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Förord 
Projektet Materialatlas: Kvalitets- och farlighetsbedömning av bygg- och rivningsavfall samt produkter 
finansierades av Stiftelsen IVL och Avfall Sverige. Arbetet genomfördes under januari - december 
2021 av IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) i samarbete med Avfall Sverige (Camilla Nilsson), 
Kretslopp och vatten i Göteborgs stad (Natali Kjernell), Karlstads kommun (Helena Kjäll och Jonas 
Haglund), Nordvästra Skånes Renhållnings AB (Anna-Karin Falkenström), Renova AB (Lisa 
Bindgård), Stockholm Vatten och Avfall AB (Karin Sundin), Uppsala Vatten och Avfall AB (Elin 
Belleza), och Örebro kommun (Helen Heidkamp) som ingick i referensgruppen. Syftet med 
projektet var att öka kunskapen och sprida information om återanvändbarhet av bygg- och 
rivningsavfall för att på så sätt öka andelen återanvända produkter. En rapport och en lättläst 
guide har tagits fram i detta projekt.  

Projektet har inspirerats av en liknande dansk återanvändnings- och återvinningsguide, 
Materialeatlas, som tagits fram av Teknologisk Institut och CINARK (Center for industriel 
arkitekture på Kunstakademiets arkitektskole) inom ett InnoBYG-projekt.  

IVL tackar danska kollegor, referensgruppen, Avfall Sverige, samt alla på IVL och externa experter 
som har kontaktats och bidragit till vårt gemensamma resultat. Ett speciellt tack till 
rapportgranskare Anneli Julander, samt experterna Thomas Rydberg och Sussi Wetterlin för 
värdefulla kommentarer och förslag.   

Informera gärna oss på IVL ifall ni hittar ny information eller nya vetenskapliga studier som rör 
farliga ämnen i produkterna som beskrivs i studien. Vi hoppas kunna uppdatera guiden med den 
nyaste informationen i framtiden. Kontaktuppgifter: jurate.miliute@ivl.se eller info@ivl.se (ange 
Byggåterbruksguiden som ämne för meddelandet). 

 

Malmö, 2021-12-10 

Jurate Miliute-Plepiene, projektledare, IVL 
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Sammanfattning 
Återanvändning ökar livslängden på produkter/material och minskar avfallsmängderna, samtidigt 
som det är ett effektivt sätt att nyttja resurserna bättre och minska klimateffekter kopplat till 
resursutvinning, produktion och avfallshantering. Det finns en stor potential för återanvändning 
av byggprodukter eftersom detta fortfarande är relativt ovanligt. Ett hinder för ökad åter-
användning av byggvaror i Sverige är bristen på information, kunskap och medvetenhet i värde-
kedjan. Det gäller aktörer som är inblandade i varans hela livscykel: från tillverkare, entreprenörer, 
arkitekter, förstagångsanvändare, nästagångsanvändare och återförsäljare och till aktörer som 
erbjuder kringtjänster inom bland annat rekonditionering samt lager och logistik.  

Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om bygg- och rivningsprodukter och -material som 
går att återanvända, för att på så sätt öka andelen material som cirkuleras. Rapporten 
sammanställer befintlig information och presenterar en enkel utvärdering av byggvarugrupper och 
deras återanvändbarhet baserat på ett ungefärligt tillverknings- och monteringsår. Detta kan 
användas som en indikator för att bedöma risken för potentiellt farliga ämnen i byggprodukter i 
relation till deras farlighet under driftsfasen. Rapporten utvärderar ett 70-tal produkter som 
presenteras kategoriserat utifrån husdelar. Projektet har inspirerats av en liknande guide 
framtagen i Danmark, som har namnet Materialatlas. 

Byggåterbruksguiden som projektet har tagit fram presenteras som ett separat dokument till 
rapporten. Huvudmålet med den är att förenkla materialbedömningar, att ge stöd för att visuellt 
granska material och dess återanvändningspotential samt peka på material/produktkategorier som 
bör fasas ut på grund av att de innehåller farliga ämnen. Guidens huvudsakliga målgrupp är 
privatpersoner som antingen är användare av sekundära byggprodukter eller användare av äldre 
byggprodukter och vill veta om de innehåller farliga ämnen.  

Guiden ger också tips om hur man känner igen farliga material, hur man sorterar avfall samt vilka 
andra farliga material som kan finnas utöver det huvudsakliga produkterna som utvärderas. Den 
listar några relevanta aktörer för återbruk av byggvaror i Sverige – observera att antalet marknads-
aktörer som erbjuder återförsäljning av återbrukbara byggvaror växer, varför detta inte ska ses 
som en fullständig sammanställning. 

Den samlade bedömningen i rapporten och guiden är endast en indikation på materialens 
potential för återanvändning. Hälsorisker i praktiken beror till stor del på aspekter som 
exponeringstid, koncentration av farliga ämnen samt exempelvis hur väl befintliga ventilations-
system fungerar, vilket vi inte hade möjlighet att utvärdera. Dessutom kan det finnas stor variation 
inom produktgrupper beroende på exempelvis tillverkare, vilket vi inte heller tagit hänsyn till i 
utvärderingen. Det är upp till användaren av de återanvända produkterna att se till att åter-
installationen följer de lagar och regler som råder i Sverige, som tekniska kvalitetskrav, byggregler, 
regler för CE-märkningar och gällande miljö- och arbetsmiljöregler.  

Rapporten och guiden omfattar följande produktgrupper: 

- Takkonstruktion 
- Fasader 
- Fundament 
- Dörrar och fönster 
- Innertak och bjälklag 
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- Golv 
- Badrumsmaterial 
- Köksinredning 
- Mark och trädgård 
- Emballage 
- Restpartier 

Följande ämnen inkluderas i utvärderingen 

- Asbest 
- Metaller: bly (Pb), kadmium (Cd), krom (Cr), koppar (Cu), nickel (Ni), zink (Zn), arsenik 

(As) och kvicksilver (Hg) 
- Klorparaffiner, kortkedjiga (SCCP) 
- PAH (polycykliska aromatiska kolväten) 
- CFC / HCFC (klorfluorkarboner och vätefluorkolväten) 
- Kolväten (C6 - C36, alifatiska kolväten) 
- PCB (polyklorerade bifenyler, inkluderar 209 PCB-varianter) 
- Bromerade flamskyddsmedel (hexabromcyklododekan) 
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Summary 
Product lifetime extension saves resources and reduces the amount of waste and climate impact. 
There is a significant potential for reusing the waste of post-use construction products and 
materials, but this is still relatively uncommon. Among the many obstacles to increase reuse is a 
lack of information, knowledge, and awareness throughout the recycling chain: from 
manufacturers, contractors, architects, first-time users, second-time users, and resellers and to 
other players who offer services for up-cycling, reconditioning, warehousing, and logistics. 

The purpose of this report is to increase knowledge and share information regarding the 
reusability of construction and demolition material to increase reuse. The report compiles existing 
information and presents a simple evaluation of construction product groups and their reusability 
based on approximate manufacture and/or assembly date. This is used as a key indicator to assess 
the risk of potentially hazardous substances present in construction materials and their hazards in 
the operational phase.  

The project was inspired by similar guide produced in Demark. The report evaluates about 
70 products that are systematically presented by house sections. The report provides a separate 
guide with the main goal to simplify material assessments, to visually screen materials for their 
reuse potential and point to materials / product categories that should be phased out due to 
hazardous substances. The main target group of the guide includes private individuals who are 
either (1) users of secondary construction products or (2) current users of older construction 
products and are interested in knowledge about the potential contain hazardous substances in 
construction products.  

The guide also gives tips on how to recognize hazardous materials, how to sort waste, what 
hazardous other products may be present next to the main material being evaluated. We also list 
some relevant second-hand actors in Sweden. 

The assessment report and the guide give only an indication of the materials' potential for reuse. 
Health risks in practice largely depend on many aspects, such as exposure time, concentration of 
hazardous substances or, e.g., how well existing ventilation systems work, which we were not able 
to evaluate during this project. In addition, there can be a great variation within product groups 
depending on, for example, manufacturers, which we also did not consider in the evaluation. It is 
up to the user of the reused products to ensure that the reinstallation complies with the laws and 
regulations that prevail in Sweden, such as technical quality requirements, building regulations, 
rules for CE markings and current environmental and working environment regulations. 

The report and guide include the following product groups: 

- Roof construction 
- Facades 
- Foundation 
- Door and windows 
- Ceilings and joists 
- Floor 
- Bathroom material 
- Kitchen interior 
- Ground and garden 
- Packaging 
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- Leftover parts 

The following hazardous substances are included in the evaluation 

- Asbestos 
- Metals: lead (Pb), cadmium (Cd), chromium (Cr), copper (Cu), nickel (Ni), zinc (Zn), arsenic (As) 
and mercury (Hg) 
- Chlorinated paraffins, short chain (SCCP) 
- PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons) 
- CFCs / HCFCs (chlorofluorocarbons and hydrogen fluorocarbons) 
- Hydrocarbons (C6 - C36,) (aliphatic hydrocarbons) 
- PCBs (polychlorinated biphenyls, including 209 PCBs) 
- Brominated flame retardants (hexabromocyclododecane) 
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Bakgrund  
Byggsektorn genererar cirka 12 miljoner ton avfall årligen. Detta motsvarar runt en tredjedel av allt 
avfall (gruvavfall exkluderat) som uppstår i samhället och gör byggbranschen till en av de 
branscher som skapar mest avfall [2]. Samtidigt visar plockanalyser på några återvinningscentraler 
att mycket av det som slängs potentiellt skulle kunna återanvändas, men det är svårt att dra stora 
slutsatser på några få plockanalyser [3]. Återanvändning ökar livslängden på produkter/material 
och minskar avfallsmängderna samtidigt som det är ett effektivt sätt att nyttja resurserna bättre 
och minska klimateffekter kopplat till resursutvinning, produktion och avfallshantering. Det finns 
en stor potential att återanvända byggprodukter eftersom återanvändningen av sådana fortfarande 
är relativt ovanligt.  

Problembeskrivning 
Återanvändning, som är en del av återbruk, står högt upp i avfallshierarkin och bidrar till att våra 
produkter får en längre livslängd. Tyvärr är återanvändningen av byggprodukter relativt 
marginell i Sverige. 

Ett hinder för ökad återanvändning är brist på information, kunskap och medvetenhet i hela 
kedjan för återanvändning [4]. Många anser att det är svårt att utvärdera kvaliteten på åter-
användbara produkter och att informationen om eventuella farliga ämnen i materialet är 
undermålig [5].  

Tyvärr är det en stor brist på information, exempelvis handböcker eller enklare instruktioner, kring 
innehållet i de tillgängliga byggprodukterna och hur dessa kan hanteras. De instruktioner och 
vägledningar som finns (till exempel riktlinjer inom byggbranschen) är främst riktade mot stora 
bygg- och rivningsföretag med fokus på rivning och avfallssortering. Så vitt vi vet finns inga 
enklare instruktioner för hushåll eller små hantverkare, som brukar lämnar sitt avfall på 
återvinningscentraler. Att öka tillgången på information, kunskap och medvetenhet om farliga och 
icke-farliga ämnen i använda produkter kan förebygga avfall och bidra till en mer giftfri miljö.  

Syfte och mål 
Syftet med projektet är att öka kunskapen om och att sprida information om återanvändbarhet av 
bygg- och rivningsprodukter och -material, för att öka andelen återanvända produkter. Detta sker 
genom att utveckla en guide som beskriver potentialen för återanvändning av olika bygg-
produkter. 

Huvudmålet med guiden är att på ett enkelt och visuellt sätt granska materialflöden med stor 
potential för återanvändning, samt peka på material/produktkategorier som bör fasas ut på grund 
av att de innehåller farliga ämnen. Specifika produktgrupper och ungefärligt tillverkningsår är 
huvudsakliga indikatorer på potentiella hälso- och miljörisker. 
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Målgrupp  
Huvudmålgruppen är privatpersoner, antingen: 

1) Potentiella användare av sekundära byggprodukter som vill granska återanvändbarheten 
hos de produkter som de tänkt att köpa eller ta emot. Framför allt gäller det privatpersoner 
som är intresserade av möjliga risker vid återanvändning av olika produkter.  

2) Nuvarande användare av äldre byggprodukter som vill veta mer om produkter som finns i 
hemmet. Särskilt de som vill ta del av information om farliga ämnen i sina produkter eller 
överväger att lämna in material för återanvändning och vill säkerställa att det är lämpligt.  

Sekundära målgrupper är mindre byggentreprenörer (renoverare), ÅVC-personal, secondhand-
aktörer samt andra som intresserade av återanvändning och vill ha kännedom om 
återanvändbarhet. 

Avgränsningar 
I denna rapport/guide ligger fokus i utvärderingen framför allt på användningsfasen, det vill säga 
den del av livscykeln då produkter är i drift. I mindre utsträckning ges, när information finns, tips 
om potentiella risker under bearbetning av material och/eller vid hantering av dem som avfall. Det 
sistnämnda är dock inte heltäckande, om inga tips presenteras kan det fortfarande förekomma 
risker vid bearbetning av material eller hantering av avfall som inte anges i denna guide. 
Potentiella risker eller faror under tillverkningsfasen har helt exkluderats. 

För begreppet återanvändning används samma definition som i Miljöbalken kap 15 § 2: 

”att en produkt eller en komponent som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som den 
ursprungligen var avsedd för”.  

Våra rekommendationer gäller därmed enbart då en produkt återanvänds för samma ändamål och 
funktion som den ursprungligen var avsedd för.  

Om en produkt används för ett annat ändamål än den primärt var designad för kan det innebära 
risker. Ett typiskt exempel är trä. Även om tryckimpregnerat trä kan innehålla metaller, anses det 
okej att använda för sin ursprungliga funktion, det vill säga utomhus. Men om tryckimpregnerat 
trä används inomhus, exempelvis till möbler eller inredning, kan detta medföra hälsorisker, 
speciellt om till exempel hundar eller barn slickar på det eller exponeras för materialet på annat vis 
än vid den ursprungliga användningen. Detta inkluderas inte i vår utvärdering med färg-
markeringar. Tryckimpregnerat trä hanteras på återvinningscentraler som farligt avfall och ska 
lämnas och sorteras separat. Detta anges i tipsen men inkluderas inte i utvärderingen. 

Projektet omfattar inte några nya laboratorieanalyser utan baseras på redan befintliga analyser och 
kunskap om olika produktgrupper. De kommer främst från litteratur samt intervjuer med aktörer 
på secondhandmarknaden eller andra experter. 
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Metod  
Guiden har tagits fram enligt följande steg:  

1) Urval av produkter. Studien är inspirerad av en liknande guide om återanvändning som 
tagits fram i Danmark. Den danska guiden, Materialatlas, låg till grund för det första 
utkastet av de inkluderade produktgrupperna. Listan gallrades och fylldes på med nya 
produkter baserat på en tidigare IVL-rapport [5, 6] samt i samråd med ett antal svenska 
secondhand-aktörer och mindre byggföretag. De bidrog med kunskap om vilka produkter 
de anser har störst potential för återanvändning. 

2) Avgränsningar. I samråd med referensgruppen begränsades utvärderingen till att enbart 
omfatta användningsfasen. En skiss över guidens utformning stämdes av med referens-
gruppen och Avfall Sverige.  

3) Metod. För att nå i hamn med projektet inom budgetramen utarbetades i samråd med 
arbetsgruppen och experter från IVL en kostnadseffektiv metod för datainsamling. Det 
beslutades att utgå från befintliga litteratur samt kompletterande intervjuer med både 
interna och externa experter.  

4) Datainsamling och utvärdering. Ett antal rapporter, böcker, publicerade handböcker om 
branschen samt webbsidor användes under datainsamlingen. Data kompletterades via 
kontakt med sakkunniga experter. I rapporten har vi tagit hänsyn till risken att bli 
exponerad för ett visst ämne med en faroklassning som kan släppas ut från materialet 
under användningsfasen (se ”Fara och risk”). 

5) Granskning. Den insamlade materialet granskades av både sakkunniga och forsknings-
ansvariga på IVL. Rapporten har också skickats till granskning för referensgruppen och 
Avfall Sverige. 

6) Anpassning till målgruppen. Huvudbudskapet från den sammanställda informationen 
anpassades till målgruppen, det vill säga privatpersoner. 

Vilka farliga ämnen är i fokus?  

Det finns otaliga kemiska ämnen som används och har använts i byggsektorn genom tiderna. 
Många av dem kan användas utan risk för vare sig hälsa eller miljön. Det finns dock en rad ämnen 
som har visat sig ha hälso- och miljöfarliga egenskaper och därmed har fasats ut eller är 
prioriterade för utfasning i Sverige (se till exempel Kemikalieinspektionens PRIO-guide).  

Eftersom det inte finns en fullständig översikt över vilka farliga ämnen som har använts i specifika 
produkter och när, behövs en kartläggning av ämnen som kan förekomma under specifika tids-
perioder. Främst för att möjliggöra en bedömning av de risker som kan kopplas till en specifik 
produkt eller material.  

Det finns flera sätt att utvärdera om produkter och material kan innehålla farliga ämnen. Det bästa 
sättet är att göra en kemisk analys för att se vilka farliga ämnen som förekommer. Att göra detta 
för alla byggprodukter, från olika ursprung och tidsperioder, skulle dock vara dyrt och bedöms i 
denna studie inte vara ett rimligt alternativ.  

Två andra metoder för att utvärdera innehåll av farliga ämnen i byggprodukter är: 

1) En inventering av ämnen som skulle kunna förekomma i ett visst material genomförs och 
vi antar att dessa alltid förekommer i materialet. Det vill säga ett ”worst case”-scenario 
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avseende innehållet av farliga ämnen tas fram och ligger till grund för bedömningen. 
Möjliga datakällor för detta är PRIO-guiden, Kemikalieinspektionens överblickstatistik 
och Europeiska kemikaliemyndighetens SCIP-databas.  

2) Att utifrån befintliga studier och kunskap om vanligt förekommande ämnen i bygg-
produkter göra en avgränsning där enbart de ämnen som anses ha särskilt oönskade 
hälso- och miljöfarliga egenskaper av hög prioritet omfattas.  

För det här projektet har vi valt att utgå från befintliga studier och kunskap med kompletterande 
intervjuer med interna och externa experter. Som underlag utgick vi från en liknande studie som 
gjordes i Danmark [1], där följande farliga ämnen och ämnesgruppen inkluderades: 

- Asbest  
- Metaller: Bly (Pb), kadmium (Cd), krom (Cr), koppar (Cu), nickel (Ni), zink (Zn), arsenik 

(As), kvicksilver (Hg)  
- Klorparaffiner, kortkedjiga (SCCP) 
- PAH (polycykliska aromatiska kolväten) 
- CFC / HCFC (klorfluorkarboner och vätefluorkolväten) 
- Kolväten (C6 - C36, alifatiska kolväten) 
- PCB (polyklorerade bifenyler, inkluderar 209 PCB-varianter) 
- Bromerade flamskyddsmedel (hexabromcyklododekan, HBCDD) 

Dessa ämnen valdes ut dels för att de anses vara farliga för vår hälsa och/eller miljön, dels för att 
det är fastställt att de kan förekomma i byggprodukter. Därför finns de ofta med i olika screening- 
och monitoringprogram för farliga ämnen i inomhusmiljö.  

Vid litteraturgenomgången har vi kompletterat listan med ytterligare ämnen om specifik 
information som har hittats kopplat till enskilda produkter. Enbart ämnen som kan medföra 
hälsorisker har då tagits med i guiden. I guiden anges dessa ämnen vid den specifika produkt-
grupp som omfattas. Det handlar till exempel om vissa ftalater som har använts som mjukgörare 
och kan vara farliga för hälsan. 

Vid bedömningen har hänsyn tagits till både ämnets farlighet samt möjlig exponering. Exempelvis 
utgör bly en risk när metallen förekommer i dricksvatten eller leksaker. Dock är risken för 
människor mycket mindre risk om blyet finns i en produkt, som ett fönster, där exponeringen är 
begränsad.  

Ämnen som bedöms medföra en stor risk under användningsfasen är klorparaffiner, PAH:er, 
PCB:er och hexabromocyklododekan (HBCDD, en typ av bromerat flamskyddsmedel). För dessa 
ämnen är sannolikheten stor att de avdunstar i inomhusmiljö, och därmed blir en källa för 
exponering. Om dessa ämnen förekommer i en produkt eller material blir rekommendationen att 
det ej lämpar sig för återanvändning.   

