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Sortering av rivningsavfall 
När du ska riva t.ex. ett hus uppstår flera olika avfall som behöver hanteras på 
olika sätt för att uppfylla lagstiftningen. Samma sorts material kan beroende på sitt 
innehåll behöva hanteras olika, t.ex. isoleringsmaterial som ofta kan återvinnas 
men även kan vara farligt avfall pga innehåll av CFC.  Det här informationsbladet 
är tänkt att hjälpa dig att hitta de material där du behöver utreda materialet lite 
noggrannare för att göra rätt. 
 
Material 
 

Se upp med Hantering 

Asfalt Innan 1973 användes 
vägtjära som innehålla 
PAH 

Utan PAH=Återanvänd  
PAH-haltig= ev. återanvändas 
beroende på halt 

Betong Kan innehålla blåbetong Återvinn  
Blåbetong= ev. återanvänd  

Bjälklagsfyllning Kan innehålla metaller, 
PAH, radon, asbest 

Sortera och undersök 
Återvinn 

Elavfall, batterier Bly, kadmium, 
kvicksilver, PCB, 
flamskyddsmedel 

Farligt avfall 
TV, dator =Producentansvar 

Eternitplattor Innehåller asbest= 
särskilda föreskrifter 
kring rivning 

Farligt avfall 
 

Fogmassa Kan innehålla PCB* 
1956-1973, bly, asbest, 
klorparrafiner, ftalater,  

Farligt avfall 
 

Fönster PCB 1956-1980, bly Återanvänd 
PCB-rutor=Farligt avfall 

Gips  Återvinn 
Glas (ej fönster)  Återvinn 
Golvmassa/plattor 
/mattor 

Kan innehålla PVC, 
asbest, PCB* 1967-1973 

Återvinn 
Farligt avfall 

Isolering, 
isolerplattor 

Kan innehålla 
köldmediet CFC 1960- 
1997, asbest 

Återvinn 
Asbest=Farligt avfall 
CFC=hantera varsamt, farligt 
avfall 

Kemikalier och olja  Farligt avfall 
Kylanläggning Köldmedier måste alltid 

tappas av certifierat 
företag/person 

Återvinn 
Farligt avfall 
 

Kylar och frysar 
 

Köldmedium Farligt avfall 



 INFORMATIONSBLAD 
 
 

2(2) 

 Datum 
            Miljökontoret  2018-04-26  
 

 
 

Box 205 | 178 23 Ekerö | Besök: Tappströmsvägen 2 | Tfn: 08-124 57 100 | www.ekero.se | miljokontoret@ekero.se 

Lampor/ljuskällor Kan innehålla 
kvicksilver, bly 

Farligt avfall 

Ledningar/kablar Kan innehålla olja, 
stenkolstjära, bly mm, 
flamskyddsmedel 

Återvinn 
Farligt avfall 

Schaktmassor Kan vara förorenade* Återanvänd 
Farligt avfall 

Möbler  Återanvänd 
Återvinn 

Radiatorer/element  Återanvänd 
Rökdetektorer, 
brandvarnare 

Kan innehålla strålkälla Farligt avfall/elavfall 
Producentansvar efter 2005 

Oljecisterner  Återvinn efter sanering 
Rör Kan vara blylödda, kan 

innehålla PVC, 
flamskyddsmedel 

Återvinn 
Farligt avfall 

Spisar, ugnar mm  Producentansvar 
Tegel, klinker, 
kakel 

 Återanvänd/återvinn 

Textilier Kan innehålla 
flamskyddsmedel 

Återvinn 

Transformatorer/ 
kraftkondensatorer 

Innehåller olja. Kan 
innehålla PCB 

Farligt avfall 
Ev. materialåtervinning 

Trä Kreosot, impregnering Trärent=Återanvänd/återvinn 
Impregnerat=Farligt avfall 

Vattenlås och 
avloppsrör* 

Kan innehålla bly, silver 
kvicksilver, kadmium 
mm. Beror på 
verksamheten 

Farliga ämnen=Farligt avfall 
och kräver upplysning till 
miljökontoret 
Rena=Återvinn 

Värmepumpar Innehåller köldmedier Återvinn 
Farligt avfall. 

*Kontakta miljökontoret då upplysning eller anmälan enligt miljöbalken och dess förordningar kan 
krävas innan åtgärd. 
 
Transport av avfall 
Den som ska transportera avfall behöver i de flesta fall tillstånd från länsstyrelsen. 
Den som lämnar farligt avfall måste upprätta ett transportdokument med uppgifter 
om vad det är för avfall, hur mycket av varje sort, vart de skickas från och till samt 
vem som transporterar det farliga avfallet. Transportdokumentet ska signeras av 
avsändaren och kvitteras av mottagaren. Transportdokumenten ska sparas då vi som 
tillsynsmyndighet kan komma och kontrollera dessa dokument. 
  
Mer information 
Miljöbalken (1998:808) 2 kapitlet och 26 kapitlet 19 §, Avfallsförordningen, 
Kretsloppsrådets riktlinjer ”Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning” 
 
 


