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Fastighetsinnehavaren ansvarar  
för rivningsarbetets helhet
Rivningsarbeten är mångfasetterade och i 
lagstiftningen noggrant styrda projekt. Fastig-
hetsinnehavaren ansvarar i sista hand för att 
rivningen genomförs enligt lagen. Att riva en 
byggnad jämställs med byggande och samma 
lagstiftning tillämpas på arbetet. I rivnings-
arbete förutsätts bland annat att man drar 
försorg om arbetarskyddssäkerheten och att 
avfallet återvinns så effektivt som möjligt. 

Denna guide är en komprimerad översikt över 
rivningsprojekt. I guiden berättar vi om vad 
som behöver planeras och utredas inför rivning 
och om nödvändiga tillstånd, hur man skaffar 
rivningsentreprenör och ansvaret vid avtal samt 
hur rivningsavfallet ska återvinnas. Vi hoppas 
att guiden ger en helhetsbild av en behörig och 
kostnadseffektiv byggnadsrivning och hur den 
ordnas. Övergripande och noggranna anvis-
ningar finns i guiderna som räknas upp nedan. 

Rivningsprojekten spelar en viktig roll när 
det gäller att främja cirkulär ekonomi inom 
byggande. Återanvändning och återvinning 
av byggnadsdelar och byggnadsmaterial 
utvecklas nu för fullt. Målet för återvinning av 
byggavfall är 70 % och nu ligger vi på en 60 %:s 
nivå. Största delen av byggavfallet, ca 85 %, 
uppstår vid reparation och rivning av byggna-
der, varför det verkligen är nödvändigt att riv-
ningsavfallet återvinns. I praktiken ska avfallet 
sorteras under hela tiden som rivningsarbetet 
pågår. Sorteringen kräver yrkeskunskap, fung-
erande redskap och även tid.  En rivning som 
utfös i flera skeden samt omsorgsfull sortering 
belönas dock i avfallshanteringskostnaderna. 
Finns det användbara byggdelar kan man und-
vika att köpa nya eller så kan man sälja dem 
vidare. Material som kan återvinnas tas emot 
billigt, och ibland till och med gratis. Däremot 
är blandat byggavfall svårt, ibland omöjligt, att 
återvinna och behandla till skäliga kostnader.

Mer information i omfattande guider om 
rivningsarbete och webbtjänster

I slutet av år 2019 publicerade miljöministeriet tre guider om rivnings- 
projekt.  Guiderna kan laddas ner eller beställas i tryckt form på webb- 
sidorna, via adressen som nämns under publikationen. 

Purkutyöt -opas tekijöille ja teettäjille (på finska) 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161884 

Kiertotalous purkuhankkeissa – opas julkisiin hankintoihin, sopii myös 
yksityisten hankkeisiin (på finska) 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161883

Purkukartoitus – opas laatijalle (på finska) 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/16188

Möjligheterna att återvinna material kan kartläggas bland annat i den 
riksomfattande webbtjänsten på adress www.materiaalitori.fi. 

Företag inom rivnings- och återvinningsbranschen och avfallsmotta-
gare kan karteras bland annat via Infra Rf:s medlemsregistersökning. 
Aktörer som har beviljats Byggandets Kvalitet BYKVA ry:s behörighet 
finns i BYKVA:s företagssökning.

Byggexperter som har skaffat personcertifikat, bland annat karterare 
av asbest och skadeämnen samt experter på byggnaders hälsa, finns i 
Certifikatsökningen sertifikaattihaku.fi

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161884
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161883
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/16188
http://www.materiaalitori.fi
https://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/Jasenyrityshaku/?MainDomains=purku+ja+kierrätys&SelectedSection=&EmployeeCountSelection=&orderMethod=byletter&searchedQuery=&showall=true
https://www.rala.fi/yrityshaku17/
https://sertifikaattihaku.fi/
http://sertifikaattihaku.fi
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Proffsen hjälper
Det är bra att noggrant överväga behovet av att riva en 
byggnad, eftersom det vanligen totalekonomiskt bästa 
alternativet är att förlänga byggnadens livslängd med att 
sanera. Du kan begära hjälp om konditionsgranskning 
och -bedömning och för att hitta saneringsplanerare av 
kommunens byggnadstillsyn. Du hittar en certifierad expert 
på byggnaders hälsa eller en karterare av skadeämnen i 
webbtjänsten Certifikatsökningen: Sertifikaattihaku.fi. 