Ämnen som inte antas utgöra en betydande risk under användningsfasen är metaller och 
CFC/HCFC. Metaller bedöms inte vara en risk i sin befintliga form om kontakten med materialet 
kan begränsas. Vid bearbetning av produkter och material som innehåller metaller ska man dock 
vidta försiktighetsåtgärder eftersom risken för exponering blir mycket större vid inandning av 
hälsoskadligt damm. CFC och HCFC finns med i studien eftersom de påverkar ozonlagret när de 
släpps ut i atmosfären. Detta bör man ta hänsyn till vid eventuellt behandling, till exempel av vissa 
typer av isolering av polystyren. Dessa utgör dock ingen direkt risk för hälsan eller närliggande 
natur. Asbest bedöms inte heller utföra en risk under driftsfasen, men det är förbjudet, även för 
privatpersoner att sätta produkter som innehåller asbest på marknaden. Därför har alla bygg-
produkter som kan innehålla asbest markerats med rött i när det gäller återanvändning.  
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Den danska listan togs fram under 2015 och är anpassad till Danmark. I vissa fall har bedömningen 
i den guiden ändrats till vår guide baserat på information som har samlats in i projektet. Det kan, 
till exempel, handla om att ett ämne förbjöds i ett annat skede i Sverige än i Danmark eller att ett 
ämne som i dag är förbjudet finns med i den danska listan.  

Här nedan finns en översikt över de ämnen och ämnesgruppen som har tagits med i rapporten. För 
mer information hänvisar vi till Kemikalieinspektionens hemsida: www.kemi.se.  

Asbest  
Asbest är ett samlingsnamn på flera fiberartade kristalliserade silikater, ett oorganiskt mineral som 
består av långa fibrer. Asbest har värdefulla tekniska egenskaper som en hög termisk isolerings-
effekt, samt brandskyddande, värme- och ljudisolerande egenskaper vilket gjorde materialet 
mycket populärt under 1900-talet. Asbest användes i stor skala framför allt i hus byggda mellan 
1950- och 1970-talen, framför allt fram till 1979. I Sverige totalförbjöds yrkesmässig användning av 
asbest 1982 [7]. 

Asbest är ofarligt i driftsfasen så länge det sitter fast eller är inkapslat i en produkt eller material. 
Det är främst när man börjar bearbeta, bryta sönder eller riva i materialet som det blir farligt för 
vår hälsa. Då frigörs mikroskopiska nålformiga fibrer som kan sväva i luften under lång tid 
(uppemot flera dygn). Exempel på hantering som kan frigöra asbestfibrer i potentiellt hälso-
skadliga halter är rivning, borrning, sågning, slipning, högtryckstvättning, tryckluftsblåsning, 
blästring, målarskrapning, stålborstning, rotborstning, rengöring av rökgångar (sotning) och 
rengöring av ventilationssystem [7].  

Asbestfibrerna hamnar i kroppen via inandning. Asbestdamm är hälsofarligt eftersom de kan 
orsaka flera allvarliga sjukdomar, som cancer och asbestos. Långtidsexponering av asbestdamm är 
mest farligt. Exempelvis är det högre risk för yrkesmän som snickare, elektriker, rivningsarbetare, 
golvläggare och takläggare att få problem kopplat till asbest [7]. Yrkesmässigt arbete med asbest 
omfattas av säkerhetsåtgärder genom föreskrifter från Arbetsmiljöverket [8]. De gäller inte privat-
personer, men Arbetsmiljöverket har allmänna råd på sin hemsida om hur man hanterar asbest 
som privatperson [9].  

Arbetsmiljöverket hänvisar också till REACH-lagstiftningen, enligt vilken inga asbesthaltiga 
produkter får sättas på marknaden, säljas eller återbrukas. Ett undantag finns för produkter var i 
användning före 2005. De får användas (på den plats där de är installerade) till dess materialet tas 
ur bruk [9].  

Metaller  
Metaller omfattar i denna studie är bly (Pb), kadmium (Cd), krom (Cr), koppar (Cu), nickel (Ni), 
zink (Zn), arsenik (As) och kvicksilver (Hg). 

Metaller är grundämnen som finns naturligt i berggrund, jord och vatten. Därför finns de ofta i 
byggvaror där råvaror som exempelvis lera används, som i taktegel. Dessutom har metaller tillsatts 
i höga halter i många byggvaror för att uppnå vissa egenskaper till både produkter och material. 
Risken med metaller i byggmaterial är att metalljoner kan frisättas och läcka till den omgivande 
miljön och skada levande organismer [10].  

Klorerade paraffiner, kortkedjiga (SCCP) 
Klorparaffiner kan finnas i en rad byggprodukter, bland annat fogmassor, golvmattor av PVC, 
rörisolering (exempelvis i Armaflex-produkter) och i förseglingsmassa för isolerrutor. Det är 
framför allt de kortkedjiga klorparaffinerna (SCCP) som är giftiga för miljön och människors hälsa. 
Kort- och mellankedjiga klorparaffiner har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående 

http://www.kemi.se/
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effekter på människans hälsa, exempelvis leda till cancer. De är svårnedbrytbara1 föreningar som 
kan bioackumuleras2, är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan ge skadliga långtids-
effekter på ekosystem [10].  

PAH (polycykliska aromatiska kolväten) 
PAH:er är en stor grupp ämnen som bildas när kol eller kolväten, till exempel oljor, upphettas utan 
att det finns tillräckligt mycket syre för att möjliggöra en fullständig förbränning till koldioxid. 
Många av dem är cancerframkallande. De uppstår till exempel vid grillning av mat och i bilars 
förbränningsmotorer. PAH:er förekommer i stora mängder i produkter baserade på tjära [10]. 

Kreosot 
Kreosot är en blandning av ett hundratal olika ämnen som användes specifikt till impregnering av 
trä. Den kemiska sammansättningen varierar, men huvudkomponenten är några tiotals aromatiska 
kolväten och fenoler. Kreosot innehåller ämnen som är cancerframkallande, persistenta, 
bioackumulerbara och toxiska. Det är generellt farliga under en lång tid efter att behandlingen 
genomförts [11].  

Kreosot börjades användas under 1800-talet som ett skyddsmedel mot rötning av exempelvis 
stolpar och sliprar. Användningen begränsades under 1980-talet. Sedan 2003 får kreosot enbart 
användas yrkesmässigt och inte för privatbruk. Sedan 2013 får kreosot inte användas för 
träprodukter som riskerar att komma i direktkontakt med huden, exempelvis på lekplatser, 
i leksaker och andra produkter i parker, trädgårdar och anläggningar för friluftsliv. Dessutom är 
det förbjudet att använda impregnerat trä inuti i byggnader eller till behållare för odling [11].  

CFC / HCFC  
Klorfluorkarboner och vätefluorkolväten är så kallade freoner som tidigare har används som 
köldmedia i kylanläggningar. De har också använts vid tillverkning av exempelvis polystyren och 
polyuretanskum. De utför ingen direkt fara för vår hälsa eller miljö men de bidrar till att tunna ut 
ozonskiktet [10]. CFC och HCFC är förbjudna i dag.  

Kolväten (C6 - C36), alifatiska kolväten 
Alifatiska kolväten används främst som bränsle, ett exempel är bensin. De är också primära 
ingredienser i byggvaror som isolering, plywood, lim och färg samt golvbeläggningar och 
möbler[12]. Kortvarig exponering av ämnet i exempelvis lösningsmedel kan orsaka yrsel, 
illamående, huvudvärk, irritation på hud och ögon samt eufori som ibland kan leda till 
medvetslöshet. Långtidseffekter inkluderar muskelsvaghet, suddig syn, huvudvärk, trötthet, 
domningar, skador på lungor och hud samt neurologiska störningar. Förutom att de används som 
lösningsmedel eller förtunning av färg, används de i stor utsträckning vid oljeutvinning, 
avfettning, gummitillverkning och som bärare för aerosoler och desinfektionsmedel. Vanliga 
alifatiska kolvätelösningsmedel i färger och beläggningar är mineralsprit, hexaner, heptaner och 
nafta.[13] 

PCB (polyklorerade bifenyler, inkluderar 209 PCB-varianter) 
PCB är en grupp av svårnedbrytbara och bioackumulerbara organiska ämnen. PCB har flera olika 
bra tekniska egenskaper, exempelvis bra isoleringsförmåga eller som mjukgörare i andra material. 

 

 

1 Svårnedbrytbara innebär att ämnena är mycket stabila och gör dem svåra att brytas ned i naturen. 
2 Bioackumulering betyder att högre halterna hittas i levande organismer än i miljö samt längst ner i näringskedjan.  
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PCB användes främst i oljebaserade vätskor i transformatorer och kondensatorer. Men de 
användes också som mjukgörare i plast och i fogmassor i bostäder mellan 1950- och 1980-talet, 
framför allt i den stora satsningen av bostäder under 1960-talet (miljonprogrammet). I Sverige 
förbjöds PCB i öppna system (till exempel fogmassor, golvmassor) 1973. Förbudet utökades 1978, 
till exempel mot användning av PCB vid tillverkning av isolerrutor. PCB kan orsaka flera olika 
skadliga hälso- och miljöproblem [10]. 

Enlig förordningen om PCB (2007:19) [14] ska byggnader eller anläggningar som var byggda eller 
renoverade 1956-1973 inventeras och saneras. Inventeringen skulle vara klar 2008 och saneringen 
2016. Dessa krav gäller dock inte för små en- eller tvåbostadshus som ägs av privatpersoner [15, 
16].  

Bromerade flamskyddsmedel (hexabromcyklododekan) 
Bromerade flamskyddsmedel är en stor grupp ämnen som ska fördröja eller förhindra att ett 
material börjar brinna. I byggbranschen förekommer de mest i isoleringsmaterial och gummi-
kablar. Bromerade flamskyddsmedel är persistenta (det vill säga långlivade, stabila föroreningar) i 
naturen och de är också bioackumulerbara. Man kan få i sig flamskyddsmedel genom exempelvis 
mat. De kan också hittas i damm inomhus, men mängden kan minskas genom att man städar och 
vädrar [10]. 

I den här studien har fokus legat på hexabromcyklododekan (HBCDD), ett farligt ämne som kräver 
specifikt tillstånd för användning inom EU sedan 2015.  

Fara och risk 
Ämnen, material och produkter kan bedömas med hänsyn till både fara och risk. Att ett kemiskt 
ämne är farligt betyder inte alltid att den utför en risk för hälsan eller miljön. För att utgöra en risk 
ska ämnet släppa från materialet och exponeringen för ämnet ska vara högre än en viss 
koncentration. Asbest, till exempel, är ett cancerframkallande ämne, men när det sitter fast i 
material som inte bearbetas eller vidrörs är risken att bli exponerad väldigt liten. Om strikta 
säkerhetsåtgärder beaktas kan även risken vid bearbetning av asbesthaltigt material begränsas.  

I den här rapporten har vi tagit hänsyn till risken att bli exponerad för ett farligt ämne, det vill säga 
att ett ämne med faroklassning kan släppas ut från materialet och utgöra en risk för hälsa och 
miljön under användningsfasen3. Vi har dock inte gjort uppskattningar av koncentrationen av 
farliga ämnen i (inomhus)miljön men har antagit att det utgör en risk om det är sannolikt att ett 
visst ämne släpps ut från materialet.  

Läsinstruktioner  
Byggåterbruksguiden ger dig en överblick över möjligheter till återanvändning av byggprodukter 
utifrån bedömningen om de innehåller farliga ämnen. Specifika produktgrupper, huvudmaterial 
och ungefärliga tillverkningsår är de huvudsakliga indikatorer som visar om det finns några 

 

 

3 Med användning menas här samma som återanvändning, dvs. att en produkt eller en komponent som inte är avfall används igen för att 
fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för.  
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hälsorisker under driftsfasen. Med driftsfas menar vi den tid när produkten används för sitt 
avsedda syfte, inte exempelvis renovering, rivning eller avfallshantering. Guiden kan användas 
som ett verktyg för att granska material som har stor potential för återanvändning och peka på 
material från särskilda tidsperioder som bör fasas ut.  

Produktgrupperna presenteras enligt följande delar av en bostad: takkonstruktion, fasader, 
fundament, fönster och dörrar, innertak och bjälklag, innerväggar, golv, badrumsmaterial, 
köksinredning samt mark och trädgård. Två separata kategorier är förpackningar/emballage och 
restpartier av nytt material.  

Bedömningen av lämplig återanvändning av produktgrupperna illustreras med hjälp av färgerna 
grönt, gult och rött. En kort beskrivning av utvärderingen enligt färgkodningen4 är som följer:  

Grönt – Det finns ingen känd information om innehåll av farliga ämnen (som omfattas i denna 
studie) som orsaker hälsorisker under användnings- eller driftsfasen om produkten återanvänds 
för samma syfte som den var tillverkad/designad för. Framtida forskning eller ändringar i 
lagstiftningen kan dock leda till att andra bedömningar görs.  

Gult – Det finns information eller expertbedömning som tyder på att vissa farliga ämnen (angivna i 
kolumnen till höger) kan förekomma och att de eventuellt kan orsaka hälsorisker under 
användningsfasen. Dock behövs ytterligare tester eller analyser för att säkerställa detta.  

Röd – Det finns konkret information om att vissa farliga ämnen (angivna i kolumnen till höger) 
kan förekomma i produkterna från den angivna tidsperioden. De kan orsaka risker under 
användningsfasen och produkten bör därmed inte återanvändas utan i stället fasas ut.  

Det finns många exempel på byggprodukter som innehåller ett eller flera problematiska ämnen. I 
dessa fall är det ämnet som bedöms vara mest problematiskt i förhållande till inomhusklimat som 
bestämmer färgkoden.  

Ungefärligt tillverkningsår är en huvudsaklig indikator för potentiella hälsorisker. Bredvid varje 
produktlistas vilka farliga ämnen som har största sannolikhet att tillkomma vid angivna 
tillverknings- eller monteringsår. Tidsperioderna är valda baserat på kunskap om när dessa ämnen 
användes i Sverige, och i de fall data saknas utgår utvärderingen ifrån den danska guiden 
Materialeatlas [1].  

Färgkoderna visar utvärderingen för driftsfasen, främst om de farliga ämnena (utifrån det urval 
som gjorts) kan orsaka hälsorisker i relation till inomhusklimat. De indikerar inte hälsorisker vid 
avfallshantering eller arbetsrisker vid renovering eller rivning. I kolumnen Information och tips 
finns dock uppgifter om större risker som kan uppstå vid renovering eller om avfallssortering på 
återvinningscentraler. 

Utvärderingen begränsar sig också till produkter tillverkade under en viss tidsperiod. Ingen 
hänsyn är taget till om en produkt till exempel har kontaminerats av att ha behandlats oaktsamt 
eller varit i närheten av andra produkter med farliga ämnen. Om det finns en stor risk för 
kontaminering av andra produkter (till exempel tät- och fogmassor) anges det under Information 

 

 

4 I guiden använder vi färgkoderna i kombination med symboler för att öka tillgänglighet. 
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och tips. Där anges också om det finns någon indikation (exempelvis färg eller etikett) som kan 
hjälpa användaren att identifiera tillverkningsåret.  

En del av byggprodukterna i guiden har vi i dagsläget inte möjlighet att återanvända. Till exempel, 
vinylplastmattor eller betong i fasader går inte att demontera på ett sådant sätt att det blir möjligt 
att återanvända dem. I dessa fall visar utvärderingen om en produkt utgör en hälsorisk i drifts-
fasen utifrån om den innehåller farliga ämnen. Detta är inkluderat för att förebygga avfall ännu 
mer, med andra ord ett försök att öka kännedomen om att material och produkter som är helt okej 
att återanvända inte nödvändigtvis bör tas bort.  

Den samlade bedömningen i Byggåterbruksguiden är endast en indikation på materialens 
potential för återanvändning. Hälsorisker beror i praktiken till stor del på exponeringstid, 
koncentration av farliga ämnen samt andra faktorer, exempelvis hur väl det befintliga ventilations-
systemet fungerar, vilket var omöjligt att utvärdera i denna guide. Dessutom kan det finnas stor 
variation inom produktgrupper beroende på exempelvis tillverkare, vilket vi inte heller tagit i 
hänsyn till.  

Det är upp till den som återanvänder produkterna att se till att återinstallationen följer de lagar och 
regler som råder i Sverige, som tekniska kvalitetskrav, byggregler, regler för CE-märkningar, 
gällande miljöregler och arbetsmiljöregler.  

Tipsen i Byggåterbruksguiden om avfallshantering och sortering på återvinningscentraler kan 
skilja sig från hur Sveriges kommuner och deras återvinningscentraler sorterar, och man bör därför 
ta kontakt med sin kommun gällande dessa frågor. 

Var kan man köpa eller lämna in material och 
produkter för secondhand? 
Här är tips på de möjligheter som privatpersoner har för att köpa (och i vissa fall även lämna in) 
byggprodukter för återanvändning. Observera att listan inte är komplett eftersom allt fler 
kommuner och nya privata aktörer börjar satsa på återanvändning. Vänd dig till din kommun om 
du vill veta mer om konkreta möjligheter för återbruk.  

- Återvinningscentraler (ÅVC:er) – Många kommuner samlar in produkter för åter-
användning vid secondhand-butiker, men ibland även bygg- och inredningsvaror. Allt fler 
introducerar också så kallade ”ge och ta”-system där privata hushåll och/eller mindre 
företag kan lämna material för återanvändning. Här kan produkter både lämnas in och 
hämtas upp utan kostnad. Vänd dig till din kommun för mer information. Några exempel 
på ”ge och ta”-system är:  

o Byggboden (Jönköping): En plats för insamling och avhämtning av bygg-
produkter på ÅVC:er som drivs av det kommunalägda avfallsbolaget June Avfall 
och Miljö (Jönköpings, Habo och Mullsjö kommun). Se länk: https://juneavfall.se   

o Byggboden (Uppsala): En container för inlämning och avhämtning av bygg-
produkter på Uppsala Vatten och avfall AB:s större ÅVC:er. Se länk: 
www.uppsalavatten.se 



 Rapport B 2434  ByggÅterbruksGuiden – Bedömning av möjlighet till återanvändning av byggvaror med 
hänsyn till innehåll av kemiska ämnen 

 

18 

o Returfynd (Stockholm): En digitaliserad version av ”ge och ta”-system. 
Byggmaterial, hushållsartiklar, sportutrustning, heminredning, möbler och 
leksaker ingår i systemet. Se länk: https://www.stockholmvattenochavfall.se  

o Benjamins återbruk (Oxelösund): Tar emot exempelvis porslin, hemelektronik, 
möbler, cyklar, prydnadsföremål, husgeråd samt blandat bygg- och 
rivningsmaterial, golvmaterial och även virke. Se länk: https://www.oxeloenergi.se   

- Kretsloppsparken Alelyckan (Göteborg): Anses vara den första kretsloppsparken i 
Sverige, invigdes 2007. En återvinningscentral samt tre butiker, varav en (Återbruket) är 
specialiserad på försäljning av byggprodukter och fast inredning. I sortimentet finns 
exempelvis dörrar, fönster, möbler, tegelstenar, takpannor, badkar, fönster och elektronik. 
En del av produkterna säljs även via Facebook eller Instagram. Se länk: https://goteborg.se   

- ReTuna (Eskilstuna): En återvinningscentral och ett köpcentrum för återanvänt material 
som invigdes 2015. En av butikerna, AMA Outlet, säljer också byggartiklar som dörrar, 
fönster, foder, handfat, toaletter, kyl/frys, spisar. Se länk: https://www.retuna.se  

- Återbruket Kikås (Mölndal): Bygger en hall för återbruk i anknytning till befintlig ÅVC. 
Se länk: https://www.molndal.se  

- Orust Återbruk: Tar emot och säljer föremål som byggvaror, möbler, inredning och cyklar. 
Har en stor container på Månsemyr ÅVC där du kan lämna föremål för återbruk. Se länk: 
https://www.orustaterbruk.se  

- Dala Återbyggdepå (Borlänge): Tar emot och säljer överblivna byggprodukter. Se länk: 
https://dalaåterbyggdepå.se/ 

- Sola byggåterbruk (Karlstad): Tar emot och säljer överskott av byggprodukter, vitvaror 
och annat för inom- och utomhusmiljö. Se länk: https://karlstad.se  

- Återbruket (Borås): Tar emot eller hämtar material som de kan sälja i sin butik eller 
använda i snickeriet. Mest möbler, inredningsdetaljer, men också bygg- och rivnings-
material som går att återanvända. Se länk: https://www.boras.se  

- Återvinningen (Motala, Linköping och Norrköping): Tar emot gamla fönster och dörrar. 
Se länk: http://www.atervinningen.se/  

- Överjärva byggnadsvård: Tar emot fönster och dörrar, glasverandor från 1930-talet och 
äldre. Man kan både lämna in och få materialet hämtat. Renoverar även gamla fönster och 
dörrar. Se länk: http://www.overjarvabyggnadsvard.se/ 

