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Ozonnedbrytande ämnen – vad är det? 

• Klorfluorkarboner (CFC) och klorfluorkolväten (HCFC), en grupp 

stabila föreningar som har stor ozonnedbrytande potential 

• Stor GWP - beroende på ämne 4 000-11 000 koldioxidekvivalenter 

• Bra tekniska egenskaper         Användning som köldmedia i 

kylmöbler, drivmedel i sprayflaskor och isoleringsmaterial.  
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Lagstiftning och miljökvalitetsmål 

• Montrealprotokollet -> Minskning av produktion av ämnen 95 % 1988-

2000 eller från ca 8 000 ton per år till ca 400 ton per år. I Sverige 

stegvisa förbud och krav på 100 % avveckling till 1995. 

• EU-förordning (1005/2009) om ämnen som bryter ned ozonskiktet 

• Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och 

ozonnedbrytande ämnen. 

• Miljökvalitetsmål Skyddande ozonskikt och Begränsad 

klimatpåverkan 
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Lagstiftning forts. 

• Plan- och bygglagen (2010:900) – Vid rivningslov krävs en 

kontrollplan som bl.a. ska innehålla uppgifter om vilket farligt avfall 

som åtgärden kan ge upphov till och hur det ska tas om hand. 

• Avfallsförordning (2011:927) 

−CFC-halt över 0,1 volymprocent = farligt avfall. (17 06 03*) 

−Farligt avfall ska hanteras separerat från annat. (16 §) med vissa 

undantag (18-19 §§) 

−Anteckningsskyldighet för farligt avfall vid bygg- och rivningsplats 

(55§) 

−Krav på transporttillstånd (36 §) 

−Transportdokument (60 §) 

−Kontroll vid överlämnande (53 §) 
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Plan- o. bygglagen (PBL) Miljöbalken (MB) 

Sökanden kontaktar kommunen om en planerad rivningsåtgärd. 

Sökanden inkommer med ansökan om rivningslov/bygglov eller 
med anmälan. Förslag på kontrollansvarig anges. 

LH/BI ger info om rivningslov/bygglov/anmälan/kontrollplan 
tillsammans med info om MB:s krav vid avfallshantering.  

Lovhandläggare(LH)/byggnadsinspektör (BI) tar ställning till om 
rivningen omfattas av PBL. 

LH/BI ger info om 
MB:s krav vid 
avfallshantering 
och hänvisar till 
Miljöinspektör (MI) 
vid ytterligare 
frågor    

NEJ 

Om ansökan om rivningslov/bygglov:  
LH beviljar lov. 

K o m m u n e n 

Sökanden lämnar förslag till kontrollplan och övriga tekniska 
handlingar. BI granskar förslaget till kontrollplan. 

BI håller tekniskt samråd och går bl.a. igenom förslaget till 
kontrollplan. 

BI meddelar startbesked och fastställer kontrollplanen samt ev. krav 
på anmälan innan rivning påbörjas för att underlätta tillsyn vid 
arbetsplatsbesök.  

 
 
Rivningen påbörjas. 
Ev. anmälan till BN enligt kontrollplan. 

 

 
 
BI gör arbetsplatsbesök. BN överväger behovet av kompletterande 
villkor och ev. förbud mot fortsatt rivning.  

 
 
 
Rivningen slutförs. 

 

 
 
BI håller slutsamråd. 

   
BI meddelar slutbesked. 

 

Om felaktig hantering av avfallet – 
åtgärder enligt MB. 

 
 
Om MI inkopplas: 
MI bedömer 
tillsynsbehovet 
enligt MB utifrån 
ansökan/anmälan. 
Ger info om MB:s 
krav vid 
avfallshantering. 

 

Ansökan/anmälan granskas av LH/BI som bedömer om MI bör delta i 
ärendet. T.ex. vid stora komplexa rivningar. Här bör läggas fast hur 
MI ska medverka genom hela PBL-processen. 

 

MI yttrar sig över 
förslaget till 
kontrollplan och 
deltar ev. vid 
tekniskt samråd. 

Om MI deltar: Bedömer hanteringen av 
avfallet 

JA 

Formellt är det byggnadsnämnden och inte byggnadsinspektören som beslutar om lov, meddelar startbesked, slutbesked m.m. 

 



Mängder 

• Utredningar/Utvärderingar - Mängd CFC/HCFC i isoleringsmaterial 

(XPS+PUR), som var inbyggt i alla byggnader och rör år 1990 

uppskattades uppgå till 4000 ton nu ca 2000 ton. 

• Felaktigt hantering leder till utsläpp av uppskattningsvis 72 ton 

vilket motsvarar ett årligt växthusgasutsläpp från en medelstor 

svensk stad. 
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Flöde av CFC-haltigt farligt avfall 

Materialinventering Rivningsplats 

Avfallsförbrännings-

anläggning 

Fragmenterings-

anläggning med 

omhändertagande 

av gasen 

Mellanlager/sortering 

Destruktions-

anläggning 



Räkneexempel transport (ur utvärdering 

CFC) 
Korrekt hantering av 1000 ton isoleringsavfall: 

Rivningsplats 

Mellanlager (40 km) 

Behandlare (400 km)  

Destruktion av gas (354 km) 

Utsläpp från transporter 458 ton koldioxid. 

Sparade utsläpp 480 000 ton koldioxidekvivalenter. 
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Exempelbilder 
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Foto: okänd 

Foto: Sundolitt 
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Informationsinsatser och vägledning 

• Naturvårdsverket och Boverkets tillsynsvägledningskampanj 2013/2014 

Vägledning för bygg- och rivningsavfall, Vägledning om CFC-haltigt 

byggisolermaterial inkl. faktablad 

• Boverkets kunskapsbank Webbutbildningar – Boverket 

• Sveriges byggindustrier: Farligt avfall mobilapp och Resurs- och avfallshantering 

vid byggande och rivning. 

• SBUF och Riv- och sanerentreprenörerna – Arbetsmiljö för rivbranschen (Projekt 

| SBUF) 
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