Byggnadens kulturhistoriska värden påverkar ändrings- 
och saneringsåtgärderna på ett betydande sätt. Om 
byggnaden är skyddad med stöd av lagen om skyddande 
av byggnadsarvet eller planbestämmelserna, eller den 
eventuellt är byggnadshistoriskt värdefull, är det bra att 
vara i kontakt med museimyndigheterna redan i det inle-
dande planeringsskedet. 

Planering av rivningen fordrar kunskap 
om byggande
Projekt för rivning av byggnader samt sanerings- och 
totalrivning fordrar god planering. För den som beställer 
ett rivningsarbete finns i lagstiftningen förpliktelser, med 
vilka säkerställs ett säkert arbete. Den som beställer ett 
rivningsarbete måste skaffa källuppgifter som påverkar 
arbetssäkerheten och även använda tillräckligt kompe-
tent personal. Beställaren av rivningsarbete bör utse en 
säkerhetskoordinator och göra upp eller ha någon att göra 
upp ett säkerhetsdokument och en arbetsbeskrivning för 

rivningsobjektet. Tillräcklig övervakning säkerställer att 
rivningsarbetet sköts i enlighet med målen och bestäm-
melserna. 

Det finns hjälp att få för planering av rivningsprojekt, kon-
kurrensutsättning och övervakning eller för att säkerställa 
arbetssäkerheten. En byggkonsult som känner till rivnings-
projekt kan exempelvis fungera som projektchef, säker-
hetskoordinator och övervakare av projektet.  Konsulten 
kan också hjälpa till med att hitta en konstruktionsplane-
rare för att utreda byggnadens bärande konstruktioner och 
eventuella behov av stöd under rivningen och för att göra 
upp en rivningsarbetsbeskrivning till grund för planering av 
rivningsentreprenörens arbete. I miljöministeriets upphand-
lingsguide presenteras lämplighetskrav och minimikrav för 
anskaffning av en byggkonsult. 

Kartering av rivningsobjektet och 
skadeämnen 
Man måste känna till vilka material som har använts i en 
byggnad för att rivningsarbetet och avfallsåtervinningen 
ska kunna planeras väl. Med en övergripande rivnings-
kartering utreds om byggnadsdelar och -material kan 
återanvändas, återvinnas eller om de kan användas i 
markbyggande eller återvinnas som energi. En viktig del av 
rivningskarteringen är att kartera material som innehåller 
skadeämnen och att definiera separat rivningsbehov. 

https://www.sertifikaattihaku.fi/
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I rivningskarteringen bedöms mängden av olika avfallsfraktioner 
och framförs återvinnings- och behandlingsrekommendationer. 
Dessa uppgifter är till nytta när rivningsentreprenör anlitas. Med 
bra grunduppgifter och krav på återvinning av avfallet får du an-
budsgivarna att sköta rivningsentreprenaden på behörigt sätt och 
att ge ett kostnadseffektivt anbud på arbetet. 

Det är frivilligt att låta utföra en omfattande rivningskartering. 
Kartering av eventuella skadeämnen är dock nödvändigt för 
att rivningsarbetet ska vara tryggt och materialen hållas rena.  
En asbestkartering är obligatorisk i alla byggnader som har 
färdigställts före år 1994, även i samband med en sanering. Mer 
information om olägenheter och kartering av asbest samt krav på 
asbestsanering och anmälningsplikten finns på arbetarskydds-
förvaltningens webbplats.

Rivningsbetongen har olika renhetsgrad beroende på byggnadens 
användningshistoria. Undersökning av eventuella skadeämnes-
halter i betongen och ämnenas löslighet är bra att överväga 
redan i materialkarteringsskedet för att icke återvinningsbar 
betong inte ska förstöra möjligheterna att återvinna ren betong i 
samband med rivningen. 