- Malmö Återbyggdepå: En av de äldsta kommunalägda återbruksverksamheterna i 
Sverige, specialiserad på återanvändning av byggprodukter. Utbudet varierar från enstaka 
varor till stora upplagor av olika produkter. I sortimentet finns bland annat tegel, 
betongplattor, kakel, isoleringsmaterial, fönster, takpannor, lysrörsarmaturer, beslag, 
gångjärn, skåp, bänkar och överblivna byggprodukter. Se länk: https://www.malmoabd.se/  

- NSR Återbygget (Helsingborg, Höganäs, Åstorp, Ängelholm): Har en plats för insamling 
och avhämtning av byggprodukter på återvinningscentralerna, även samarbete med 
Malmö Återbyggdepå. Se länk: https://nsr.se  

- Återbruket (Uppsala): Hämtar återanvändbara saker som har lämnats på återvinnings-
centraler och säljer i butiken. Tar emot möbler och inredning men även byggvaror. Se länk: 
https://www.uppsala.se  

- Byggåtervinningen (Halmstad): Drivs sedan 1998 med kommunen som ägare. Sortimentet 
inkluderar bland annat tegel, gatsten, kantsten, takpannor, dörrar, fönster, VVS- och el-

https://goteborg.se/
https://www.retuna.se/
https://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/framtidens-kikas.html
https://www.orustaterbruk.se/om-oss-2/
http://www.boras.se/arbete/arbetsmarknadsinsatser/aterbruk/ateribrukbyggochsecondhandbutik.4.72f0e4bf1596692c8ebb0f27.html
http://www.atervinningen.se/
http://www.atervinningen.se/
http://www.overjarvabyggnadsvard.se/
http://www.overjarvabyggnadsvard.se/
https://www.malmoabd.se/
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material, grovvirke, sanitetsporslin och överblivna byggprodukter. Se länk: 
https://www.halmstad.se 

- ReBuy (Umeå): 1 000 kvadratmeter secondhand-butik. Kunden bokar och prismärker och 
ReBuy säljer. Se länk: http://sofumea.se/ 

- Hedenstedt AB (Trosa): Ett av de största och äldsta privata företagen i Sverige som är 
specialiserat på återförsäljning av gamla takpannor/taktegel. Har en fysisk butik i Trosa. Se 
länk: https://www.taktegel.se/ 

- Brukspecialisten: Anses vara en av de första storskaliga aktörerna inom 
återanvändningsbranschen för gammalt tegel i Sverige. Se länk: 
https://www.brukspecialisten.se  

- Folkes Bygg och Byggnadsvård: Återanvändningsbara byggprodukter, till exempel 
dörrar, fönster, taktegel och tegelpannor. Fysisk butik samt webbutik. Se länk: 
https://www.folkesbygg.se/ 

- Brohaga (Åstorp): Specialiserade på takpannor och andra byggprodukter. Säljer även en 
del på Blocket. Se länk: http://www.brohaga.se 

- Klassisk Byggnadsvård (Hallsberg): Tar emot och säljer gamla fönster, dörrar och andra 
reservdelar till hus. Se länk: https://klassiskbyggnadsvard.se/  

- Facebook: Det finns många lokala Facebookgrupper där privatpersoner kan sälja, köpa 
eller få inrednings- eller byggprodukter gratis. Dessutom använder några av aktörerna 
ovan exempelvis Facebook eller Blocket för annonsering.  

- Blocket och Tradera: Används också ofta av privata och mindre företag för att köpa/sälja 
äldre eller överblivna byggprodukter. 

  

http://sofumea.se/
https://www.taktegel.se/
https://www.brukspecialisten.se/
https://www.folkesbygg.se/
https://klassiskbyggnadsvard.se/
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Tegelpannor
/taktegel  

Grön Grön -2021 Naturligt 
innehåll av 
metaller 

Tegelpannor tillverkas av naturmaterialet lera 
som bränns i ugn. Det förekommer i sällsynta fall 
glaserade tegelpannor som kan innehålla bly, 
men de bör inte utgöra några direkta hälsorisker 
under driftsfasen.  

Vid tillskärning av alla typer av takpannor bör 
man använda andningsskydd för att minimera 
risken att andas in potentiellt hälsoskadligt 
damm.  

Flera etablerade aktörer är specialiserade på 
insamling och försäljning av secondhand-
tegelpannor (se listan i början av guiden).  

Vänd dig till din kommun om möjligheten till 
återanvändning av tegelpannor och för att få 
information om hur du ska sortera avfallet. 

Tegelpannor tillverkas av naturmaterialet lera som bränns i 
ugn. Enligt danska Materialatlas kan tegelpannor naturligt 
innehålla metaller, med det bör inte orsaker några 
hälsorisker under driftsfasen [1] 

Det kan finnas takpannor som i sällsynta fall kan vara 
glaserade i sällsynta fall med bly-glasyr, men detta bör inte 
heller utgöra några hälsorisker under driftsfasen [1, 17, 18]. 
Problem kan dock uppstå vid återvinning.  

Vid bearbetning bör säkerhetsåtgärder tas för att minimera 
risken för inandning av hälsoskadligt damm. Exempelvis 
beskärning, slipning och borrning i material som betong, 
tegel, puts och murbruk anses vara synnerligen 
problematiskt [19].  

Skadade tegelpannor kan i mindre mängder lämnas som 
avfall på ÅVC:er, ofta som inert material.  
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Betong-
pannor 

 

Grön Grön -2021 Naturligt 
innehåll av 
metaller  

Betongpannor kan ha ett naturligt innehåll av 
metaller, med det bör inte orsaka några 
hälsorisker under driftsfasen. 

Vid bearbetning av alla typer av takpannor bör 
andningsskydd användas för att minimera risken 
att andas in potentiellt hälsoskadligt damm.  

Kontakta din kommun angående återvinning och 
avfallssortering. 

 

Betongpannor kan naturligt innehålla metaller, med det bör 
inte orsaker några risker under driftsfasen [1]. 

Betongpannor brukar inte samlas in för återanvändning av 
secondhand-aktörer [18]. 

Fram till 1980 kan betong ha innehållit sexvärt krom. Enligt 
Byggföretagen (2020) anser dock riv- och 
saneringsentreprenörer att detta inte bör vara ett 
hälsoproblem vid rivning [20].  

Vid bearbetning bör säkerhetsåtgärder vidtas för att 
minimera risken för inandning av hälsoskadligt damm. 
Exempelvis slipning och borrning i material så som betong, 
tegel, puts och murbruk anses vara synnerligen 
problematiskt [19]. 

Vanlig betong brukar (i mycket begränsade mängder) samlas 
som antingen en separat fraktion eller som ”inert” material 
på ÅVC:er.  

Fibercement
plattor 
(eternit/ 
korrugerad 
eternit) 

Grön 

Grön
5 

 

Grön 

 

 

-1929 

 

 

Naturligt 
innehåll av 
metaller 

 

Fibercement är plattor gjorda av cement där 
armeringsfibrer har tillsatts. Under vissa perioder 
användes fiberasbest för detta.  

Takskivor (eternitplattor) är en av de vanligaste 
byggprodukterna som innehåller asbest, vilket 
främst användes för hus byggda 1930–1982. 
Dessa kan kännas igen genom ”torparkexen”, 

Fibercement är plattor gjorda av cement där armeringsfibrer 
har tillsatts. Under vissa perioder användes fibrer av asbest 
(eternit) men idag används fibrer av cellulosa [21].  

Produktgruppen innehåller naturligt metaller samt kan ha 
innehållit asbest enligt danska materialatlasen (1920–1986). 
Det bedöms att, oavsett innehållet av omnämnda farliga 
ämnen, så är materialet inte hälsoskadligt under driftsfasen. 

 

 

5 Eftersom plattor inte utgör några större hälsorisker under driftsfasen utvärderar vi detta som grönt. Dock kan man inte återanvända/sälja gamla produkter innehållande asbest. 
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Asbest 
Naturligt 
innehåll av 
metaller  

 

Naturligt 
innehåll av 
metaller 

den vågformade form som dessa takplattor har 
samt dess typiska gråvita utseende.  

Asbest är inte hälsofarligt under driftsfasen, men 
är en hälsorisk när det förekommer i damm. 
Främst är det farligt vid exempelvis montering, 
renovering, demontering men också vid avfalls-
hantering. Dammet stannar kvar länge i luften 
vilket man bör vara medveten om. Även en 
kortvarig exponering, till exempel vid 
tillskärning i asbesthaltigt material, kan medföra 
en hög risk. Undvik därför att asbesthaltigt 
damm överhuvudtaget genereras.  

Konkreta råd för hur du skyddar dig från asbest 
som privatperson hittar du på Arbetsmiljöverkets 
hemsida6.  

Asbesthaltigt avfall är farligt och ska separeras 
från annat avfall. För att undvika damm vid 
avfallshanteringen ska det även förpackas.  

Vänd dig till din kommun om möjligheten till 
återanvändning av och för att få information om 
hur du ska sortera avfallet och hur det ska 
förpackas. 

Dock är produkten farlig i samband med renovering, rivning 
eller avfallshantering enlig den danska guiden [1]. 

Olika tidsperioder är relevant i den svenska sammanhangen. 
Byggföretagens riktlinjer anger att asbest är mest relevant för 
hus byggda fram till 1982 [22]. I Sverige infördes total 
förbjud av asbest år 1982. 1930 år anges som startår av 
användning av asbest enligt visa svenska källor [23]. I 
praktiken använde man främst asbest i byggnader innan 
1979, framför allt i hus byggda på 1950-, 60- och 1970-talet 
[7].  

Tak- och väggskivor med asbest (som också kallas 
eternitplattor) är bland de vanligaste produkterna med 
asbest i. De kan kännas lättast igen ”t.ex. ”torparkexen” d.v.s. 
vågformade takplattor”[7].  

Asbest är farligt när det dammar, mest vid renovering, 
demontering men också avfallshantering. Dammet stannar 
kvar länge i luften vilket man bör vara medveten om vid 
ovannämnda situationer. Även en kortvarig exponering, till 
exempel vid borrning i asbesthaltigt material, kan medföra 
en hög risk. Tumregeln vid renoveringar eller rivning är 
därför att undvika att asbesthaltig damm överhuvudtaget 
genereras.  

Det finns specifik lagstiftning för asbesthantering.  

 

 

6 https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/privatpersoners-hantering-av-asbest/  

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/privatpersoners-hantering-av-asbest/
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Asbestinnehållande avfall klassas enligt avfallsförordningen 
som farligt avfall [24]. Byggbranschens norm för hantering av 
hårda skivor med asbest är att de om möjligt ska demonteras 
och paketeras hela [25]. 
För verksamheter har Arbetsmiljöverkets specifika 
föreskrifter kring asbest [8] med syfte att förebygga ohälsa i 
samband med risk för exponering av asbesthaltigt damm. 
AFS 2006:1 gäller verksamheter som medför risk för 
exponering (i samband med reparationer, underhåll, rivning, 
demontering.  

Föreskrifterna inte gäller privatpersoner. Arbetsmiljöverket 
ger på sin hemsida råd hur man hanterar asbest som 
privatperson [9].  

Föreskrifterna gäller inte privatpersoner, men kommunerna 
ställer krav i samband med asbestmottagning på sina 
avfallsanläggningar och återvinningscentraler, som 
privatpersonerna måste följa för att ha rätt att lämna 
asbestavfallet. Detta ställer höga krav på personalen på 
ÅVC:erna [7]. Allt fler återvinningscentraler har också slutat 
ta emot asbesthaltigt avfall på grund av att det också svårare 
att lämna avfall säkert till sluthanterare [7].  

Takskivor av 
plast (tex 
kanalplast, 
trapetsskivor
) 

Grön 

 

Grön -2021 

 

Innehåll av 
metaller: 
bly och 
kadmium 

 

Asbest kan 
förekomma 

Bly och kadmium kan förekomma i PVC 
producerat före 2000. Detta bör dock inte 
medföra några hälsorisker under driftsfasen.  

Ett exempel på takskivor som kan innehålla 
kadmium är bruna plasttak som används till 
uterum och altaner. 

Bly och kadmium kan förekomma i PVC-tak producerat före 
2000 [1]. Detta bör dock inte medföra till några hälsorisker 
under driftsfasen. [1]. 

Vid bearbetning bör vissa säkerhetsåtgärder, så som 
andningsskydd, vidtas för att minimera risken för inandning 
av hälsoskadligt damm. Asbest kan förekomma intill plåttak 
fram till 1980-talet i form av exempelvis fastlimmad 
isolering, i tätningsmassor [20] samt i enstaka färger [26]. 
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Vid bearbetning bör andningsskydd användas 
för att minimera risken att andas in av potentiellt 
hälsoskadligt damm.  

Asbest kan förekomma intill plåttak från 1930- 
till 1980-talet i form av exempelvis fastlimmad 
isolering, tätningsmassor samt enstaka färger. 
Extra säkerhetsåtgärder bör vidtas för att 
undvika exponering för asbestfibrer vid 
bearbetning av materialet eller då det är skadat. 
Konkreta råd för hur du skyddar dig från asbest 
som privatperson hittar du på Arbetsmiljöverkets 
hemsida7.  

Vänd dig till din kommun om möjligheten till 
återanvändning av och för att få information om 
hur du ska sortera avfallet och hur det ska 
förpackas. 

Extra säkerhetsåtgärder bör vidtas för att undvika 
exponeringen för asbestfibrer vid bearbetning av materialet 
eller då det är skadat [20].  

De återvinningscentraler som samlar in så kallad 
kommunplast (plast som inte är förpackningar), kan hantera 
det som en separat fraktion eller endast hårdplast eller 
mjukplast. PVC kan även samlas separat, men kan fungera 
olika i praktiken i olika kommuner [27]. Förbränning av PVC 
kan ge upphov till utsläpp av skadliga ämnen som dioxiner, 
därför behandlas det i specifika anläggningar.  

Se även Fibercementplattor när det gäller regler kring 
asbesthantering. 

Plåttak 
(Metalliskt) 

Grön 

 

 

 

Grön -2021 

 

 

 

Naturligt 
innehåll av 
metaller 

Asbest kan 
förekomma 
beläggning
/målning/ 

Plåttak kan naturligt innehålla olika metaller, 
men det bör inte medföra några hälsorisker 
under driftsfasen. 

Asbest kan förekomma intill plåttak från 1930- 
till 1980-talet i form av exempelvis fastlimmad 
isolering, i tätningsmassor samt i enstaka färger. 
Extra säkerhetsåtgärder bör tas för att undvika 
exponeringen av asbestfibrer vid bearbetning av 

Metalliskt plåttak kan naturligt innehålla olika metaller [1], 
men det bör inte medföra till några hälsorisker under 
driftsfasen [1].  

Vid bearbetning bör vissa säkerhetsåtgärder, så som 
andningsskydd, tas för att minimera risken för inandning av 
hälsoskadligt damm. Asbest kan förekomma intill plåttaken 
fram tills 1980-talet i form av exempelvis isolering som 
limmats fast, i tätningsmassor [20] samt i enstaka färger [26]. 

 

 

7 https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/privatpersoners-hantering-av-asbest/  

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/privatpersoners-hantering-av-asbest/
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materialet eller då det är skadat. Även en 
kortvarig exponering, till exempel vid borrning i 
asbesthaltigt material, kan medföra en hög risk.  

Konkreta råd för hur du som privatperson 
skyddar dig från asbest hittar du på 
Arbetsmiljöverkets hemsida8.  

Kontakta din kommun angående återvinning och 
avfallssortering. 

Extra säkerhetsåtgärder bör tas för att undvika exponeringen 
av asbestfibrer vid bearbetning av materialet sker eller då 
materialet är skadat [20].  

Se även Fibercementplattor när det gäller regler kring asbest-
hantering. 

Mindre mängder metall kan ofta lämnas på ÅVC:er som 
metallskrot.  
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PAH, 
komplexa 
kolväten 

PAH, 
komplexa 
kolväten. 
Asbest  
 

PAH, 
komplexa 
kolväten 

  

PAH och komplexa kolväten kan förekomma i 
bitumenbaserat tätskikt. 

Asbest kan förekomma i material som 
producerats mellan 1930 och 1982. 

Asbest är inte hälsofarligt under driftsfasen, men 
blir en hälsorisk när det förekommer i damm. 
Främst gäller detta under renovering och 
demontering men också vid avfallshantering. 
Även en kortvarig exponering, till exempel vid 
borrning i asbesthaltigt material, kan medföra en 
hög risk. Undvik därför att asbesthaltigt damm 
överhuvudtaget genereras vid renovering eller 
rivning. 

Produktgruppen utvärderas som farlig vid drift och 
renovering samt avfallshantering för perioden 1920-1986 i 
Danmark på grund av innehållet av PAH, komplexa kolväten 
och asbest (bara under perioden 1920-1982), [1].  

Andra tidsperioder gäller för Sverige jämfört med Danmark 
kring asbest. Asbest är oftast relevant i Sverige mellan 1930 
och 1982 (se också Fibercementplattor).  

 

 

 

8 https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/privatpersoners-hantering-av-asbest/  

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/privatpersoners-hantering-av-asbest/
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Konkreta råd för hur du skyddar dig från asbest 
som privatperson hittar du på Arbetsmiljöverkets 
hemsida9.  

Asbesthaltigt avfall är farligt och ska separeras 
från annat avfall. För att undvika damm vid 
avfallshanteringen ska det även förpackas. Vänd 
dig till din kommun om möjligheten till 
återanvändning av och för att få information om 
hur du ska sortera avfallet. 
 

Häng- och 
stuprännor i 
PVC 

Grön Grön –2021 

 

Innehåll av 
metaller: 
bly och 
kadmium 

Bly och kadmium kan förekomma i PVC 
producerat före 2000, men det bör inte medföra 
några hälsorisker under driftsfasen. 

Vid bearbetning bör andningsskydd användas 
för att minimera risken att andas in potentiellt 
hälsoskadligt damm.  

 

Bly och kadmium kan förekomma i PVC producerat innan år 
2000 [1]. Detta bör dock inte medföra några hälsorisker 
under driftsfasen [1]. 

Vid bearbetning bör vissa säkerhetsåtgärder, så som 
andningsskydd, vidtas för att minimera risken för inandning 
av hälsoskadligt damm.  

De återvinningscentraler som samlar in så kallad 
kommunplast (plast som inte är förpackningar), kan samla in 
det som en separat fraktion eller endast hårdplast eller 
mjukplast. PVC kan även samlas separat, men kan vara olika 
i olika kommuner [27]. Förbränning av PVC kan släppa 
skadliga ämnen som dioxiner, därför behandlas det i 
specifika anläggningar.  

 

 

9 https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/privatpersoners-hantering-av-asbest/  

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/privatpersoners-hantering-av-asbest/
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Bly eller 
PAH kan 
förekomma 
i rörsystem 
av gjutjärn 

Naturligt 
innehåll av 
metaller 

 

Naturligt 
innehåll av 
metaller 

 

Metaller bör inte medföra några hälsorisker 
under driftsfasen. 

Vid bearbetning bör andningsskydd användas 
för att minimera risken att andas in potentiellt 
hälsoskadligt damm. 

Gjutjärnsrör kan innehålla bly, vilket användes 
som skarvmaterial till och med 1970, samt tjära 
(innehåller PAH), som användes som skydd mot 
korrosion.  

Kontakta din kommun angående återvinning och 
avfallssortering. 

Järn och andra metaller bör inte medföra några hälsorisker 
under driftsfasen [1]. 

Vid bearbetning bör säkerhetsåtgärder, exempelvis 
andningsskydd, vidtas för att minimera risken för inandning 
av potentiellt hälsoskadligt damm. 

Gjutjärnsrör kan innehålla bly, vilket användes som 
skarvmaterial innan 1970, samt tjära (innehåller PAH) som 
användes som skydd mot korrosion [28].  
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Isolering 
(mineral-, 
glas- eller 
stenull) 

Gul Grön -2021  Produkten innehåller inga farliga ämnen, men 
damm som uppstår vid renovering och 
användning, om isoleringen har monterats fel, 
kan orsaka hälsorisker. Det är inga stora 
skillnader mellan gammal och ny isolering så 
länge de inte är kontaminerade av andra ämnen. 
Därför är isolering okej för återanvändning. 

Överbliven ny isolering från större byggprojekt 
kan ofta säljas secondhand.  

Kontakta din kommun angående återvinning och 
avfallssortering. 

Produktgruppen utvärderas som gul i drift och renovering, 
men oproblematisk för avfallshantering i Danmark [1]. 
Anledningen till denna bedömning beror på att damm från 
mineralull kan påverka inomhus- och arbetsmiljö. Det kan 
både vara relevant när man jobbar med mineralull samt när 
materialet är inbyggt i en konstruktion. Till exempel om 
isoleringsmaterialet inte är korrekt inbyggt/skyddat. Vi 
använder samma utvärdering för farlighet i drift, men grön 
för återanvändning på grund av att gammal isolering inte 
har några kända farliga ämnen i jämförelse med ny så länge 
de inte är kontaminerat av andra ämnen.  

