bilaga 3 Resultat enkät cirkulärt byggande
Under två veckor 2021, (6-17 september), genomfördes en enkel enkät hos deltagare i GodaHus och i
temagruppen GodaHåll med syfte att fånga upp hur medlemmarna upplever frågor kring återbruk av
byggmaterial och vad man efterfrågar för fortsatt stöd. Enkäten har ingen ”vetenskaplig” ansats utan
ska ses som en ”temperaturmätare” på frågan hos en grupp som får antas vara mer kunniga och
engagerade till frågan jämfört med snittet i branschen. 71 personer valde att besvara enkäten.

1. Vilken typ av organisation företräder du?

avfallsaktör

tjänsteman

beställare

entreprenör/tillverkare

akademin

konsult

2. I vilket/vilka län har du din huvudsakliga verksamhet? Du kan ange flera svar.

Kalmar

Blekinge

Kronoberg

Flera län
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3. Ser du att återanvändning av byggmaterial är önskvärt för din organisation?
92% av respondenterna valde att besvara frågan med ja.
4. Om ja, ange den viktigaste anledningen. Du kan ange flera svar
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Begränsa klimatpåverkan

Bättre ekonomi

Viktigt för varumärket

5. Vilka är de största hindren du ser just nu för att din organisation ska bidra till ökat
återbruk av byggmaterial? Du kan ange flera svar
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Brist på kunskap

Tidsbrist

Frånvaro av
intern
organisation,
målsättning och
engagemang,

Avsaknad av
Brist på
Juridiska hinder
marknad för mellanlagring och
återbruk och
logistik
tillgång på och
mottagning av
material

Oro för ökade
kostnader och
administration
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6. Vilka materialslag ser du störst potential i att återbruka från din horisont? Du kan ange
flera svar
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60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Svaren gavs i fritext. De är i efterhand klustrade i dessa grupperingar. Svaren visar vad
respondenternas uppfattning är kring potentialen, potentialen i verkligheten kan vara en
annan.
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7. Hur kan GodaHus bidra till en mer hållbar byggsektor för din organisation? Du kan ange
flera svar
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Kunskap, stöd, utbildning,
information, inspiration, goda
exempel

Samverkan och utbyte mellan
parter

Påverka aktörer

Skapa marknad, erbjuda
tjänster, tekniska kunskap

Svaren gavs i fritext. De är i efterhand klustrade i dessa grupperingar.

8. Har du andra synpunkter gällande återbruk som bör belysas i arbetet framöver?
Några respondenter har valt att förtydliga svaren tidigare svar, t. ex. varianter på vikten av
att lösa svårigheter med logistik och lagerhållning och bristen på marknaden för återbrukat
material. Andra har lyft ytterligare aspekter som att regler om överlåtelse och skatter måste
ses över, vikten av att inte cirkulera farliga ämnen i samband med återbruk.
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