För skadeämneskarteringen behövs en sakkunnig, som är spe-
cialiserad på att identifiera asbest och andra skadeämnen och 
deras förekomst i material som använts under olika tidsperioder. 
Karterarens kompetens kan kontrolleras av exempelvis AHA-per-
soncertifikat eller annan tillförlitlig utredning om utbildning och 
erfarenhet. När du anlitar en rivningskarterare, kräv att karteraren 
har erfarenhet av motsvarande rivningsarbeten och -utredningar 
samt kompetens som omfattar avfallsåtervinning och avfallslag-
stiftning.

https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala/asbesti
https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala/asbesti
https://sertifikaattihaku.fi/search?mode=list&certificatesubtypeid=425&searchclass=7&pagesize=10&page=1
https://sertifikaattihaku.fi/search?mode=list&certificatesubtypeid=425&searchclass=7&pagesize=10&page=1
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Huvudgenomföraren 
organiserar 
rivningshelheten
Lagstiftningen förutsätter att en huvudgenomförare utses 
för rivningsprojektet. Huvudgenomföraren sköter arbetssä-
kerheten på rivningsobjektet, samordnar arbetet och ser till 
att nödvändiga planer och avtal har gjorts upp och att de 
efterföljs. 

Fastighetens innehavare/rivningsarbetets beställare kan 
själv vara huvudgenomförare. Rivningsentreprenaderna 
konkurrensutsätts dock ofta så att rivningsentreprenören 
är huvudgenomförare. I upphandlingen av tjänsten är det 
skäl att säkerställa att entreprenören är kompetent att 
sörja för helheten. Trots att ansvaret överförs, har dock 
rivningsarbetets beställare det slutliga ansvaret.  

När rivningsentreprenör upphandlas är det bra att följande införs i anbudsbegäran: 

1. handlingar i anbudsbegäran för anbudsgivning
 � rivningskarteringsrapport 
 �mål för återvinning av byggdelar och -material
 � säkerhetsdokument och entreprenadprogram
 � beskrivning av rivningsarbetet 
 � ritningar över rivningsobjektet 

2. minimikriterier för entreprenörens lämplighet 
 � företags- och personreferenser för motsvarande till 
huvudmaterial, storleksklass och återvinningsmål 
verkställda rivningsprojekt 

 � anbudsgivaren har kvalitets- och miljöhanterings-
system 

3. entreprenörens skyldigheter 
 � bedriva verksamheten enligt författningarna om 
byggande, arbetssäkerhet och miljöskydd samt enligt 
villkoren i rivningstillståndet och även krav på samma av 
underentreprenörerna. 

 � göra upp en arbetsplats- och riskplan samt en plan för 
rivningsarbetet 

 � utarbeta en arbetssäkerhetsplan och meddela den 
säkerhetsansvarige personen till beställaren 

 � låta kommunens byggnadstillsynsmyndighet godkänna 
den ansvariga arbetsledaren för rivningsarbetet och 
dennes ersättare innan arbetet inleds

 � låta kommunens byggnadstillsynsmyndighet godkänna 
anmälan om byggnadsavfall innan arbetet inleds

 � skaffa tillstånd som behövs under rivningen och sköta 
anmälningsförfaranden 

 � låta en rivningsfirma, som är godkänd av regionförvalt-
ningsverket, utföra asbestsaneringsarbetet samt göra 
upp en förhandsanmälan om asbestsaneringsarbete

 �meddela beställaren och avbryta arbetet utan dröjsmål 
ifall misstanke om skadeämne, som inte nämns i skade-
ämneskarteringen, framträder under pågående rivning 

I guiden om cirkulär ekonomi i offentlig upphandling  
(hankintaopas) finns mer information om anskaffningen 
av konsulter, planerare och rivningskarterare. 

Ansvar, behörighet och rapportering 
införs i avtalen
Definition av och ansvar för uppgifter som framförs i 
anbudsbegäran antecknas i entreprenadavtalen. Under 
det inledande sammanträdet är det är bra att ännu gå 
igenom ansvarsfördelningen för att alla ska förstå den på 
samma sätt. 