Secondhand-aktörer säljer ofta överbliven mineralull från 
större byggprojekt, vilket bör vara helt okej att återanvända 
[4, 27].  

De allra flesta ÅVC:er tar emot gammal mineralull som inert 
material som används till exempel för deponitäckning. Men 
det kan även finnas möjligheter för materialåtervinningen 
[27]. Enstaka kommuner samlar in isolering separat.  

Isolering 
(polystyren) 

Röd 
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-1969 
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1997 

 

Bromerade 
flamskydds
-medel  
 

Bromerade 
flamskydds
medel, 
Freoner 

 

Isolering av polystyren som är producerad före 
2015 ska undvikas då det kan förekomma 
HBCDD, ett giftigt bromerat flamskyddsmedel, i 
produkten. 

I polystyren producerad 1970–1997 kan det också 
förekomma freoner. Detta kan orsaka problem 
vid bearbetning, skärning och sönderdelning 
eftersom gaserna kan släppas ut i atmosfären där de 
bidrar till att tunna ut ozonskiktet. 

I den danska Materialatlasen utvärderas isolering i 
polystyren som gult i driftsfasen och avfallshantering till 
2020 och rött under renovering, på grund av olika farliga 
ämnen (bromerade flamskyddsmedel CFC, HCFC). [1] 

Då isolering producerad innan 2015 kan innehålla HBCDD, 
ett ämne som i dag fastställts som persistent, bio-
ackumulerande och toxiskt [29], utvärderade vi det som rött 
fram till 2015. Efter det har vi använt samma färger som i den 
danska Materialatlasen [1].  
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Röd 
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Röd 

 

 

Gul 

 

 

1998-
2015 

 

 

2016–
2021 

Bromerade 
flamskydds
medel 

 

Klorfluor-
karboner 
(CFC) och 
hydro-
klorfluorko
lväten 
(HCFC) 

Vänd dig till din kommun för att få information 
om hur du ska sortera avfallet. 

Det kan förekomma klorfluorkarboner och hydroklor-
fluorkarboner (så kallade freoner) i XPS (extruderad polystyren) 
producerat 1970 – 1997. EPS (expanderad polystyren) har 
däremot på grund av en mer öppen struktur ofta lägre halter av 
freoner, eftersom en stor del redan har avgått vid eller strax efter  
tillverkningen [20].  

Vid bearbetning av isoleringen, exempelvis skärning och 
sönderdelning, bör man vara medveten om risken för att freoner 
släpps ut till atmosfären, där de bidrar till att tunna ut 
ozonskiktet [1, 20]. Avfall med CFC ska betraktas som farligt 
avfall [20]. 

De återvinningscentraler som samlar in så kallad 
kommunplast (plast som inte är förpackningar), kan samla in 
det som en separat fraktion eller endast hårdplast eller 
mjukplast. Polystyren brukar inte tas emot som 
”kommunplast”, men det kan fungera olika i praktiken i 
olika kommuner [27] 

Impregnerat 
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nickel, zink 

koppar, 
PAH, 
kolväten, 

Särskilt farliga ämnen i tryckimpregnerat trä är 
arsenik och krom, som båda förbjöds 2007, samt 
kreosot vilket inte får användas av privata 
personer sedan 2003. I dagsläget får inte kreosot 
impregnerat trä (nytt eller gammalt) användas 
inomhus, på lekplatser, i trädgårdar, i 
trädgårdsmöbler eller andra sammanhang där 
det finns risk för återkommande hudkontakt.  

Nytt kreosotbehandlat trä är brunt eller svart och 
har en stark lukt av tjära. Gammalt kreosotvirke 
kan vara ljusgrått.  

Allt impregnerat trä i danska Materialeatlasen är utvärderat 
som rött. Krom, koppar, arsenik, PAH, kolväten, bly, 
kadmium, nickel och zink anges kunna förekomma i 
materialet. Även om det är tillåtet att återanvända 
tryckimpregnerat trä (förutom det som behandlats med 
arsenik och kreosot) i Danmark, blir det svårt i praktiken att 
särskilja olika typer av impregneringar [1].  

Särskilt farliga ämnen i tryckimpregnerat trä är arsenik och 
krom, som båda förbjöds 2007 [30], samt kreosot, vilket inte 
får användas av privatpersoner sedan 2003. Kreosot 
innehåller fler än 200 ämnen varav flera är hälsoskadliga 
[31]. Hellberg [23] anger att kreosotbehandlat trä kan ha 
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bly, 
kadmium, 
nickel, zink 

Trä som är impregnerat enligt riktlinjer och 
standarder från Svenska Träskyddsföreningen är 
markerat med NTR-logo, datum och beskrivning 
om vilken typ av behandling som har använts. 
Olika klassningar har olika 
användningsområden. Man kan läsa mer om 
märkningar och användningsområden på 
Träskydd.com10.  

Använd alltid tryckimpregnerat trä enbart för det 
användningsområde som det var tillverkat för.  

Ibland är det svårt att se skillnad på gammalt 
impregnerat virke och sådant som är obehandlat. 
Om du är tveksam, behandla virket som om det 
vore impregnerat.  

Trots att det inte finns direkta hälsorisker kopplat 
till impregnerat virke är det bra att undvika 
upprepad hudkontakt, speciellt med äldre virke 
som kan vara impregnerat med arsenik eller 
kreosot. Speciella säkerhetsåtgärder behövs om 
du upparbetar impregnerat trä.  

Läs mer om tryckimpregnerat trä och dess risker 
på Kemi.se sidan.11  

använts vid byggnation av nya bostäder 1950–1990. Enligt  
Kemikalieinspektionen får privatpersoner enbart använda 
kreosotvirke som är behandlat före 2003 [11].  

”Nyligen kreosotbehandlat trä är svart eller brunt och har en stark 
och karaktäristisk lukt som av tjära. Färgen och lukten försvinner 
med tiden om virket utsätts för väder och vind. Riktigt gammalt 
kreosotvirke kan vara ljusgrått till färgen. Ibland är det svårt att se 
skillnad på gammalt impregnerat virke och sådant som är 
obehandlat. Om du är tveksam, behandla virket som om det vore 
impregnerat.” [31] 

Impregnerat virke kan innehålla andra föroreningar som 
klor, arsenik, kopparföreningar samt pentaklorfenol (PCP). 
PCP förbjöds 1978 men kan ha använts för olika 
applikationer till ungefär 1979 [22].  

I dagsläget får inte kreosot impregnerat trä (nytt som 
gammalt) användas inomhus, på lekplatser, i trädgårdar, för 
trädgårdsmöbler eller andra applikationer där det finns risk 
för återkommande hudkontakt [31].  

Trä som är impregnerat enligt riktlinjer och standarder från 
Svenska Träskyddsföreningen är markerat med NTR-logo, 
datum och beskrivning om vilken typ av behandling som har 
använts. Olika klassningen har olika användningsområden. 

 

 

10 https://traskydd.com/bestandigt-tra/anvandarklasser-enligt-en-335/  
11 https://www.kemi.se/download/18.53bd575e1770fc5d2a23d73/1612954183793/Faktablad-om-impregnerat-virke.pdf  

https://traskydd.com/bestandigt-tra/anvandarklasser-enligt-en-335/
https://www.kemi.se/download/18.53bd575e1770fc5d2a23d73/1612954183793/Faktablad-om-impregnerat-virke.pdf
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Kasserat impregnerat trä är farligt avfall. Vänd 
dig till din kommun för att få information om hur 
du ska sortera avfallet. 

NTR AB rekommenderas till exempel inte för användning i 
mark [32].  

”Eventuella hälsorisker är beroende av vilket ämne träet är 
impregnerat med och av hur mycket man kommer i kontakt med det 
ämnet. Den direkta hälsorisken med impregnerat virke föreligger 
för de yrkesarbetare som utför impregneringen. För de arbetarna 
finnsende skyddsföreskrifter eftersom de kan utsättas för en relativt 
stor exponering av impregneringsmedlet. Trots att det inte direkt 
är farligt för hälsan är det ändå bra att undvika upprepad direkt 
hudkontakt med impregnerat virke, speciellt med äldre virke 
eftersom det virket kan vara impregnerat med arsenik eller kreosot. 
Man bör även undvika att andas in slipdamm som kan uppkomma 
vid bearbetning av virket.”[11] 
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Fasad-
tegel 

Grön  Grön -2021 Naturligt 
innehåll av 

metaller  

Fasadtegel har mycket stor 
återanvändningspotential på grund 
av sin höga kvalité och livslängd.  

Var uppmärksam vid rivning och 
renovering då mjuk fogmassa som 
använts fram tills 1976 kan innehålla 
asbest och PCB. Fogmassan från före 
2013 kan innehålla klorparaffiner. 

Enligt danska Materialatlasen kan tegelpannor naturligt 
innehålla metaller, med de bör inte medföra till några 
hälsorisker under driftsfasen [1] 

Fäst- och fogmassan från 1930-talet till 1976 kan innehålla 
asbest (totalförbud kom 1982) [20, 26]. Fogmassan från 1930-
talet till 1973 kan även kan även innehålla PCB [20][26]). Om 
PCB-halterna är höga kan ämnet överföras till andra 
material, till exempel tegel. Därmed bör massor, främst de 
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Problemet gäller främst tegel som 
varit placerat nära fönster eller dörrar 
eller i industrimiljö och där kan ha 
förorenats av farliga ämnen.  

Vid bearbetning bör exempelvis 
andningsskydd användas för att 
minimera risken att andas in 
potentiellt hälsoskadligt damm. Det 
finns flera etablerade aktörer på 
secondhandmarknaden (se början av 
guiden) som specialiserat sig på 
försäljning och insamling av 
secondhand-tegel. Aktörerna hämtar 
tegel och utför labbanalyser för att 
undersöka potentiella föroreningar. 
Tegel som har förekommit i 
industriell miljö eller varit i kontakt 
med fogmassa som innehåller farliga 
ämnen är extra viktigt att undersöka.  

Vänd dig till din kommun gällande 
möjligheten till återanvändning av 
tegel och för att få information om 
hur du ska sortera avfallet. 

som användes 1956–1973, analyseras för att fastställa 
innehållet av PCB. [15]. 

Fram till 2013 användes klorparaffiner i fogmassor. Om 
halter än 2 500 mg/kg uppmäts skall materialet hanteras 
som farligt avfall [20].  

Fogmassor kan också innehålla blyföreningar, till exempel 
polysulfidmassor vars färg är svart/mörkgrå [17]. Dessa var 
vanliga i fasader av tegel och sten och bör behandlas som 
farligt avfall på grund av höga halter bly [26]. 

Tegelstenar bör rengöras innan de återanvänds på grund av 
risken för kontaminering av farliga ämnen från fogmassan 
[33]. Laboratorieanalyser kan visa ifall materialet har 
kontaminerats vid kontakt med fogmassor.  

Vid bearbetning bör säkerhetsåtgärder tas för att minimera 
risken för inandning av hälsoskadligt damm, vilket kan 
innehålla metaller [19]. Problem finns speciellt vid slipning 
och borrning i material så som betong, tegel, puts och 
murbruk [34]. 

Det finns flera etablerade aktörer på secondhandmarknaden 
som specialiserat sig på försäljning och insamling av 
secondhand-tegel. Aktörerna hämtar tegel och utför 
labbanalyser för att undersöka potentiella föroreningar. 
Tegel som har förekommit i industriell miljö eller varit i 
kontakt med fogmassa som innehåller farliga ämnen är 
extra viktigt att undersöka [4, 35]. 

Mindre mängder av icke-återanvändbart fasadtegel kan 
lämnas på ÅVC:er, oftast som inert material. Olika 
möjligheter kan finnas beroende på kommun.  
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Asbest 

 

Fibercement är plattor gjorda av 
cement där armeringsfibrer har 
tillsatts. Under vissa perioder 
användes fiberasbest för detta.  

Fasadbeklädnad i asbest är en av de 
vanligaste byggprodukterna med 
asbest och användes i nybyggda och 
renoverade hus åren 1930–1982. De är 
vanligen gråvita, men fanns också i 
andra färger. På 1950-talet 
tillverkades även små plattor i 40x20 
cm framför allt för villaägare och gör 
det själv-projekt.  

Asbest är inte hälsofarligt under 
driftsfasen, men är en hälsorisk när 
det förekommer i damm. Främst 
gäller detta under renovering och 
demontering men också vid avfalls-
hantering. Dammet stannar kvar 
länge i luften vilket man bör vara 
medveten om. Även en kortvarig 
exponering, till exempel vid borrning 
i asbesthaltigt material, kan medföra 
en hög risk. Undvik därför att 
asbesthaltigt damm överhuvudtaget 
genereras.  

Fibercement är plattor av cement med tillsatta armerings-
fibrer. I vissa perioder användes fibrer av asbest (synonym 
på svenska kallas det också ”eternit”) men i dagsläget 
används fibrer av cellulosa istället [21]. Fibercementplattor 
används som takskivor, men också som fasadbeklädnad, 
”hud” eller ”kuvert” av en byggnad. 

Enligt den danska materialatlasen kan produktgruppen 
innehålla naturligt metaller och även asbest (1920–1986). 
Detta bedöms inte vara farligt i drift oavsett tidsperioden, 
men blir farligt i samband med renovering/rivning eller 
avfallshantering [1]. 

Olika tidsperioder är relevanta i svenska sammanhang. 
Byggföretagens riktlinjer anger att asbest är mest relevant 
för hus byggda mellan 1930 och 1982 [22, 23]. I Sverige 
infördes totalförbud för asbest 1982. I praktiken använde 
man främst asbest i byggnader före 1979, framför allt i hus 
byggda på 1950-, 60- och 1970-talet [7].  

Tak- och väggskivor är bland de vanligaste produkterna 
med asbest [7]. Eternit för fasad tillverkades i olika storlekar 
och färg, även om det gråvita utseendet var vanligast. 1950 
kom den så kallade ”Sidiplattan”, en fasadplatta i formatet 
40 x 20 cm som blev mycket populär. Den var mest 
tillverkad för villor och gör det själv-projekt. I storskaliga 
byggnader användes andra fasadplattor av eternit, som 
Malmex, en rektangulär platta i många olika färger [36].  

Asbest är farligt när det dammar, mest vid renovering och 
demontering men också avfallshantering. Undvik därför att 
asbesthaltigt damm överhuvudtaget genereras. 
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Konkreta råd om hur du som privat-
person skyddar dig från asbest hittar 
du på Arbetsmiljöverkets hemsida12.  

Asbesthaltigt avfall är farligt och ska 
separeras från betong och annat 
avfall. För att undvika damm vid 
avfallshanteringen ska det även 
förpackas.  

Kontakta din kommun angående 
återvinning och avfallssortering. 

Det finns specifik lagstiftning för asbesthantering.  

Asbestinnehållande avfall klassas enligt avfallsförordningen 
som farligt avfall [24]. Byggbranschens norm för hantering 
av hårda skivor med asbest är at de om möjligt ska 
demonteras och paketeras hela [25]. 

För verksamheter har Arbetsmiljöverket specifika 
föreskrifter kring asbest [8] med syftet att förebygga ohälsa i 
samband med risk för exponering av asbesthaltigt damm i 
arbetet. AFS 2006:1 gäller verksamheter som medför risk för 
exponering (i samband vid reparationer, underhåll, rivning, 
demontering. Arbetsmiljöverket har råd anger på sin 
hemsida råd för hur hanterar man asbest som privat [9].  

Föreskrifterna gäller inte privatpersoner, men kommunerna 
ställer krav i samband med asbestmottagning på sina 
avfallsanläggningar och återvinningscentraler, som 
privatpersonerna måste följa för att ha rätt att lämna 
asbestavfallet.  Detta ställer höga krav på personalen på 
ÅVC:erna [7]. Allt fler återvinningscentraler har också slutat 
ta emot asbesthaltigt avfall på grund av att det är svårare att 
lämna avfallet till säker sluthantering. [7]  

 

 

12 https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/privatpersoners-hantering-av-asbest/ 
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Koppar, 
PAH, 
kolväten, 
bly, 
kadmium, 
nickel, zink 

Se mer under Impregnerat trä under 
Takkonstruktion. 

Se mer under Impregnerat trä under Takkonstruktion. 

Isolering 
(mineral
-, glas- 
eller 
stenull) 

Gul Grön 
 

-2021  Se mer under Isolering (mineral-, glas- 
eller stenull) i avsnittet 
Takkonstruktion. 

Se mer under Isolering (mineral-, glas- eller stenull) i avsnittet 
Takkonstruktion.  
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Se mer under Isolering (polystyren) i 
avsnittet Takkonstruktion. 

Se mer under Isolering (polystyren) i avsnittet 
Takkonstruktion. 
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Betong Grön 

 

Grön -2021 

 

Naturligt 
innehåll av 
metaller  

Bindemedlet i betong, till exempel 
cement, innehåller ofta spårämnen och 
metaller. Trots det anses det inte finnas 
några hälsorisker med att återanvända 
betong.  

Om betongen varit i kontakt med 
fogmassor med PCB kan den vara 
förorenad. Det är relevant om 
fogmassan monterades 1956–1973. 

Vid bearbetning bör exempelvis 
andningsskydd användas för att 
minimera risken att andas in potentiellt 
hälsoskadligt damm.  

Kontakta din kommun angående 
återvinning och avfallssortering.  

Se även Lättbetong i avsnittet Innervägg. 

Bindemedel i betong (exempelvis cement, flygaska eller 
slagg) kan innehålla tunga metaller. Bedömningen är dock 
att detta inte utgör några hälsorisker för människor i 
samband med återanvändning/återvinning av betong [1].  

- Betongen kan vara förorenad av andra produkter 
som fogmassa med PCB (gäller fogmassa som 
monterades 1956–1973, kräver även prov för 
rivare) [20]; 

Betongytan (som golv) 

- Färg med PCB i (1956–1973); relevant för storkök, 
tvättstugor, verkstäder;  

- Golvmassa (av typen Acrydur) med PCB i (1956–
1973);  

- PAH om betongytan består av en svart beläggning 
som exempelvis slitskikt på golv [20];  

Fram till 1980 kan betong ha innehållit sexvärt krom. Dock 
anser riv- och saneringsentreprenörer att detta inte heller 
bör vara ett hälsoproblem vid rivning. [20]  

Vanlig betong (icke lättbetong) brukar (i mycket 
begränsade mängder) samlas som antingen en separat 
fraktion eller som ”inert” material på ÅVC:er.  
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Betong Grön Grön -2021 Naturligt 
innehåll av 
metaller  

Se mer under Betong i avsnittet Fasader. 

En skillnad mot när betong används i 
fasader är att betongen till fundament 
kan har varit i kontakt med fogmassor, 
färg eller golvmassor som tillkom åren 
1956–1973. Den kan i så fall vara 
förorenad med PCB. 

Se också Lättbetong i avsnittet Innervägg. 

Se mer under Betong i avsnittet Fasader. 

Impregn-
erat trä 

Röd 

 

 

Gul 

Röd 

 

 

Gul 

– 2007 

 

 

2008–2021 

Kreosot, 
krom, 
koppar, PAH, 
kolväten, bly, 
kadmium, 
nickel, zink 

Koppar, 
PAH, 
kolväten, bly, 
kadmium, 
nickel, zink 

Se mer Impregnerat trä i avsnittet 
Takkonstruktion 

Se mer Impregnerat trä i avsnittet Takkonstruktion 

Impregn-
erat trä 

Röd 

 

 

Röd 

 

 

– 2007 

 

 

Kreosot, 
krom, 
koppar, PAH, 
kolväten, bly, 
kadmium, 
nickel, zink 

Se mer Impregnerat trä i avsnittet 
Takkonstruktion 

Se mer Impregnerat trä i avsnittet Takkonstruktion 



 

 

Produkt Risk i 
drift 

Kan det 
åter-

användas? 

Bygg-     
eller 

tillverk-
ningsår 

Farligt innehåll 
 

Information och tips 
Resonemang kring utvärderingen och tips 

Gul Gul 2008–2021 Koppar, 
PAH, 
kolväten, bly, 
kadmium, 
nickel, zink 

Isolering 
(mineral-, 
glas- eller 
stenull) 

Gul Grön -2021  Se mer under Isolering (mineral-, glas- eller 
stenull) i avsnittet Takkonstruktion. 

Se mer under Isolering (mineral-, glas- eller stenull) i 
avsnittet Takkonstruktion  

Isolering 
(polystyren
) 

Röd 

 

Röd 

 

Röd 

 

Gul 

Röd 

 

Röd 

 

Röd 

 

Gul 

 

 

-1969 

 

1970–1997 

 

1998-2015 

 

2016–2021 

Bromerade 
flamskydds-
medel  

Bromerade 
flamskydds-
medel, 
Freoner 

Bromerade 
flamskydds-
medel 

Klorfluor-
karboner 
(CFC) och 
hydro-
klorfluor-
kolväten 
(HCFC) 

Se mer under Isolering (polystyren) i 
avsnittet Takkonstruktion.  

