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Information om krav på utsortering av bygg- och 
rivningsavfall samt farligt avfall 
 
Vid rivningar, byggnationer och renoveringar uppstår avfall. Miljöbalken ställer krav på både förvaring, 
hantering och borttransport av sådant avfall. Det är byggherren eller avfallsproducenten som ansvarar 
för avfallshanteringen vid bygg- och rivningsverksamheten. Den 1 augusti 2020 började bestämmelser 
att gälla för den som hanterar bygg- och rivningsavfall, vi listar det viktigaste nedan. 
 
 
Sortera avfallet 
Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara 
dem skilda från varandra och från annat avfall: 

 
1. trä, 
2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten, 
3. metall, 
4. glas, 
5. plast, och 
6. gips. 
 

De nya avfallskraven gäller utsortering vid källan (där avfallet uppkommer) och inkluderar avfall från 
byggnadsåtgärder, rivningsåtgärder och anläggningsarbeten. Det innebär att du behöver se till att det 
finns plats och möjlighet att uppfylla detta krav. Kraven på utsortering omfattar även avfall från mindre 
egen bygg- och rivningsverksamhet i privata hushåll. Notera att även andra avfallsslag än de 
uppräknade ovan ska sorteras ut om utsorteringen ger möjligheten till bättre behandling av avfallet. 
Syftet med kraven är ett led i att hushålla med resurser och att avfall ska hanteras på ett sätt som 
främjar återanvändning och materialåtervinning.  
 
Undantag 
Ett generellt undantag från kravet på utsortering i de sex fraktionerna ovan och kravet om att brännbart 
avfall ska sorteras ut gäller för sammanfogade konstruktioner och förorenade avfallsslag. Med 
sammanfogade konstruktioner menas avfallsslag som inte går att separera på plats utan att det skulle 
medföra hälso- och säkerhetsrisker. Undantaget för förorenade avfallsslag handlar om avfall som är så 
förorenat att om det sorteras ut tillsammans med det rena avfallsslaget riskerar hela det utsorterade 
att kontamineras. Tänk på att du behöver dokumentera om du gör bedömningen att det finns avfall 
som berörs av undantaget. Denna dokumentationen bör kunna visas för Miljöenheten som har ansvaret 
för att följa upp om det varit rätt att tillämpa undantaget. Du kan också kontakta Miljöenheten för 
bedömning om undantaget gäller ditt avfall. 
 
Om det finns andra fall där du bedömer att det inte är möjligt att sortera bygg- och rivningsavfall enligt 
de nya bestämmelserna krävs en dispens från Miljöenheten. Miljöenheten får i det enskilda fallet 
meddela dispens från kraven i avfallsförordningen om utsortering av bygg- och rivningsavfall och 
utsortering av brännbart avfall. Blankett för ansökan om dispens finns på Lomma kommuns hemsida. 
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Farligt avfall 
Farligt avfall ska alltid separeras och samlas in enligt gällande regler. Exempel på farligt avfall kan vara: 
 

• färg, sprayburkar, lösningsmedel och lim, 
• olika ljuskällor och elavfall 
• träskyddsbehandlat virke 
• oljor och oljehaltiga kablar 
• kondensatorer med PCB 
• termometrar 

Det finns inte några generella krav på anmälan enligt miljöbalken när det gäller rivningar. Undantaget är 
om rivningen gäller en fastighet med PCB-haltiga fogmassor eller annat PCB-haltigt material. 
Sanering/rivning av PCB-haltiga material ska anmälas senast 3 veckor innan den påbörjas. Vissa ämnen 
anses särskilt farliga och kräver speciell hantering och tillstånd från Arbetsmiljöverket. Asbest är 
exempel på ett sådant ämne.  
 
Om du upptäcker något som kan riskera människors hälsa eller miljön, exempelvis föroreningar i 
byggnaden eller i marken, måste du kontakta Miljöenheten. Sanering och efterbehandling av förorenad 
byggnad eller mark ska anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden innan arbetet påbörjas. Sanering och 
efterbehandling av förorenad byggnad eller mark ska anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden senast 6 
veckor innan arbetet påbörjas. Under projektets gång är det även viktigt att all uppkomst av farligt 
avfall antecknas. 
 
 
Vill du läsa mer? 
Mer information, föreskrifter m.m. går att hitta på Naturvårdsverkets hemsida, se följande länkar: 
 

• Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2020/nfs-2020-7.pdf 

• Vägledning för bygg- och rivningsavfall 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Bygg--och-
rivningsavfall/Nya-regler-for-sortering-av-bygg--och-rivningsavfall/ 

• Information om nya regler för avfallshantering och återvinning- från avfall till resurs 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-
efter-omrade/Avfall/Nya-regler-for-avfallshantering-och-atervinning/ 
 

 
 
Kontakta gärna Miljöenheten om du har några frågor! 