 � utföra en sorterande rivning med lämplig utrustning
 � se till att avfallet sorteras och samlas in separat 
 � föra avfallet till återvinning och behandling till mot-
tagningsplatser med miljötillstånd 

 � göra upp lastspecifika transportdokument och 
säkerställa att avfallstransportören har avfallregis-
terutdrag

 � föra arbetsplatsdagbok och göra upp inspektionsdo-
kument för arbetsplatsen samt delta i arbetsplats-
möten 

 � göra en avfallsrapport när arbetet är färdigt, i vilken 
uppges avfallet som uppstått och hur det har sor-
terats, mängden sorterat avfall, återvinnings- eller 
behandlingssätt och mottagningsplatser 

 � skicka avfallsrapporten och transportdokumentet 
och mottagningskvitton till beställaren samt skicka 
avfallsrapporten och vid behov ovan nämnda kvitton 
till kommunens byggnadstillsyns- och miljöskydds-
myndighet 

 � kalla kommunens byggnadstillsynsmyndighet till 
slutsyn av rivningsarbetet

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161882
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Ta kontakt med kommunens byggnadstillsyn i god tid 
före det planerade rivningsarbetet. För rivningen behövs 
rivningstillstånd, som söks av kommunens byggnadstill-
synsmyndighet. Om man har för avsikt att bygga nytt på 
rivningsobjektet, beviljas rivningstillståndet i samband med 
bygglovet. På mindre rivningsobjekt såsom sanering eller 
självständig rivning av småhus, räcker det vanligen med att 
man gör en rivningsanmälan. Anmälan till byggnadstillsy-
nen görs 30 dagar före rivningen inleds. 

Förutsättningen för att rivningstillstånd ska beviljas är 
att rivningen inte riskerar den byggda miljöns traditions-, 
skönhets- eller andra värden eller är till olägenhet för 
planläggningen. Om byggnaden är skyddad eller annars 
byggnadshistoriskt värdefull, behövs museimyndighetens 
utlåtande om sanerings- och rivningsplanerna. 

Rivningsarbetet får inte inledas före rivningstillståndet har 
beviljats. I tillståndet utfärdas villkor, med vilka myndighe-
ten säkerställer att rivningsarbetet sköts på det sätt som 
förutsätts i lagen. Om grannarna till rivningsobjektet inte 
har informerats om rivningsprojektet innan rivningstillstån-
det har beviljats, förutsätter byggnadstillsynsmyndigheten 
med hjälp av tillståndsvillkoren att det görs. 

När rivningstillstånd ansöks görs en utredning om avfal-
let som uppkommer. Uppgifter om material, uppskattad 
mängd samt återvinnings- och behandlingsrekommenda-
tioner som samlats in i rivningskarteringen är till god hjälp 
när avfallsutredningen görs upp.  

Avfallet ska bokföras under rivningsarbetets gång. Riv-
ningsentreprenören sköter vanligen avfallshanteringen på 
rivningsobjektet, varför det i anbudsbegäran och entrepre-
nadavtalet är skäl att anteckna skyldigheten att bokföra 
avfallet och göra upp en avfallsrapport samt att skicka 
transportdokumenten och avfallsmottagningskvitton till 
beställaren. 

För rivningsarbetet godkänns en ansvarig arbetsledare, 
som har teknisk utbildning och tillräcklig erfarenhet av 
rivningsarbeten. I praktiken ansöker vanligen rivningsentre-
prenören om godkännande av arbetsledaren från bygg-
nadstillsynsmyndigeten.  

Du behöver tillstånd för rivningsarbete
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Den som beställer rivningsarbetet övervakar att projektet 
genomförs enligt målen, planerna och tillståndsbestäm-
melserna. Rivningsentreprenören övervakar sin personal 
och underentreprenörernas arbetsprestation och arbetssä-
kerhet. 

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet övervakar 
rivningen i enlighet med byggnadslagstiftningen. Bygg-
nadsinspektörerna genomför inspektioner på rivningsob-
jektet i enlighet med uppskattat behov. I rivningstillståndet 
förutsätts vanligen slutsyn, då det säkerställs att ärenden 
som nämns i tillståndsvillkoren uppfylls och nödvändiga 
kvitton granskas. I synnerhet på större rivningsobjekt 
deltar tillsynsmyndigheterna i rivningsarbetets inledande 
sammanträde och även i arbetsplatsmöten. 

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetssäkerheten 
under rivningsarbetet. Asbestrivningsarbete anmäls på för-
hand till arbetarskyddsförvaltningen 7 dagar före arbetet 
inleds. Anmälningsblanketten kan fyllas i via webbtjänsten, 
i vilken även finns anvisningar och där man kan kontrollera 
att entreprenören har arbetstillstånd för asbestrivning. 
Förhandsanmälan görs även för rivningsarbetsplatser med 
mer än 10 arbetstagare och som pågår över en månad.  