Se mer under Isolering (polystyren) i avsnittet 
Takkonstruktion.  
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Rörisoler-
ing 

Röd  

 

 

 

 

Röd 

 

 

 

1930–1982 

 

 

 

 

Klor-
paraffiner  
Asbest  

Asbest användes ofta som isolerings-
material kring kyl- och värmerör 1930–
1982. Asbest är inte hälsofarligt under 
driftsfasen, men är en hälsorisk när det 
förekommer i byggdamm. Främst gäller 
detta under renovering och demontering 
men också vid avfallshantering. Dammet 
stannar kvar länge i luften. Även en 
kortvarig exponering, till exempel vid 
borrning i asbesthaltigt material, kan 
medföra en hög risk. Undvik därför att 
asbesthaltigt damm överhuvudtaget 
genereras. 

Konkret råd om hur du som privat-
person skyddar dig från asbest hittar du 
på Arbetsmiljöverkets hemsida.13  

Asbesthaltigt avfall är farligt och ska 
separeras från betong och annat avfall. 
För att undvika damm vid avfalls-

Isolering kring rör kan naturligt innehålla metaller 
samt asbest. Byggföretagens riktlinjer anger att asbest 
är mest relevant för hus byggda fram till 1976, men 
för importerade produkter kan det förekomma till 
början av 1980-talet [17]. I Sverige infördes total-
förbud mot asbest 1982. I praktiken använde man 
främst asbest i byggnader före 1979. Det förekom 
storskaligt i hus byggda på 1950-, 60- och 1970-talet 
[7].  

Asbest användes ofta som isoleringsmaterial kring 
exempelvis kyl- och värmerör. Det är mindre risk 
med asbest kring raka rördelar under perioden 1930–
1982. Även klorparaffiner, som förbjöds 2013, kan 
förekomma i rörisolering [20].  

Rörisolering är inkluderat på grund av att det ofta 
nämns att det kan innehålla asbest. Vi har inte 
specifikt undersökt farliga ämnen efter 1982, därför 
gäller inte bedömningen efter det.  

Se mer om asbest under Fibercementplattor (eternit/ 
korrugerad eternit) i avsnittet Takkonstruktion. 

 

 

13 https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/privatpersoners-hantering-av-asbest/ 
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hanteringen ska även materialet 
förpackas.  

Vänd dig till din kommun för att få 
information om hur du ska sortera 
avfallet. 

 

FÖNSTER OCH DÖRRAR 

Produkt Risk i drift 
Kan det 

åter-
användas? 

Bygg-   eller 
tillverk-
ningsår 

Farligt 
innehåll 

 

Information och tips 
Resonemang kring utvärderingen och tips 

Fönster, 
isoler-
glas14 

 

Grön 

Gul15  

Röd 

Grön 

Röd 

Röd 

–1939 

1940–1955    

1956–198016 

 

Asbest  

Fönster är en av de mest populära åter-
användbara byggprodukterna. Flera 
etablerade secondhandbutiker tar emot 
och säljer gamla fönster (se början av 
guiden). 

Isolerglas består av två glas med en distansprofil 
och förseglas med en fogmassa. 

Produktgruppen utvärderas som farlig i alla 
kategorier (drift, renovering och avfallshantering) 
för perioden 1950–1977 i Danmark på grund av 
innehållet av PCB. För andra perioder anses det 

 

 

14 Utan färg, för målade fönster se ”målade fönster, dörrar och dess rammar i trä” 

15 Eftersom fönsterkitt med asbest kan finnas inomhus, utvärderar vi detta som gult (i relation till dess farlighet under driftsfasen). Detta på grund av att risken för exponering är större i en inomhus 
jämfört med asbest som finns utomhus. Man kan dock inte återanvända/sälja gamla produkter som innehåller asbest.  

16 Fram till 1973 – för svensktillverkade fönster, fram till 1980 för importerade  
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Gul 

 

Grön 

Röd 

 

Grön 

1981–1982 

 

1983–2021  

PCB, 
asbest 

 

Asbest  

På distansprofilen mellan glasen finns ofta 
inpräglat tillverkningsår och tillverkare.  

Asbest kan förekomma i fönsterkitt i 
fönster tillverkade 1940–1982.  

Isolerrutor som innehåller PCB användes 
inte i stor uträckning i privata bostadshus, 
men var uppmärksam om du köper gamla 
fönster från offentliga byggnader, kontors-
hus eller annat under perioden mellan 
1956-1980. På högre sidan av tabellen finns 
en lista över tillverkare av isolerrutor där 
PCB förekom. 

1956–1973 kan PCB ha även förekommit i 
den fogmassa som ofta användes mellan 
byggnaden och fönstret.  

Fönster med PCB och asbest klassas som 
farligt avfall och ska inte blandas med 
icke-farligt avfall.  

Se även om färg i fönster i avsnittet Målade 
fönster och dörrar. 

Vänd dig till din kommun gällande 
möjligheten till återanvändning av fönster 
och för att få information om hur du ska 
sortera avfallet. 

som en icke-farligt produktgrupp [1]. Förutom 
förseglingen kunde PCB användas i färg, kitt och 
elastiska fogar runt fönster och dörrar enligt 
samma källa.  

Andra tidsperioder gäller för Sverige jämfört med 
Danmark. Vid tillverkning av isolerfönster 
användes PCB i förseglingsmassan vid distans-
profilen mellan glasrutorna. Generellt användes 
PCB i svensk tillverkning 1956-1973 och i 
importerade 1956-1980 [37].  

Isolerrutor innehållande PCB användes mest i 
offentliga byggnader, kontorshus och annat. De 
användes dock inte i någon större utsträckning i 
bostadshus [37].  

Följande isolerrutor innehåller inte PCB ([38]): 
Aterphone 1957–1963  
Br Böckmann 1975- 
Emmaboda Glasverk 1961–1964  
Emmaboda Glas AB 1974-  
Gado 1954-1958  
Gurus/Duotherm 1973-1991  
Mega Butyl 1956–1969  
Mega Butyl/silikon 1969–1977 
Nordtermo/Astral 1973-  
Polyglass 1973-  
Polyverbel 1953–1961  
Scanglas 1973–1976  
Scanglas 5T Garanti 1972–1976  
Schalke 1952-  
Termopane (lödd) 1948-  
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Följande isolerrutor innehöll PCB i: 
Artic 1973-1974 
Br. Bøckmann 1970-1974 
Cudo 1959-  
Drammen 1967-1974  
Emmaboda Glasverk 1965-1973 
Frivaterm 1970-1974  
Gurus/Duotherm 1953–1973  
Hole Isoler 1972–1974 
Li-therm 1972-1974  
Masterpane 1968-1974  
Multipane 1958-  
Nordtermo/Astral 1969-1972  
Nor-dan 1970-1974  
Norsk Isoler (S?) 1973–1974 
Norsk Isoler (HRI) 1970–1974  
Norsk Isolerglass 1970–1974  
Paulssons Glas (data saknas)  
Raufoss i Norge Uppgift saknas  
Riis Isoler 1973–1974  
Sanko Isoler 1974  
Scanglas, Sverige 1961–1973  
Scanglas, Danmark 1969 - maj 1971  
Scandiglass Norge 1972–1974 
Swisstermo 1968–1972  
Termonor 1973–1974  
Østlandske 1970–1974  
Polarpane 1968  
Solarpane 1968  
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Om tillverkare inte är omnämnda i listan ovan bör 
de betraktas som om fönstren innehåller PCB ifall 
de är svensktillverkade före 1973 och även senare, 
ifall de har importerats. Har man ett större antal 
fönster kan det vara lönsamt att göra tester för att 
minimera riskerna samtidigt som möjligheter till 
återanvändning ökar [38].  

Under 1956-1973 användes även PCB i fogmassor, 
bland annat i utvändiga anslutningsfogar vid 
fönster och dörrar [39]. 

I fönsterkitt från cirka 1940 till 1982 kan det även 
finnas asbest, men det är okänt hur vanligt det 
är[7, 20]. Eftersom fönsterkitt med asbest kan 
finnas inomhus, utvärderar vi detta som gult, på 
grund av större exponeringsrisker i jämförelse 
med asbest som återfinns i utomhusmiljö.  

Avfall innehållande asbest och PCB klassas enligt 
avfallsförordningen som farligt avfall [24]. 
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Fönster, 
icke 
isoler-
glas17 

Grön 

 

Grön –2021  Fönster är en av de mest populära åter-
användningsbara byggprodukterna. Det 
finns flera etablerade aktörer som tar emot 
och säljer gamla fönster (se början av 
guiden).  

Se även om färg i fönster i avsnittet Målade 
fönster och dörrar. 

Vänd dig till din kommun gällande 
möjligheten till återanvändning och för att 
få information om hur du ska sortera 
avfallet. 

Produktgruppen utvärderas som icke farligt i alla 
kategorier (drift, renovering och avfallshantering) 
[1]. 

1956–1973 användes PCB i fogmassor, bland annat 
i utvändiga anslutningsfogar vid fönster och 
dörrar. PCB kan också förekomma inomhus som 
fogtätning i till exempel entréer och trapphus [39]. 

Fönster 
med bly-
infattat 
glas18 

Gul  Gul –2021 Bly, 
kadmium, 

krom, 
koppar, 
nickel, 
zink, 

arsenik, 
kvick-
silver  

Man känner igen blyinfattade fönster på 
de metalliska lister som sammanfogar bitar 
av planglas. De används i exempelvis 
kulturella byggnader men även i bostäder 
och möbler.  

Bly kan finnas i listerna, men i nyare 
fönster används oftast koppar i stället för 
bly. Inget av dem bör innebära större 
hälsorisker i driftsfasen så länge direkt 
kontakt saknas. Bly blir dock mycket 

Blyinfattat glas kallas även blyglasfönster och är 
främst fönster med blylister som sammanfogar 
mindre bitar av planglas till ett större fönster. I 
dagsläget används det för ett dekorativt syfte. 
Blyinfattat glas bör inte blandas ihop med blyglas 
som hänvisar till blyhaltigt glas.  

Ursprungligen användes blyinfattat glas i 
kulturella byggnader (som kyrkor) där de ofta 
kombinerades med glasmålningar. Med tiden har 
de blivit allt mer vanliga i bostadshus. Dessutom 

 

 

17 Utan färg, för målade fönster se ”målade fönster, dörrar och dess ramar i trä” 

18 Utan färg, för målade fönster se ”målade fönster, dörrar och dess rammar i trä” 
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hälsofarligt under renovering eller 
restaurering.  

Blyinfattade fönster är relativt populära 
produkter för återanvändning, i synnerhet 
inom handeln av antika produkter.  

Se även om färg i fönster i avsnittet Målade 
fönster och dörrar. 

Som avfall brukar de sorteras separat från 
andra fönster. Vänd dig till din kommun 
om möjligheten till återanvändning och för 
att få veta var du ska lämna avfallet. 

 

används tekniken för blyinfattat glas historiskt i 
möbler som vitrinskåp och garderober.  

Det kan vara svårt att skilja mellan blyinfattning 
och kopparfolieteknik (så kallad Tiffanyteknik), 
där koppar används i stället för bly. [40] 

I danska Materialatlasen utvärderas blyinfattat 
glas som gult för driftsfasen fram till 2020, 
Dessutom får produkten röd markering i samband 
med renovering och avfallshantering[1]. 

Vi kunde inte hitta information om nutida 
tillverkning av blyinfattade fönster, förutom en 
rapport som anger att bly fortfarande används vid 
restaurering av gamla fönster och möbler (referensår 
2007). I rapporten anges att de största riskerna anses 
vara hälsorisker kopplat till arbetsmiljö, men detta är 
strikt reglerat under yrkesmässigt arbete med bly[41].  

Blyinfattat glas brukar sorteras separat från andra 
avfall på ÅVC:er (referens: interna IVL:s experter). 

Målade 
fönster och 
dörrar i 
trä, 
inklusive 
karmar  

Gul 

 

 

 

 

Gul 

 

 

 

 

–1956 

 

 

 

 

Bly, 
kadmium, 

krom, 
koppar, 
nickel, 
zink, 

arsenik, 
kvick-
silver, 

kolväten  

Det kan finnas farliga ämnen i den färg 
som har använts för att måla fönster och 
dörrar.  

I driftsfasen, när färgen sitter fast, bör 
detta inte orsaka några större hälsorisker. 
Riskerna ökar när färgen frigörs på grund 
av slitage, sprickor, avskalning och i 
synnerhet vid renovering.  

Vid renovering (exempelvis slipning av 
gammal färg), behövs andningsskydd för 

Färg och målat trä utvärderas som farligt i alla 
kategorier (drift, renovering och avfallshantering) i 
Danmark förutom före 1949 där det utvärderas 
som gult. Anledningen att materialet utvärderats 
som rött var innehållet av PCB (1950-1977) och 
klorparaffiner (1950-2020) [1]. 

Enligt Butera [1] är problemen med dörrar och 
fönster vanligtvis kopplade till färgen, kant-
tätningen, tätningsmedlen samt fönstermassan. 
Om byggnadsdelar är fria från färg kan de i 
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Gul/Röd 
(om PCB 

och 
klorerade 
paraffiner 

finns) 

 

 

 

 

 

Gul  

 

 

 

 

 

 

Gul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gul 

 

 

 

 

 

 

1956–1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

1974–2017 

 

 

 

 

 

 

Bly, (PCB), 
kadmium, 

krom, 
koppar, 
nickel, 
zink, 

arsenik, 
kvick-
silver, 

kolväten, 
klorerade 
paraffiner 

 

 

Bly, 
kadmium, 

krom, 
koppar, 
nickel, 
zink, 

arsenik, 
kvick-
silver, 

kolväten, 
klorerade 
paraffiner 

 

att minimera risken att andas in 
hälsoskadligt damm. Om man tar bort 
gammal färg och målar om fönstret bör det 
vara lämpligt för återanvändning (så länge 
det inte innehåller PCB). PCB kan 
förekomma intill produkten då fogmassor 
ofta innehöll detta ämne. Man bör vara 
extra uppmärksam på detta när det gäller 
fönster som är monterade 1956–1973.  

Målat/behandlat trä lämnas in på 
återvinningscentraler, ofta som separat 
fraktion, som farligt avfall eller som 
brännbart avfall. Planglas sorteras ibland 
separat.  

Vänd dig till din kommun gällande 
möjligheten till återanvändning och för att 
få veta var du ska lämna avfallet. 

Se också andra kategorier av fönster ovan: 
isolerrutor, icke-isolerrutor sant 
blyinfattade fönster.  

princip återanvändas. Allt med PCB måste 
kasseras.  

PCB kan förekomma i färg mellan 1956 och 1973, 
men det anses ganska ovanligt enligt kända 
svenska källor. Relativt låga halter finns i färger 
som användes på betonggolv [22].  

1956–1973 användes även PCB i fogmassor, bland 
annat i utvändiga anslutningsfogar vid fönster och 
dörrar. De kan också förekomma inomhus som 
fogtätning i till exempel entréer och trapphus [39].  

Kortkedliga klorparaffiner, SCCP, anses vara 
farligast och förbjöds 2017 med visst undantag för 
vattentätande och brandskyddande färger[42] . Det 
är svårt att säga om kortkedjiga klorparaffiner 
används i dag, men för säkerhets skull och med 
hänsyn till eventuellt förekomst av mellankedjiga 
klorparaffiner utvärderar vi produktgruppen som 
gul även efter 2017.  

I driftsfasen när färgen sitter fast på träet bör det 
inte orsaka större hälsorisker, men riskerna ökar 
när färgen frigörs på grund av slitage, sprickor 
eller avskalning. 

Eftersom tillverknings- och monteringsår inte är 
det enda som avgör farligheten, utan även vilken 
sorts färg som använts, förekomsten av farliga 
ämnen i fogmassorna med mera, utvärderar vi alla 
perioderna som gul, vilket betyder att ytterligare 
undersökning behöver göras. 
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Gul  Gul 2018–2021 Bly, 
kadmium, 

krom, 
koppar, 
nickel, 
zink, 

arsenik, 
kvicksilver
, kolväten,  

Fönster-
brädor 
(sten, 
marmor 
och 
liknande)  

 

Grön 

 

Gul19 

 

Grön 

Grön 

 

Röd 

 

Grön 

–1929 

 

1930–1982 

 

1983–2021 

Naturligt 
innehåll av 

metaller  

Asbest, 
naturligt 

innehåll av 
metaller  

Naturligt 
innehåll av 

metaller  

 

 

Asbest har använts för att tillverka 
fönsterbrädor (1930-1982). Fönster-
brädorna liknar marmor eller andra 
stenmaterial, vilket gör dem svåra att skilja 
från andra materialtyper.  

Asbest är inte hälsofarligt i driftsfasen, 
men kan bli hälsoskadligt när det 
förekommer i damm som uppstår vid 
renovering, demontering och avfalls-
hantering. Dammet sitter länge kvar i 
luften. Undvik därför att asbesthaltigt 
damm överhuvudtaget genereras.  

Produktgruppen kan naturligt innehålla metaller 
men även asbest. Byggföretagens riktlinjer anger 
att asbest är mest relevant för hus byggda fram till 
1976, men för importerade produkter kan det 
återfinnas till början av 1980-talet [17]. I Sverige 
infördes totalförbud mot asbest 1982. I praktiken 
använde man främst asbest i byggnader före 1979, 
framför allt i hus byggda på 1950-, 60- och 1970-
talet [7]. Startår av användning av asbest i Sverige 
anses 1930 enligt vissa källor [23].  

Se mer om asbest under Fibercementplattor (eternit/ 
korrugerad eternit) i avsnittet Takkonstruktion. 

 

 

 

19 Eftersom brädorna finns inomhus utvärderar vi detta som gult (i relation till dess farlighet under driftsfasen). Detta på grund av att risken för exponering är större i en inomhus jämfört med asbest 
som finns utomhus. Man kan dock inte återanvända/sälja gamla produkter som innehåller asbest.  
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Information och tips 
Resonemang kring utvärderingen och tips 

Konkreta råd om hur du som privatperson 
skyddar dig från asbest hittar du på 
Arbetsmiljöverkets hemsida20. 

Asbesthaltigt avfall är farligt och ska 
separeras från betong och annat avfall, 
helst förpackat för att minimera risken att 
det dammar.  

Kontakta din kommun angående 
återvinning och avfallssortering. 

Brand-
dörrar  

Gul Röd 1930–1976 Asbest  Branddörrar anges oftast som potentiellt 
farliga i samband med demontering och 
avfallshantering på grund av att asbest 
kunde användas som isolering fram till 
1976. Asbesten kan finnas runt låskistan, 
men i vissa fall i hela dörren innanför 
plåten. Man kan kontrollera om brand-
dörrar innehåller asbest genom att ta reda 
på tillverkare och tillverkningsår. Detta är 
angivet på gångjärnssidan av dörrbladet.  

Avfall med asbest är farligt. Vänd dig till 
din kommun för att få veta var du ska 
lämna det. 

Branddörrar anges oftast som potentiellt farliga i 
samband med demontering och avfallshantering 
på grund av att asbestisolering kunde användas i 
branddörrar fram till 1976. Asbesten kan finnas 
runt låskistan, men i vissa fall i hela dörren 
innanför plåten. Man kan kontrollera om brand-
dörrar innehåller asbest genom att ta reda på 
tillverkare och tillverkningsår. Dessa hittar man 
angivet på gångjärnssidan av dörrbladet. Om 
märkning saknas eller är oläslig ska äldre brand-
dörrar betraktas som asbestinnehållande [20].  

Det är oklart när asbest började användas i 
branddörrar. 1930 anges som starten för 
användning av asbest i byggnader i Sverige [23], 
därför har vi använt detta det som startår.  

 

 

20 https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/privatpersonersz-hantering-av-asbest/  

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/privatpersoners-hantering-av-asbest/
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Information och tips 
Resonemang kring utvärderingen och tips 

Fönster 
och dörrar 
av PVC 

Grön Grön –2021 Bly och 
kadmium 

Bly och kadmium kan förekomma i PVC 
om det är producerat före 2000. Detta bör 
inte medföra några risker under drifts-
fasen.  

PVC avger farliga ämnen när det brinner 
och ska därför sorteras separat och 
förbrännas i specifika förbrännings-
anläggningar.  

Kontakta din kommun angående 
återvinning och avfallssortering. 

Bly och kadmium kan förekomma i PVC om det 
producerat innan 2000. Detta bör inte medföra till 
några risker under driftsfasen[1]. 

PVC kan när det bränns kan bilda andra farliga 
ämnen (till exempel dioxiner). Därför bör det 
sorteras separat och förbrännas i specifika 
förbränningsanläggningar (med hög förbrännings-
temperatur) [43].  

Fönster 
och dörrar 
av trä med 
aluminium
beklädnad 

Grön Grön -2021 Naturligt 
innehåll av 
metaller 

 

Problem kopplade till dörrar och fönster 
beror vanligtvis på färgen, kanttätningen, 
tätningsmedlen eller fönstermassan. Se 
också under ålade fönster och dörrar av 
trä, inklusive karmar. 

Aluminium kan naturligt innehålla andra 
metaller. Detta bör inte medföra några 
risker under driftsfasen. 

Enligt Butera [1] är problemen med dörrar och 
fönster vanligtvis kopplade till färgen, kant-
tätningen, tätningsmedlen samt fönstermassan. Se 
också Målade fönster och dörrar av trä, inklusive 
karmar. 

Aluminium kan naturligt innehålla andra metaller. 
Detta bör inte medföra några risker under 
driftsfasen. 

Dörr-
handtag av 
metall  

Grön Grön –2021 Naturligt 
innehåll av 
metaller 

 

Järnhandtag kan naturligt innehålla olika 
metaller, men detta bör inte medföra några 
risker under driftsfasen.  

Järnhandtag kan naturligt innehålla även andra 
metaller, men detta bör inte medföra några risker 
under driftsfasen.  
Moderna dörrhandtag i rostfritt stål med förkromad 
yta bör inte heller medföra några risker under 
driftsfasen [1]. 

Vid bearbetning bör vissa säkerhetsåtgärder tas, 
exempelvis andningsskydd, för att minimera 
risken att andas in hälsoskadligt damm.  



 

 

 

INNERTAK OCH BJÄLKLAG 
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Gipsskivor Grön Grön -2021  Gamla gipsskivor kan lätt smulas 
sönder. Därför måste man vara försiktig 
under demonteringen för att undvika 
försämrad kvalitet om syftet är att 
skivorna ska återanvändas.  

Var uppmärksam under demonteringen/ 
renoveringen att gamla gipsskivor inte 
har kommit i kontakt med asbest (oftast 
genom isoleringsmaterial), speciellt om 
huset är byggt 1930–1982. Detta är främst 
för att säkerhetsställa att gipsskivorna 
inte är kontaminerade och är relevant för 
både återanvändning och återvinning.  

Secondhand-aktörer säljer ofta 
överblivna eller felpaketerade gipsskivor 
från tillverkare eller större byggprojekt, 
som bör vara helt okej att återanvända.  

De allra flesta återvinningscentraler tar 
emot gammalt gipsavfall för återvinning, 
därför är det viktigt att gipsskivor 
sorteras separat från andra avfallsslag.  

Gipsskivor som produkt innehåller inte några kända 
farliga ämnen som medför hälsorisker under drifts-
fasen [1]. Oönskade ämnen och restprodukter kan 
dock finnas på gipsskivorna (rester av tapet, spikar, 
färg eller liknande.). Hårda skivmaterial, som gips, 
kan ha kommit i kontakt med asbest vilket man måste 
tas hänsyn till vid återanvändning [25]. Asbest 
totalförbjöds 1982 men användes flitigt från cirka 
1930-talet. [20, 26]  

Gips bör sorteras ut innan återanvändning då det lätt 
smulas sönder. [20] Dessutom bör gips hanteras 
varsamt så att rester inte hamnar i avfallsfraktioner 
som skickas till förbränning då farliga emissioner av 
svavel uppstår när gips förbränns. [44] 

Secondhand-aktörer säljer ofta överblivna eller 
felpaketerade gipsskivor från tillverkare eller större 
byggprojekt, som bör vara helt okej att återanvända 
[4, 27].  

De allra flesta ÅVC:er tar emot gammalt gipsavfall för 
återvinning, därför är det viktigt att gipsskivor 
sorteras separat från andra avfallsslag [27].  

Isolering 
(mineral-, 

Gul Grön -2021  Se mer under Isolering (mineral-, glas- 
eller stenull) i avsnittet Takkonstruktion. 

Se mer under Isolering (mineral-, glas- eller stenull) i 
avsnittet Takkonstruktion. 
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glas- eller 
stenull) 

  

Isolering 
(polystyren
) 

Röd 

 

Röd 

 

Röd 

 

Gul 

Röd 

 

Röd 

 

Röd 

 

Gul 

-1969 

 

1970–1997 

 

1998-2015 

 

2016–2021 

Bromerade 
flamskydds
medel  

Bromerade 
flamskydds
medel, 
freoner 

Bromerade 
flamskydds
medel 

Klorfluorka
rboner 
(CFC) och 
hydro-
klorfluorkol
väten 
(HCFC) 

Se mer under Isolering (polystyren) i 
avsnittet Takkonstruktion.  

Se mer under Isolering (polystyren) i avsnittet 
Takkonstruktion.  

Betong Grön Grön –2021 Naturligt 
innehåll av 
metaller  

Se mer under Betong i avsnittet Fasader. 

Se även Lättbetong i avsnittet Innervägg 

 

Se mer under Betong i avsnittet Fasader. 

Se även Lättbetong i avsnittet Innervägg 
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Resonemang kring utvärderingen och tips 

Reglar av 
trä  
(icke 
impregnera
de, icke 
målade) 

Grön Grön –2021  I dagsläget säljer man inte så ofta gammalt 
trä på secondhand. Men man kan hitta eller 
lämna en del byggprodukter (som brädor) i 
enstaka kommuners återvinningscentraler 
för återanvändning (till exempel inom ge 
och ta- system).  

Vänd dig till din kommun gällande 
möjligheter till återanvändning och för att 
få veta var du ska lämna avfallet. 

Obehandlad trästomme innehåller inte några kända 
farliga ämnen och utvärderas som icke farlig i driftsfas, 
renovering/rivning och avfallsfas enligt Butera, 
Oberender [1]. 

Överblivna nya (obehandlade) brädor i trä kan tas 
emot och säljas inom secondhand [4].  

Trä som avfall brukar tas emot som brännbart avfall.  

Stålprofiler 
(inklusive 
rostfritt stål) 

Grön Grön -2021 Naturligt 
innehåll av 
metaller 

Produktgruppen kan naturligt innehålla 
metaller, med det bör inte medföra hälso-
risker under driftsfasen.  

Kontakta din kommun angående 
återvinning och avfallssortering. 

Produktgruppen kan naturligt innehålla metaller, med 
det bör inte medföra hälsorisker under driftsfasen [1].  

På grund av storleken accepteras materialet förmodligen 
inte av ÅVC:er, utan enbart på stora avfallsanläggningar.  

 

 



 

 

INNERVÄGGAR 
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Kakel-
plattor 
(icke 
glaserade) 

Grön Grön -2021 Naturligt 
innehåll av 
metaller  

Var uppmärksam på fäst- och fogmassan 
bakom samt mellan kakelplattorna. Det 
gäller framför allt bostäder som är 
byggda/renoverade mellan:  

1930 – 1976: Asbest kan finnas i kakelfix 
och fogmassan (bakom och mellan 
kaklet).  

1930–1973: Fogmassan kan innehålla 
PCB. 

Fram till 2013: Fogmassan kan innehålla 
klorparaffiner. - 

Vid renovering och rivning av produkter 
med asbest eller PCB behövs specifika 
säkerhetsåtgärder tas för att undvika 
exponering av hälsoskadligt damm.  

Vid bearbetning av plattor (exempelvis 
skärning, slipning och borrning), bör 
andningsskydd användas för att 
minimera risken att andas in 
hälsoskadligt damm.  

Produktgruppen kan ha ett naturligt innehåll av 
metaller, med det bör inte orsaka några risker 
under driftsfasen [1].  

Dock kan fäst- och fogmassor (så kallat kakelfix) 
intill kakel- och klinkerplattor vara problematiska.  

1) Från cirka 1930-talet fram till 1976 kan kakelfix 
(bakom och mellan kakel) ha innehållit asbest 
(totalförbud 1982) [20, 26].  

2) Från cirka 1930-talet fram till 1973 då ett förbud 
infördes kan fogmassa ha innehållit PCB [20] (s.60) 
[26]. Om innehållet är högt kan detta överföras till 
andra material. Därmed bör fogmassor främst från 
1956–1973 analyseras (ansvaret ligger på ägaren) 
för att fastställa innehållet av PCB. Lagstiftning om 
sanering av fogmassa gäller inte för villaägare [15]. 

3) Fram till 2013 kan klorparaffiner ha funnits i 
fogmassor. Om ett värde på mer än 2 500 mg/kg 
uppmäts skall materialet hanteras som farligt 
avfall. [20]  

4) Fogmassor kan ha innehållit blyföreningar, till 
exempel polysulfidmassor, vilka kan kännas igen 
då dessa inte är vita [17] (s. 5). 

Produkter bör rengöras innan de återanvänds (i 
och med risken för farliga ämnen i fogmassan/ 
fästmassan) [33]. Vid bearbetning bör säkerhets-
åtgärder tas för att minimera risken för inandning 
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av hälsoskadligt damm[19]. Problem finns speciellt 
vid slipning och borrning i material som betong, 
tegel, puts och murbruk [34]. 

Kakel-
plattor 
(glaserade) 

Grön Grön  -2021 Naturligt 
innehåll av 
metaller 
Glasyren 
kan 
innehålla 
bly, 
kadmium, 
krom, 
koppar, 
nickel, zink, 
arsenik  

Produktgruppen har ett naturligt 
innehåll av metaller, men det bör inte 
orsaker några risker i driftsfasen. 
Glasyren i äldre produkter kan innehålla 
bly och andra farliga ämnen men det 
finns inga trovärdiga forskningsstudier 
som visar att dessa kan orsaka hälso-
risker under driftsfasen i inomhusmiljö.  

Var uppmärksam på fäst- och fogmassan 
bakom samt mellan kakelplattorna. Det 
gäller framför allt bostäder som är 
byggda/renoverade mellan:  

1930 – 1976: Asbest kan finnas i kakelfix 
och fogmassa (bakom och mellan kaklet)  

- 1930-1973: Fogmassan kan innehålla 
PCB 

Fram till 2013: Fogmassan kan innehålla 
klorparaffiner. 

Vid renovering och rivning av produkter 
med asbest eller PCB behöver specifika 
säkerhetsåtgärder tas för att undvika 
exponering av hälsoskadligt damm.  

Produkterna bör rengöras innan 
återanvändning för att minimera risken 

Produktgruppen kan ha ett naturligt innehåll av 
metaller, med detta bör inte orsaka några risker 
under driftsfasen [1] . Äldre glasyr kan innehålla 
metaller, som bly, vilket enligt en del icke-svenska 
källor skulle kunna medföra hälsoskadligt damm i 
inomhusmiljö. Vi kunde dock inte hitta trovärdiga 
forskningsstudier som bekräftade eller förnekade 
detta påstående.  

Dock kan fäst- och fogmassor (så kallat kakelfix) 
intill kakel- och klinkerplattor vara problematiska.  

1) Från cirka 1930-talet till 1976 kan kakelfix 
(bakom och mellan kakel) ha innehållit asbest 
(totalförbud 1982) [20] ([26].  

2) Från 1930-talet till 1973 då ett förbud infördes 
kan fogmassa ha innehållit PCB [20] [26]. Om 
innehållet är högt kan ämnet överföras till andra 
material. Därmed bör fogmassor från främst 1956–
1973 analyseras (ansvaret ligger på ägaren) för att 
fastställa innehållet av PCB. Lagstiftning om 
sanering av fogmassa gäller inte för villaägare [15]. 

3) Fram till 2013 kan klorparaffiner ha funnits i 
fogmassor. Om ett värde på mer än 2 500 mg/kg 
uppmäts skall materialet hanteras som farligt 
avfall [20].  
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för rester av exempelvis fogmassa med 
asbest eller PCB. 

Vid bearbetning av plattor (exempelvis 
skärning, slipning och borrning), bör 
andningsskydd användas för att 
minimera risken att andas in 
hälsoskadligt damm.  

4) Fogmassor kan ha innehållit blyföreningar, till 
exempel polysulfidmassor, vilka kan kännas igen 
då dessa inte är vita[17]. 

Produkterna bör rengöras innan de återanvänds 
på grund av risken för farliga ämnen i 
fogmassan/fästmassan [33]. Vid bearbetning bör 
säkerhetsåtgärder tas för att minimera risken för 
inandning av hälsoskadligt damm, vilket kan 
innehålla metaller [19]. Problem finns speciellt vid 
slipning och borrning i material som betong, tegel, 
puts och murbruk [34]. 

Om gula, orangea eller röda nyanser har använts i 
glasyren kan man misstänka att kadmium har 
använts som pigment. Dessutom kan plattorna 
vara glaserade med blyglasyr [20] 

Produkter bör rengöras innan de återanvänds på 
grund av risken för farliga ämnen i fogmassan/ 
fästmassan [33].  

Vid bearbetning bör säkerhetsåtgärder tas för att 
minimera risken för inandning av hälsoskadligt 
damm, vilket kan innehålla metaller [19]. Problem 
finns speciellt vid slipning och borrning i material 
som betong, tegel, puts och murbruk [34]. 
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Trä-
stomme 
(icke 
impreg-
nerad eller 
icke 
målad)  

Grön  Grön -2021   I dagsläget säljer man sällan gamla 
trästommar för återanvändning. Man kan 
dock lämna en del nya byggprodukter 
(exempelvis restpartier av brädor) vid 
enstaka kommunala 
återvinningscentraler som samlar in för 
återanvändning (till exempel inom ”ge 
och ta”-system).  

Obehandlat (inte målat eller 
impregnerat) trä kan lämnas som avfall 
på återvinningscentraler, ofta som 
separat fraktion eller som brännbart 
avfall.  

Vänd dig till din kommun gällande 
möjligheten för återanvändning och för 
att få veta var du kan lämna avfallet. 

Obehandlade trästommar innehåller inte några 
farliga ämnen och utvärderas som icke farliga 
under driftsfasen, renovering/rivning och 
avfallsfasen enligt Butera, Oberender [1]. 

I dagsläget säljer man sällan gamla trästommar för 
återanvändning. Man kan dock lämna en del nya 
byggprodukter (exempelvis restpartier av brädor) 
vid enstaka kommunala ÅVC:er som samlar in för 
återanvändning (till exempel inom ”ge och ta”-
system).  

Obehandlat (inte målat eller impregnerat) trä kan 
lämnas som avfall på ÅVC:er, ofta som separat 
fraktion eller som brännbart avfall.  

Stålprofiler 
(inklusive 
rostfritt 
stål) 

Grön Grön -2021 Naturligt 
innehåll av 
metaller 

Stålprofiler kan naturligt innehålla metaller, 
med det bör inte orsaka några risker i 
driftsfasen.  

Vänd till din kommun för att veta vad 
som gäller för sorteringen där du bor.  

Byggprodukten kan naturligt innehålla metaller, med 
det bör inte orsaker några risker i driftsfasen eller i 
inomhusmiljöer [1].  

På grund av storleken accepteras stålprofiler 
förmodligen inte av ÅVC:er, förutom stora 
avfallsanläggningar.  

Isolering 
(mineral-, 
glas- eller 
stenull) 

Gul Grön -2021  Se mer under Isolering (mineral-, glas- 
eller stenull) i avsnittet Takkonstruktion. 

Se mer under Isolering (mineral-, glas- eller stenull) 
i avsnittet Takkonstruktion.  
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Isolering 
(polystyre
n) 

Röd 

 

Röd 

 

Röd 

 

Gul 

Röd 

 

Röd 

 

Röd 

 

Gul 

 

 

-1969 

 

1970–1997 

 

1998-2015 

 

2016–2021 

Bromerade 
flamskydds
medel  

Bromerade 
flamskydds
medel, 
freoner 

Bromerade 
flamskydds
medel 

Klorfluor-
karboner 
(CFC) och 
hydro-
klorfluor-
kolväten 
(HCFC) 

Se mer under Isolering (polystyren) i 
avsnittet Takkonstruktion.  

Se mer under Isolering (polystyren) i avsnittet 
Takkonstruktion.  

Gipsskivor Grön  Grön -2021 -  Se mer under Gipsskivor i avsnittet 
Innertak och bjälklag. 

Se mer under Gipsskivor under i avsnittet Innertak 
och bjälklag. 

Murtegel  Grön Grön -2021 Naturligt 
innehåll av 
metaller 

Var uppmärksam vid rivning och 
renovering då mjuk fogmassa som 
använts till 1976 kan innehålla asbest och 
PCB. Före 2013 kan det också ha 
innehållit klorparaffiner. Problemet 
gäller främst för tegel som varit placerat i 
närhet av fönster eller dörrar eller om det 

Enligt den danska Materialatlasen kan murtegel 
naturligt innehålla metaller, med de bör inte 
medföra några hälsorisker under driftsfasen. [1] 

Från 1930-talet till 1976 kan fäst- och fogmassan ha 
innehållit asbest (totalförbud 1982) [20] [26]. Från 
1930-talet till 1973 då ett förbud infördes kan 
fogmassa även ha innehållit PCB [20] s. 60; [26]). 
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ursprungligen kom från industrimiljö där 
det kunnat förorenas av till exempel 
kemikalier.  

Den största skillnader när det gäller 
farliga ämnen jämfört med fasadtegel är 
att murtegel kan vara kontaminerat av 
asbest i puts (1930–1982) eller andra 
ämnen i färgen.  

Vid bearbetning bör andningsskydd 
användas för att minimera risken att 
andas in potentiellt hälsoskadligt damm. 

Mindre mängder av icke-återanvändbart 
murtegel kan lämnas på återvinnings-
centraler, oftast som inert material, men 
olika möjligheter kan finnas beroende på 
kommun.  

Kontakta din kommun angående åter-
vinning och avfallssortering. 

Om innehållet är högt kan detta överföras till 
andra material, till exempel tegel. Därmed bör 
fogmassor, främst de som användes 1956–1973, 
analyseras för att fastställa innehållet av PCB. [15]. 

Fram till 2013 kan klorparaffiner ha funnits i 
fogmassor. Om ett värde på mer än 2 500 mg/kg 
uppmäts skall materialet hanteras som farligt 
avfall. [20]. 

Fogmassor kan också innehålla blyföreningar, till 
exempel polysulfidmassor vars färg är svart/ 
mörkgrå [17] (s. 5). Dessa var vanliga i fasader av 
tegel och sten och bör behandlas som farligt avfall 
på grund av de höga halterna bly [26] (s. 63). 

Den största skillnaden från fasadtegel när det gäller 
farliga ämnen är att murtegel kan vara kontaminerat 
av kemiska ämnen i puts eller färger. Enligt Butera [1] 
kan puts innehålla asbest under 1920-1986. För 
Sverige gäller andra tidsperioder, framför allt anges 
asbest vara relevant i byggnader mellan 1930 och 1982 
[23].  

Tegelstenarna bör rengöras innan de återanvänds i 
och med risken för kontaminering av farliga 
ämnen från fogmassan [33]. En laboratorieanalys 
kan påvisa ifall materialet har kontaminerats vid 
kontakt med fogmassor.  

Vid bearbetning bör säkerhetsåtgärder tas för att 
minimera risken för inandning av hälsoskadligt 
damm, vilket kan innehålla metaller [19]. Problem 
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finns speciellt vid slipning och borrning i material 
så som betong, tegel, puts och murbruk [34]. 

Mindre mängder av icke-återanvändbart 
fasadtegel kan lämnas på ÅVC:er, oftast som inert 
material, men olika möjligheter kan finnas 
beroende på kommun.  

Lättbetong 
(blåbetong
) 

Gul 

 

 

 

Grön 

Röd 

 

 

 

Grön 

 

1929–1975 

 

 

 

1976–2021 

Uran (som 
avger 

gamma-
strålning 

och 
radongas) 

Naturligt 
innehåll av 
metaller 

Blåbetong är vanligt i väggar, exempelvis 
i källare eller stommar, men även i 
bjälklag främst från 1960- och 1970-talen, 
speciellt i många av de fastigheter som 
producerades under det så kallade 
miljonprogrammet. Tillverkningen av 
blåbetong förbjöds 1975.  

Blåbetong är gråblåa block och 
strukturen påminner om en stel tvätt-
svamp. Det kan vara svårt att avgöra 
med blotta ögat om det är blåbetong eller 
inte. Med en gammamätare som visar de 
förhöjda strålningsvärdena kan man 
skilja blåbetongen från andra byggnads-
material.  

Under driftsfasen kan blåbetong orsaka 
hälsorisker på grund av höga 
radonhalter, speciellt om hela huset är 
byggt av blåbetong och ventilations-
systemet är dåligt. För att veta om 
radongas har bildats behövs mätningar 

Blåbetong är vanligt i väggar, exempelvis i källare 
eller stommar, men även i bjälklag främst från 60- 
och 70-talen, speciellt i många av de fastigheter 
som producerades under det så kallade miljon-
programmet. Tillverkningen av blåbetong förbjöds 
1975 [45].  

Blåbetong är gråblåa block och strukturen 
påminner om en stel tvättsvamp. Det kan vara 
svårt att avgöra med blotta ögat om det är 
blåbetong eller inte. Med en gammamätare som 
visar de förhöjda strålningsvärdena kan man skilja 
blåbetongen från andra byggnadsmaterial [26, 45].  

Under driftsfasen kan blåbetong orsaka hälsorisker 
på grund av höga radonhalter, speciellt om hela 
huset är byggt av blåbetong och ventilations-
systemet är dåligt. För att veta om radongas har 
bildats behövs mätningar [45]. Man kan hitta 
radonkonsulter på Svensk Radonförenings 
hemsida 
http://www.svenskradonforening.se/start/ .  

Den som har avfall av blåbetong kan utreda om 
det är möjligt att återvinna materialet för 
anläggningsändamål. [17]. Det gäller dock inte 

http://www.svenskradonforening.se/start/
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[45]. Man kan hitta radonkonsulter på 
Svensk Radonförenings hemsida21.  

Blåbetong brukar samlas in som en 
separat fraktion skild från vanlig betong 
på återvinningscentraler, oftast i 
begränsade mängder. Materialet bör inte 
återanvändas. Vanlig betong brukar (i 
mycket begränsade mängder) samlas in 
som antingen en separat fraktion eller 
som ”inert” material på 
återvinningscentraler. Vänd till din 
kommun för att veta vad som gäller för 
sorteringen där du bor.  

hushåll som kan lämna sitt avfall på ÅVC:er (i 
begränsade mängder).  

Bindemedlet i betong, till exempel cement, 
innehåller ofta spårämnen och metaller. Även om 
det är sannolikt att dessa ämnen förekommer 
anses de inte medföra några hälsorisker [1]. 

Blåbetong brukar samlas in som en separat 
fraktion från vanliga betong på ÅVC:er, oftast i 
begränsade mängder. Materialet bör inte 
återanvändas då det, som tidigare nämnts, kan 
vara hälsoskadligt. Vanlig betong brukar samlas in 
som antingen en separat fraktion eller som ”inert” 
material på ÅVC:er.  

 

 

21 http://www.svenskradonforening.se/start/  

http://www.svenskradonforening.se/start/
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Trägolv 
(oljat / 
såpabehan
dlat) 

Grön Grön -2021 - I dagsläget säljer man sällan gamla 
trägolv för återanvändning. Man kan 
dock lämna en del nya byggprodukter 
(exempelvis restpartier av brädor) vid 
enstaka kommunala 
återvinningscentraler som samlar in för 
återanvändning (till exempel inom ”ge 
och ta”-system).  

Vid bearbetning (slipning) bör 
säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda 
andningsvägarna mot inandning av 
damm.  

Oljat eller såpabehandlat trä som 
kasserats kan lämnas in på 
återvinningscentraler, ofta som en 
separat fraktion eller som brännbart 
avfall.  

Kontakta din kommun angående åter-
vinning och avfallssortering. 

Såpabehandlat och oljat trä utvärderas som grönt i 
driftsfasen, under renovering/rivning samt avfalls-
fasen enligt Butera, Oberender [1].  

Vid slipning eller annan bearbetning av trä kan damm 
uppstå. 

Dock är dammpartiklar från organiska material, så 
som trä, till största delen inte respirabla för oss 
människor. Dessa partiklar är relativt stora och är 
därmed mindre skadliga än bearbetning av andra 
material [19]. Men vid bearbetning (slipning) bör 
vissa säkerhetsåtgärder tas, exempelvis 
andningsskydd, för att minimera risken av 
inandning damm på grund att det finns 
gränsvärden enligt AFS 2018:1.  
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Trägolv 
(målat) 

Gul 

 

 

 

 

Gul 

Gul 

 

 

 

 

Gul 

-2017 

 

 

 

 

2017–2021 

Bly, 
kadmium, 
krom, 
koppar, 
nickel, zink, 
arsenik, 
kolväten, 
SCCP 

Bly, 
kadmium, 
krom, 
koppar, 
nickel, zink, 
arsenik 

För målat trä kan det finnas risker 
kopplat till färgen som använts. I 
driftsfasen när färgen sitter fast på träet 
bör den inte orsaka större hälsorisker. En 
risk för frisättning och exponering av 
farliga ämnen uppstår vid renovering 
och bearbetning (till exempel slipning) 
av målade golv. I dessa fall bör 
säkerhetsåtgärder tas för att minska 
risken att andas in damm. Om man tar 
bort gammal färg och målar om golvet 
bör det vara okej att återanvända. För 
färg som innehåller bly finns specifika 
riktlinjer enligt Arbetsmiljöverket. 

I dagsläget säljer man sällan gamla 
trägolv för återanvändning. Man kan 
dock lämna en del nya byggprodukter 
(exempelvis restpartier av brädor) vid 
enstaka kommunala 
återvinningscentraler som samlar in för 
återanvändning (till exempel inom ”ge 
och ta”-system).  

Målat trä som kasserats kan lämnas in på 
återvinningscentraler, ofta som en 

Trä är ett naturligt material som ursprungligen inte 
innehåller farliga ämnen22. Målat trä däremot kan 
vara problematiskt i och med färgen som använts.  

I driftsfasen kan målat trägolv orsaka hälsorisker, 
om vissa ämnen som ofta finns i gammal färg, 
frigörs på grund av exempelvis slitage, sprickor 
eller avskalning. Hur omfattande dessa risker är 
beror till exempel på hur mycket och vilka ämnen 
som finns i dammet samt exponeringstiden. 
Eftersom lagstiftningen ändras kontinuerligt och ett 
stort antal farliga ämnen kan förekomma i färg (se 
nedan), är det svårt att avgöra vilka tids-perioder 
som färg bör anses vara ”icke-farlig”. Därför 
utvärderas denna produktgrupp som rött fram till 
användningen av klorparaffiner förbjöds 2013. 
Därefter utvärderas produktgruppen som gult.  

I den danska Materialatlasen utvärderas målat 
trägolv som riskabelt för alla faser fram till 2020. 
Bly, kadmium, krom, koppar, nickel, zink och 
arsenik anses kunna förekomma i målat trä [1].  

Enligt Kemikalieinspektionen är isocyanater och 
klorparaffiner några andra viktiga ämnen kopplat till 
färg [10]. Dessutom kan färg innehålla kolväten som 
fungerar som lösningsmedel.  

 

 

22 Förutom naturliga ämnen som till exempel terpener, som kan i höga halter orsakar allergier. I denna rapport fokuserar vi mest på kemiska föreningar som är tillsatta material  
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separat fraktion eller som brännbart 
avfall.  

Kontakta din kommun angående åter-
vinning och avfallssortering. 

I de flesta vattenbaserade färger finns även 
konserveringsmedel som är starkt allergiframkallande 
för både luftvägar och hud.  

Bly och blyföreningar kan finns i äldre färger och 
fungerar då som både pigment och stabilisator [20].  

Även PCB användes tidigare i färg, oftast i hus 
byggda mellan 1956 och 1972 [46]. I olika typer av 
golvfärg kan även PCB förekomma [23]. Vi har 
dock inte hittat information som tyder på att PCB 
använts i golvfärg ämnade för bostadshus. 
Sanerapcb.nu publicerar att man hittade PCB i färg 
som använts i teknikrum, korridorer och tvätt-
stugor samt även i en fritidslokal på en skola. I de 
angivna exemplen användes sådan färg på betong-
golv och inte på trägolv [47]. 

Några av metallerna som kan förekomma i 
målarfärg räknas in som utfasningsämnen enligt 
EUs kemikalielagstiftning, exempelvis bly, 
kvicksilver och kadmium[48]. Dessutom återfinns 
många av metallerna på PRIO:s lista på grund-
ämnen som bör ”undvikas”[49] 

I Byggföretagens riktlinjer anger de följande [22] (s. 
48): ”Observera att vid bearbetning (t.ex. slipning) av 
färgskikt som kan innehålla bly (t.ex. vid ombyggnad 
eller renovering) är blyinnehållet en arbetsmiljörisk. 
Innehåll av mer än 1 % bly i färgen innebär att 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter för blyarbete ska följas vid 
bearbetning. Inför bearbetning av färgskikt på trä bör 
färgen analyseras för att eventuellt behov av arbets-
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miljöåtgärder ska klarläggas. Rester från slipning och 
blästring av färg med bly är farligt avfall. Vid rivning 
(d.v.s. om färgen inte ska bearbetas) krävs ej 
provtagning. Trä som har färgskikt med innehåll av bly 
ska sorteras separat och förbrännas i en förbrännings-
anläggning som har tillstånd att bränna sådant avfall.” 

Trä som målats med färg som innehåller bly (blyvitt) 
eller konstaterats innehålla pentaklorfenol (PCP) (i hus 
byggda före 1979) kan klassas som farligt avfall. Men 
en bedömning krävs för enskilda fall för att 
säkerhetsställa att färgen innehåller bly [25]. 

Generellt tar aktörer inom 
återanvändningsbranschen varken emot eller säljer 
vidare behandlat trä, förutom några enstaka 
ÅVC:er som har så kallade ”ge och ta”-system. På 
en del ÅVC:er kan oanvända och överblivna brädor 
lämnas in eller hämtas upp för återanvändning [4] .  

I dagsläget kan målat/behandlat trä lämnas in på 
ÅVC:er, antingen som en separat fraktion, som 
farligt avfall eller som brännbart avfall. 
Tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall och 
sorteras som en separat fraktion på ÅVC:er.  

Trägolv 
lackat 

Grön  Grön  -1949  För lackat trä kan det finnas risker 
kopplat till lacken som använts. I 
driftsfasen, när lacken sitter fast på träet, 
bör den inte orsaka större hälsorisker. 
Vid lackering, renovering och 
bearbetning (till exempel slipning) av 
lackade golv uppstår en risk för 

Lackat trägolv utvärderades som grönt (till 1949), 
rött (1950 -1986) och gult (efter 1986) i den danska 
Materialatlasen [1].  

PCB börjades användas i byggprodukter på 1950-
talet, 1956 brukar anges som startår för PCB i 
svenska byggnader [50]. 1978 förbjöds all 

Röd  Röd  1950–1986 PCB, 
bromerade 
flamskydds
medel 
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Gul Gul 1987–2021 Bromerade 
flamskydds
medel och 
andra 

frisättning och exponering för farliga 
ämnen. I dessa fall bör man vidta 
säkerhetsåtgärder för att minska risken 
att andas in damm och farliga ämnen.  

I dagsläget säljer man sällan gamla 
trägolv för återanvändning. Man kan 
dock lämna en del nya byggprodukter 
(exempelvis restpartier av brädor) vid 
enstaka kommunala återvinnings-
centraler som samlar in för åter-
användning (till exempel inom ”ge och 
ta”-system).  

Lackat trä som kasserats kan oftast 
lämnas i mindre mängder på åter-
vinningscentraler, ofta som en separat 
fraktion eller som brännbart avfall.  

Kontakta din kommun angående åter-
vinning och avfallssortering. 

användningen av PCB i nya produkter. Vi har dock 
inte hittat någon information om användningen av 
PCB i lacker i Sverige. Enligt utländska studier kan 
ämnet förekomma i lack som använts för trägolv 
[51]. Vi har därför inkluderat PCB som en potentiell 
risk i vår guide. Hälsorisker kopplade till PCB är 
förmodligen mindre relevanta för villaägare i och 
med den huvudsakliga funktion som PCB hade. 

Vi har enbart hittat bristfällig information för 
Sverige kring bromerade flamskyddsmedel i 
lackade golv. Det har fastställts att flamskydds-
medel eventuellt kan förekomma i golv (färger och 
lacker) och väggar, speciellt i samlingslokaler, 
skolor och vårdanläggningar (Lundblad D. [26]. 
Eftersom flera andra farliga ämnen kan förekomma 
i lacker (se nedan) och den utvärdering som gjordes 
i den danska studien, utvärderar vi hela perioden 
från 1986 till 2021 som gult.  

Det finns andra farliga ämnen som kan förekomma 
i lacker:  

1) Isocyanater finns i produkter som PUR-
baserade lacker, färger och lim. Hälsorisker 
uppstår dock enbart vid upphettning till över 
150 grader. Under denna temperatur är 
fullständigt härdade produkter inte hälso-
farliga [52]. 

2) Trälack kan innehålla höga halter av 
perfluorerade ämnen [53]. Utsläpp kan ske även 
under användningsfasen [46]. 
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3) Andra ämnen som golvlack kan innehålla är 
lösningsmedel, filmbildare och VOC[53].  

Vid bearbetning (slipning) bör säkerhetsåtgärder 
tas för att skydda andningsvägarna mot 
inandning av damm. 

Klickgolv 
(i plast) 

Grön Grön 2010–2021  Klickgolv börjades tillverkas 2010 och 
bör därmed vara en lämplig produkt för 
återanvändning.  

Kontakta din kommun angående åter-
vinning och avfallssortering. 

Klickgolv av plast är en relativt ny produkt och 
introducerade på marknaden runt 2010. Denna 
produktgrupp installeras utan lim och är relativt enkel 
att demontera och frakta. Eftersom produkttypen är 
ny så är risken att de innehåller gamla förbjudna eller 
tveksamma tillsatser mycket liten [54]. 
 

Plastgolv 
(matta, till 
exempel i 
vinyl eller 
linoleum) 

 

 

Grön  Röd  - 1929 Bly, 
kadmium, 
krom, 
koppar, 
nickel, zink, 
arsenik 

Asbest (1930–1982) kan förekomma i ett 
lager av asbestpapp för cushioned floors 
(mjuka PVC-golv, oftast använda i kök 
eller badrum) samt i lim och färger. 

Golvbeläggningar i PVC som innehåller 
kadmium kan kännas igen på sin klara 
färg i nyanser av gult, orange och rött 
(relevant från 1960-talet till 1982).  

PCB kan var aktuellt för halkfria plast-
golv, till exempel i korridorer och på 
balkonger, som installerades 1956-1973.  

Generellt passar sig inte fastlimmade 
plastmattor för återanvändning då de 
inte går att lossa från underlaget. 
Vanligtvis används maskiner som 

Vinyl- och linoleumgolv utvärderas i den danska 
Materialatlasen som grönt under driftsfasen fram 
till 1949, som rött (på grund av metaller, PCB, 
SCCP, PCB) 1950–1986 samt återigen grönt under 
1987–2020. Materialet utvärderas som grönt under 
vissa tidsperioder även om metaller kan ha 
förekommit i produkten [1].  

Vi utvärderade tidsperioden 1930–1982 som rött då:  

1) Asbest har fastställts kunna vara ett problem 
kopplat till plastgolv. Ett förbud mot asbest i 
Sverige infördes 1976, men det kan ha 
förekommit i importerade produkter till början 
av 1980-talet [17]. Under 1960- till och med 
1980-talet användes plastmattor med ett lager 
av asbestpapp, så kallade cushioned floors. 

Röd Röd 1930–1982  Asbest, 
PCB, bly, 
kadmium, 
krom, 
koppar, 
nickel, 
zink, 
arsenik, 
kvicksilver,  
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bromerade 
flamskydds
medel, 
SCCP, klor-
paraffiner  

strimlar mattan till mindre och 
oanvändbara bitar.  

Installationsspill som uppstår från nya 
plastgolv kan samlas in separat för 
återvinning inom Golvbranschens 
system GBR Golvåtervinning.  

Produkter som innehåller asbest, PCB 
eller kadmium är farligt avfall. Innan 
renovering/ rivning påbörjas bör du 
vända dig till din kommun för att få veta 
var du kan lämna avfallet. 

Dessutom kan golvplattor av vinyl och gummi 
ha innehållit asbest [26] (s. 38). Asbest kan 
också ha funnits i lim och färger tills det 
förbjöds [25] (s.2); [22] (s.46)  

2) Kadmium kan ha förekommit i 
golvbeläggningar av PVC i framför allt klara 
nyanser av gult, orange och rött. Kadmium 
användes från cirka 1960 fram tills ett förbud 
infördes (mot att ämnet tillsattes i plast) i 
Sverige 1982 [17]. [26] (s. 61). Om en produkt 
misstänks innehålla kadmium eller om det har 
konstaterats genom en laboratorieanalys, 
hanteras materialet som farligt avfall [25].  

3) Bly kan finnas i PVC-mattor fram till mitten av 
1970-talet [25].  

4) PCB kan finnas i plastbaserade golv-
beläggningar samt fogfria och halkskyddade 
golv, vilket främst gäller kommersiella lokaler 
(exempelvis storkök och industri). De kan även 
förekomma i tvättstugor eller på balkonger 
från 1956 till1973. Acrydurgolv är plast-
baserade halkskyddande golvmassor [55]. 

5) Isocyanater kan finnas i lim, en laboratorie-
analys krävs för att fastställa innehållet [26] 
(52).  

6) Flamskyddsmedel kan ha förekommit i olika 
typer av golv [26] s. 54).  

7) Tjärlim kan ha använts för att fästa plastmattor 
fram till cirka 1976 då ett förbud infördes mot 
asbest. Svartfärgat lim kan även påträffas 
under ”nylagda” mattor där limmet inte 

Gul Gul 1983–2012 Klor-
paraffiner, 
ftalater, 
SSCP 

Grön  Grön 2013–2021  
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sanerats i samband med tidigare rivning och 
återinstallation [17] (s. 14). 

Vi utvärderar som gult i driftsfasen 1987–2012 då 
det krävs vidare analyser för att kunna fastställa 
om golven är farliga eller ej, på grund av:  

1) Mjukgjorda plastmattor av PVC kan innehålla 
”tidiga” ftalater om de är producerade före 
2000 [17] . 

2) Klorparaffiner kan ha förekommit till mitten av 
1990-talet. Enligt Byggföretagen (2020) var 
utvecklingen som följer: ”Mellan 1994 och 2010 
minskade användningen av klorparaffiner generellt 
med cirka 80 procent. Produkter som innehåller en 
koncentration lägre än 1 viktprocent av SSCP 
(kortkedjiga klosparaffiner) får produceras, släppas 
till marknaden samt användas. Det finns även 
undantag och det är fortfarande tillåtet att använda 
och släppa ut varor på marknaden om de 
tillverkades eller var i bruk senast den 10 juli 2012. 
SCCP förbjöds i varor enligt EU:s POP-förordning 
2013. Används idag främst inom EU i 
transportband i gummi i gruvindustrin samt i 
tätningsmedel i dammar”.  

Vi bedömer plastgolv som riskfria under drifts-
fasen för perioden efter 2012 då ingen information 
om eventuella risker har hittats samt att materialet 
utvärderas som grönt enligt Butera, Oberender [1].  

Generellt passar inte fastlimmade plastmattor för 
återanvändning då de inte går att lossa från 
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underlaget. Vanligtvis används maskiner som 
strimlar mattan till mindre och oanvändbara bitar 
[54].  

Plastgolv bör inte sorteras ut för material-
återvinning om det inte har godkänts av europeiska 
kemikaliemyndigheten ECHA. Därför bör de 
sorteras som brännbart avfall. Dock finns det 
uppsatta gränser för vilken mängd PVC som är 
godkänd att tillsätta den brännbara fraktionen [22]. 
GBR Golvåtervinning tar hand om och material-
återvinner installationspill från golv- och 
väggmaterial från större leverantörer på den 
svenska marknaden.  

Klinker-
plattor 
(icke 
glaserade) 

Grön Grön -2021 Naturligt 
innehåll av 
metaller  

Se mer under Kakelplattor (icke 
glaserade) i avsnittet Innerväggar. 

Se mer under Kakelplattor (icke glaserade) i avsnittet 
Innerväggar. 

Klinker-
plattor 
(glaserade) 

Grön Grön -2021 Naturligt 
innehåll av 
metaller i 
keramik. 
Äldre 
glasyr kan 
innehålla 
bly, 
kadmium, 
krom, 
koppar, 

Se mer under Kakelplattor (glaserade) i 
avsnittet Innerväggar. 

Se mer under Kakelplattor (glaserade) i avsnittet 
Innerväggar. 
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nickel, zink, 
arsenik  

 

BADRUMSMATERIAL 

Produkt Risk i 
drift 

Kan det 
åter-

användas? 

Bygg-   
eller 

tillverk-
ningsår 

Farligt innehåll Information och tips Resonemang kring utvärderingen och tips 

WC-stolar 
av keramik 
(utan lock 
och sits av 

plast) 

Grön Grön -2021  WC-stolar är en av de mest efterfrågade 
och återanvända inrednings-
produkterna. Vid återvinningscentraler 
finns ofta containrar där WC-stolar kan 
lämnas in för återanvändning. Man kan 
också köpa dessa secondhand i 
etablerade butiker (se i början av 
guiden). Ett annat alternativ, vilket inte 
är att föredra, är att använda kasserade 
WC-stolar som fyllningsmassor (oftast 
för deponier).  

Då återanvändning för ursprungligt 
syfte är att föredra är det viktigt att 
demontera WC-stolen rätt och lämna in 
för återanvändning om den är funktions-
duglig. 

Var uppmärksam vid demonteringen att 
tätningsmassor/fogmassor (mellan WC-

WC-stolar är en av de mest efterfrågade och 
återanvända inredningsprodukterna [4].  

Vid återvinningscentraler finns ofta containrar där 
WC-stolar kan lämnas in för återanvändning [56]. 

Tätningsmassor/fogmassor (mellan WC-stol och 
golv) kan innehålla asbest om huset är 
byggt/renoverat mellan 1930 och 1976. Fogmassan 
som innehåller asbest kan kännas igen på sin rosa 
eller rödaktiga färg. Dessutom kan den ha en 
fiberstruktur. [17][26].  

Bly-, kadmium-, krom- och nickelföreningar samt 
koboltsulfat är alla omfattade av utfasning men 
kan finnas i glasyr på keramik [57]. De är främst 
problematiska vid materialåtervinning, inte under 
driftsfasen, därför utvärderas denna produkt som 
grön.  



 

 

stol och golv) kan innehålla asbest om 
huset är byggt/renoverat mellan 1930 
och 1976. Fogmassa som innehåller 
asbest kan kännas igen på sin rosa eller 
rödaktiga färg. Dessutom kan den ha en 
fiberstruktur.  

Kontakta din kommun angående 
återvinning och avfallssortering. 

Handfat 
(keramik) 

Grön Grön -2021  Handfat är en av de mest efterfrågade 
och återanvända inrednings-
produkterna. Vid återvinningscentraler 
finns ofta containrar där handfat kan 
lämnas in för återanvändning. Man kan 
också köpa dessa secondhand i 
etablerade butiker (se i början av 
guiden). Ett annat alternativ, vilket inte 
är att föredra, är att använda kasserade 
handfat som fyllningsmassor (oftast för 
deponier).  

Då återanvändning för ursprungligt 
syfte är att föredra är det viktigt att 
demontera handfatet rätt och lämna in 
för återanvändning om det är funktions-
dugligt. 

Var uppmärksam vid demonteringen att 
tätningsmassor/fogmassor (mellan 
handfat och golv) kan innehålla asbest 
om huset är byggt/renoverat mellan 1930 
och 1976. Fogmassan som innehåller 
asbest kan kännas igen på sin rosa eller 
rödaktiga färg. Dessutom kan den ha en 
fiberstruktur. 

Handfat är en av de mest efterfrågade och åter-
använda inredningsprodukterna [4].  

Vid återvinningscentraler finns ofta containrar där 
handfat kan lämnas in för återanvändning [56]. 

Tätningsmassor/fogmassor (mellan handfat och 
golv) kan innehålla asbest om huset är byggt/ 
renoverat mellan 1930 och 1976. Fogmassan som 
innehåller asbest kan kännas igen på sin rosa eller 
rödaktiga färg. Dessutom kan den ha en fiberstruktur 
[17] [26].  

Bly-, kadmium-, krom- och nickelföreningar samt 
koboltsulfat är alla omfattade av utfasning men 
kan finnas i glasyr på keramik [57]. De är främst 
problematiska vid materialåtervinning, inte under 
driftsfasen, därför utvärderas denna produkt som 
grön.  

 



 

 

Kontakta din kommun angående åter-
vinning och avfallssortering.  

Emaljerad
e badkar 
(emalj och 
keramik)  

Grön  Grön -2021 Metaller i 
emaljer 

Badkar kan lätt återanvändas på grund 
av sin långa livslängd. I vissa regioner, 
till exempel i närheten av Göteborg och 
Malmö, finns containrar där badkar kan 
lämnas in för återanvändning. Vissa 
specialiserade secondhandbutiker tar 
emot och säljer badkar (se listan i början 
av guiden).  

Var uppmärksam vid demonteringen att 
tätningsmassor/fogmassor (mellan 
badkar och golv) kan innehålla asbest 
om huset är byggt/renoverat mellan 1930 
och 1976. Fogmassan som innehåller 
asbest kan kännas igen på sin rosa eller 
rödaktiga färg. Dessutom kan den ha en 
fiberstruktur.  

Vid bearbetning av materialet (till 
exempel slipning av emaljen eller om-
målning) kan dammet ha negativ 
inverkan på hälsan, därför bör säkerhets-
åtgärder vidtas.  

Kontakta din kommun angående åter-
vinning och avfallssortering. 

I vissa regioner, till exempel i närheten av 
Göteborgs och Malmö, finns containrar där badkar 
kan lämnas in för återanvändning [56]. Vissa 
specialiserade secondhand-butiker tar emot och 
säljer secondhand-badkar.  

Tätningsmassor/fogmassor (mellan badkar och 
golv) kan innehålla asbest om huset är 
byggt/renoverat mellan 1930 och 1976. Fogmassan 
som innehåller asbest kan kännas igen på sin rosa 
eller rödaktiga färg. Dessutom kan den ha en 
fiberstruktur [17][26].  

Vid bearbetning av materialet (till exempel 
slipning av emaljen) kan dammet ha negativ 
inverkan på hälsan, därför bör säkerhetsåtgärder 
vidtas i situationer där det kan ske [19]. 

Gjutjärns-
badkar 

(gjutjärn 
och emalj) 

Grön  Grön –2021  Se mer under Emaljerade badkar (emalj och 
keramik) 

Se mer under Emaljerade badkar (emalj och keramik) 

 



 

 

KÖKSINREDNING 

Produkt Risk i 
drift 

Kan det 
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tillverk-
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Farligt innehåll Information och tips Resonemang kring utvärderingen och tips 

Diskbänk 
(rostfri 
metall) 

Grön Grön -2021 Naturligt 
före-
kommande 
metaller 

Diskbänkar i rostfritt stål kan innehålla 
metaller (som nickel och krom) men det 
bör inte medföra några risker under 
driftsfasen. 

Mindre mängder metall som inte går att 
återbruka kan ofta lämnas på 
återvinningscentraler som metallskrot.  

Kontakta din kommun angående 
återvinning och avfallssortering. 

Diskbänk i rostfritt stål kan naturligt innehålla 
metaller (som nickel och krom) men det bör inte 
medföra några risker under driftsfasen [1]. 

Mindre mängder metall kan lämnas på ÅVC:er 
som metallskrot.  

Kranar av 
metall 

Grön Grön -2021 Bly, nickel, 
krom 

 

Om blandaren var installerad 1956–1973 
var uppmärksam på att fogmassan kan 
innehålla PCB. 

Oavsett ålder kan en del blandare (även 
nya) frisätta metaller. För att minska 
potentiella risker räcker det att spola 
några deciliter igenom blandaren tills 
vattnet blir kallt och friskt innan man 
använder det för att dricka eller laga 
mat. Varmt vatten ska inte användas för 
att dricka eller laga mat. 

Mindre mängder av produkter i metall 
som inte kan återanvändas kan ofta 
lämnas på återvinningscentraler som 
metallskrot.  

Kranar som är tillverkade av mässing kan 
innehålla bly. Enligt Boverket får man undvika att 
använda vatten som stått i en blandare. För att 
minska den potentiella risken räcker det att spola 
några deciliter igenom blandaren tills vattnet blir 
kallt och friskt innan man använder det för att 
dricka eller till matlagning [58]. Enligt samma 
källa blir risken minimal om blandaren har varit 
installerad och normalt använd några månader 
eftersom avgivningen av bly till vattnet klingar av 
med tiden. 

En äldre studien gjord på uppdrag av 
Naturskyddsföreningen testade flera olika 
modeller av blandare inklusive en begagnad [59]. 
Det visade sig att blandare i mässing kan frisätta 
bly till vatten, medan blandare av rostfritt stål kan 
frisätta nickel. Även den testade begagnade 
blandaren frisatte metaller. Ett generellt råd var att 



 

 

Kontakta din kommun angående 
återvinning och avfallssortering. 

spola bort vatten innan man dricker eller lagar mat 
med det.  

Mindre mängder metall som inte kan åter-
användas kan ofta lämnas på ÅVC:er som metall-
skrot.  

Om blandaren installerades 1956-1973 var 
uppmärksam på att fogmassan kan innehålla PCB 
[39] 
 

 

MARK OCH TRÄDGÅRD 

Produkt Risk i 
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Kan det 
åter-

användas? 

Bygg-   
eller 

tillverk-
ningsår 

Farligt innehåll Information och tips Resonemang kring utvärderingen och tips 

Marksten i 
betong 

Grön Grön –2021 Naturligt 
innehåll av 
metaller  

Bindemedlet i betong, till exempel 
cement, innehåller ofta spårämnen och 
metaller. Även om det är sannolikt att 
dessa ämnen förekommer anses det inte 
medföra till några hälsorisker i samband 
med återanvändning av betong. Vid 
bearbetning bör vissa säkerhetsåtgärder 
vidtas, exempelvis andningsskydd, för 
att minimera risken att andas in 
hälsoskadligt damm.  

Det finns flera etablerade aktörer på 
secondhandmarknaden (se början av 
guiden) som specialiserat sig på 
insamling och försäljning av marksten.  

Bindemedel i betong (exempelvis cement, flygaska 
eller slagg) kan innehålla metaller. Bedömningen 
är dock att det inte utgör några hälsorisker för 
människor i samband med återanvändning/ 
återvinning av betong [1].  

Fram till 1980 kan betong ha innehållit sexvärt 
krom. Dock anser riv- och saneringsentreprenörer 
att detta inte heller bör vara ett hälsoproblem vid 
rivning [20]. 

Vid bearbetning bör säkerhetsåtgärder tas för att 
minimera risken att andas in hälsoskadligt damm 
[19], framför allt vid exempelvis borrning eller 
slipning av material så som betong, tegel, puts och 
murbruk [34].  



 

 

Kontakta din kommun angående 
återvinning och avfallssortering.   

Icke återanvändbar marksten i betong 
kan ofta samlas in (i begränsade 
mängder) som en separat fraktion eller 
inert material på återvinningscentraler. 
Vänd dig till din kommun för att få veta 
vad som gäller där du bor. 

Det finns flera etablerade aktörer på secondhand-
marknaden (se början av guiden) som tar emot och 
säljer marksten i betong. 

Betong brukar samlas in som antingen en separat 
fraktion eller inert material på ÅVC:er Oftast 
samlas det in i mycket begränsade mängder. Vänd 
dig till din kommun för att få veta vad som gäller 
där du bor.  

Marksten 
(i 
natursten 
som 
granit, 
skiffer och 
kalksten) 

Grön Grön -2021 Naturligt 
innehåll av 
metaller 

Natursten kan ha ett naturligt innehåll 
av metaller. Även om det är sannolikt att 
dessa ämnen förekommer anses det inte 
medföra några hälsorisker i driftsfasen. 
Vid bearbetning bör exempelvis andnings-
skydd användas för att minimera risken att 
andas in hälsoskadligt damm.  

Det finns flera etablerade aktörer på 
secondhandmarknaden (se början av 
guiden) som specialiserat sig på 
insamling och försäljning av marksten. 

Kontakta din kommun angående 
återvinning och avfallssortering. 

Icke återanvändbar marksten i natursten 
brukar samlas in på återvinnings-
centraler (i begränsade mängder) som en 
separat fraktion eller ”inert” material. 
Vänd dig till din kommun för att få veta 
vad som gäller där du bor. 

Natursten kan ha ett naturligt innehåll av metaller 
[60]. Vid bearbetning bör säkerhetsåtgärder tas för 
att minimera risken att andas in hälsoskadligt 
damm [19, 60], framför allt vid exempelvis borrning 
eller slipning av material så som betong, tegel, puts 
och murbruk [34].  

Marksten brukar samlas in som antingen en 
separat fraktion eller inert material på ÅVC:er 
Oftast samlas det in i mycket begränsade 
mängder. Vänd dig till din kommun för att få veta 
vad som gäller där du bor. 

Grindar 
och staket 
(metall)  

Grön Grön -2021 Naturligt 
innehåll av 
metaller 

 

Metall bör inte medföra några 
hälsorisker under driftsfasen.  

Metall bör inte medföra några hälsorisker under 
driftsfasen. Vid bearbetning bör vissa säkerhets-
åtgärder tas, exempelvis andningsskydd, för att 
minimera risken att andas in hälsoskadligt damm. 



 

 

Vid bearbetning bör exempelvis andnings-
skydd användas för att minimera risken att 
andas in hälsoskadligt damm.  

Kontakta din kommun angående 
återvinning och avfallssortering. 

Grindar 
och staket 

(icke 
impregn-
erat eller 

behandlat 
trä)  

Grön Grön -2021  Man kan hitta eller lämna in obehandlat 
trä i några av de kommunala åter-
vinningscentralerna för återanvändning. 
Framför allt inom etablerade ge och ta-
system.  

Träprodukter kan ofta lämnas på 
återvinningscentraler antingen som 
separat fraktion eller brännbart avfall. 
Obehandlat trä ska lämnas separat från 
impregnerat trä.  

Kontakta din kommun angående 
återvinning och avfallssortering. 

Man kan hitta eller lämna in obehandlat trä i några 
av de kommunala ÅVC:er för återanvändning. 
Framför allt i inom etablerade ge och ta-system [4].  

Träprodukter kan lämnas på ÅVC:er antingen som 
separat fraktion ”trä” eller brännbart avfall. 
Obehandlat trä ska lämnas separat från 
impregnerat trä.  

Vänd dig till din kommun gällande möjligheten 
till återanvändning och för att få veta var du kan 
lämna avfallet. 

Grindar 
och staket 
(impregn-
erat trä) 

Röd 

 

 

 

Gul  

Röd 

 

 

 

Gul 

– 2007 

 

 

 

2007–2021 

Kreosot, 
krom, koppar, 
PAH, 
kolväten, bly, 
kadmium, 
nickel, zink 

 
koppar, PAH, 
kolväten, bly, 
kadmium, 
nickel, zink 

 

Se mer under Impregnerat trä” i avsnittet 
Takkonstruktion. 

Se mer under Impregnerat trä i avsnittet 
Takkonstruktion.  



 

 

Pallkragar 
för odling 

Gul Gul -2021 Metylbromid  

Metaller kan 
förekomma i 
färgen om 
träet är målat 

 

Det finns två typer av pallkragar som 
kan särskiljas beroende på ändamål - de 
som är tillverkade specifikt för odling 
och de för annan användning (mest som 
transportförpackningar). Bara pallkragar 
avsedda för odling är lämpliga att åter-
använda för det ändamålet.  

Pallkragar avsedda för transport eller 
förvaring kan vara behandlade med 
metylbromid. Dessa pallar är markerad 
med bokstäverna MB och bör inte 
användas för odling. De flesta pallkragar 
i Europa har markeringarna EPAL eller 
HT som anger att materialet har 
behandlats med värme i stället för med 
kemiska ämnen.  

Trasiga pallkragar (icke impregnerade) 
klassas ofta som brännbart avfall på 
återvinningscentraler. Kasserat 
impregnerat trä är farligt avfall och 
sorteras som en egen fraktion på 
återvinningscentraler.  

Vänd dig till din kommun gällande 
möjligheten till återanvändning och för 
att få information om hur du ska sortera 
avfallet. 

Det finns två typer av pallkragar som kan 
särskiljas beroende på ändamål - de som är 
tillverkade specifikt för odling och de för annan 
användning (mest som transportförpackningar). 
Bara pallkragar avsedda för odling är lämpliga att 
återanvända för samma ändamål. Markeringarna 
EPAL eller HT betyder att materialet inte har 
behandlats med kemiska ämnen.  

Pallkragar avsedda för transport eller förvaring 
kan vara behandlade av farliga ämnen för att 
bekämpa skadedjur. Dessa bör inte användas för 
odling. Undvik pallar med bokstäver MB, som 
markerar att materialet är behandlat med 
metylbromid MB förbjöds i EU i 2010[61], men 
pallar behandlade med MB kan vara importerade 
från länder utanför EU.  

Impregnerat trä ska klassas som farligt avfall på 
ÅVC:er och lämnas separat från annat trä. 

På gamla pallkragar kan markeringarna vara 
osynliga. Därför utvärderar vi dem som gula som 
betyder ”bör undersökas”. 
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Pallar och 
pallkragar 

av 
trämaterial 

för 
transport 

Gul 

 

 

Grön (att 
använda 

för 
samma 

ändamål
: 

transpor
t) 

Gul 

 

 

Grön 

-2010 

 

 

2011–2021 

Metylbromid  

Metaller kan 
förekomma i 
färg om träet 
är målat 

 

Pallar och pallkragar i trä är mycket 
lämpliga för återanvändning enligt sitt 
primära syfte, det vill säga som 
transportförpackningar.  

I vissa fall kan pallar som producerades 
före 2010 eller är tillverkade utanför EU 
vara behandlade med metylbromid. De 
är markerade med bokstäverna MB och 
bör undvikas.  

De flesta pallar i Europa har dock 
markeringarna EPAL eller HT som anger 
att materialet har behandlats med värme 
i stället för med kemiska ämnen.  

Det finns ett rikstäckande retursystem 
för lastpallar och pallkragar dit en del 
återvinningscentraler är anslutna.  

Trasiga pallar och pallkragar, som inte 
kan återanvändas, kastas antingen som 
brännbart avfall eller som farligt avfall 
(om träet är impregnerat). 

Vänd dig till din kommun gällande 
möjligheten till återanvändning och för 
att få information om hur du ska sortera 
avfallet. 

Det finns två typer av pallkragar som kan 
särskiljas beroende på ändamål - de som är 
tillverkade specifikt för odling och de för annan 
användning (mest som transportförpackningar). 
Här utvärderas pallar och pallkragar för transport.  

Pallar och pallkragar avsedda för transport eller 
förvaring kan vara behandlade av farliga ämnen 
för att bekämpa skadedjur (till exempel metyl-
bromid, som förbjöds i EU 2010). Dessa är 
markerade med bokstäver MB [61].  

Idag finns ett rikstäckande retursystem för last-
pallar av trä. Alla de vanliga ofärgade palltyperna 
av helformat (EUR) eller halvformat samlas in i 
systemet – Byggpall, A-pall, B-pall, C-pall, 
engångspall, halvpall, pallkrage hel och pallkrage 
halv. Mest kända är Byggpallsystem till vilka flera 
kommuner och kommunala ÅVC:er har anslutit 
sig, på det viset kan även privata personer och 
hantverkare lämna sina pallar och pallkragar för 
återanvändning. Lastpallen i Retursystemet 
Byggpall känns igen på sin märkning på höger 
kloss [4].  

Trasiga pallar och pallkragar, som inte kan 
återanvändas, kastas antingen som brännbart 
avfall eller som farligt avfall (om de är 
impregnerade).  
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Grön Grön 2021  Överskottspartier av byggprodukter 
omfattar främst spik, skruv, isolering, 
gipsskivor, målarfärger, penslar, tapeter, 
klickgolv, icke impregnerat trä, 
impregnerat trä, omålat trä, målat trä och 
metall.  

Nytt överblivet material är okej att 
använda för samma ändamål som det 
ursprungligen var avsett för utifrån 
förutsättningen att de produkter som 
sätts på marknaden i dag uppfyller 
rådande lagstiftning.  

Äldre överskottspartier som aldrig varit 
använda behöver undersökas på samma 
sätt som äldre produkter som varit i bruk 
eftersom det inte är säkert att de klarar 
dagens lagkrav. Observera att vissa av 
produkterna inte är återanvändbara, till 
exempel på grund av kvalitén hos 
materialet.  

Vissa produkter anses även vara farligt 
avfall om de kasseras, exempelvis 
målarfärger och deras förpackningar 
samt impregnerat trä.  

Vänd dig till din kommun om 
möjligheten till återanvändning av och 

Överskottspartier av byggprodukter omfattar främst 
spik, skruv, isolering, gipsskivor, målarfärger, 
penslar, tapeter, klickgolv, icke impregnerat trä, 
impregnerat trä, omålat trä, målat trä och metall.  

Nytt överblivet material är okej att använda för 
samma ändamål som det ursprungligen var avsett för 
utifrån förutsättningen att de produkter som sätts på 
marknaden i dag uppfyller rådande lagstiftning. 
Äldre överskottspartier som aldrig varit använda 
behöver undersökas på samma sätt som äldre 
produkter som varit i bruk eftersom det inte är säkert 
att de klarar dagens lagkrav.  



 

 

Produkt Risk i 
drift 

Kan det 
åter-

användas? 

Bygg- eller 
tillverkningsår Farligt innehåll Information och tips Resonemang kring utvärderingen och tips 

för att få information om hur du ska 
sortera avfallet. 
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