Kommunens miljöskyddsmyndighet övervakar avfallshan-
teringen på rivningsobjektet såsom även buller- och  
dammhanteringen. Rivningen och pulveriseringen av 

betongavfallet, dvs. buller- och dammhantering vid kompri-
mering av materialet för transport, kan vanligen göras så att 
miljön inte utsätts för olägenheter.  Om man har för avsikt 
att krossa betong på rivningsobjektet, måste man fråga av 
myndigheterna om bulleranmälan räcker och vid behov att 
utreda dammhanteringen eller kräver krossningen miljötill-
stånd. 

Räddningsmyndigheten bör underrättas om det finns 
en oljecistern som ska tas bort på en fastighet. Till 
anmälan bifogas protokoll från inspektion och 
sanering av cisternen, som har gjorts upp av 
cisternservicefirman och godkänts av TUKES.  
Om man misstänker att marken har förore-
nats av olja, ska detta omedelbart meddelas 
till kommunens miljöskyddsmyndighet, som 
ger anvisningar om nödvändiga åtgärder.  

Fastighetsinnehavaren har helhetsansvar 
för rivningsprojektet.

Övervakning av rivningsarbetet och säkerheten
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Fastighetsinnehavaren har helhetsansvar för rivningsprojektet
Fastighetsinnehavaren/rivningsarbetets beställare  
ansvarar för att
• rivningsprojektet är lagenligt
• verkställer målen för cirkulär ekonomi
• rivningsarbetet är säkert och övervakningen ordnad
• fastställer rapporteringsuppgifterna

gör eller låter utföra
• rivnings- och skadeämneskartering, inkl. återvinnings- 

och rivningsrekommendationer
• rivningsbeskrivning
• säkerhetsdokument och entreprenadprogram
• ansökan om rivningstillstånd av kommunens byggnads-

tillsynsmyndighet

skaffar huvudgenomförare och/eller separata entrepre-
nader för rivningsarbetet, i anbudsbegäran uppges:
• minimikrav: yrkeskunskap och erfarenhet samt nödvän-

diga tillstånd och registreringar, även av underentrepre-
nörerna

• återvinningsmål, sorterings- och separata insamlingsför-
pliktelser

• ansvar, villkor för genomförande, rapportering och över-
vakning av arbetet

Sorterande rivning och avfallsåtervinning

Användbara maskiner och anordningar, möbler, 
dörrar, fönster, tvävaror, skivor, paneler, betongele-
ment osv.

Metall, glas, gipsskivor, takfilt, plast (PE och PP) 
asfalt, armatur och elanordningar – inkl. skadliga 
ämnen

Asbest, bl.a. i isolering, mattlim, väggskivor,  
smörjoljor, kemikalier, kreosotimpregnerat och 
tryckimpregnerat trä

Obehandlat och ytbehandlat trä, träbaserade skivor.
Energiavfall/brännbart byggavfall: återvinnings- 
oduglig plats (inte PVC), paff och papper, träbaserad 
isolering

Betong, Tegel
• krossas på rivningsfastigheten
• krossas på framtida återvinningsplats
• krossas i anläggning med miljötillstånd

Återvinning enligt  
MARA-förordningen

Återvinning med stöd 
av miljötillståndet

Separat rivning och behandling av avfall med skad-
liga ämnen - vid behov avbrott av annat rivningsar-
bete!
• Säkerställ yrkeskunskap och tillstånd för asbest- 

arbete: http://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi/ 
• Gör en förhandsanmälan om asbestarbete till RFV

Mer exempel: Tabell över skadliga ämnen s.10, Pur-
kukartoitusopas (MM) och RT-anvisning 18-11245

Kontrollera att 
• avfallstransportören har registerutdrag och avfallsbehandlaren miljötillstånd
• transportdokument görs för varje byggavfallslast

• Beslut om bulleranmälan eller miljötillstånd för 
krossning av kommunens miljövårdsmyndighet

• Småskalig återvinning: fråga kommunens miljö-
vårdsmyndighet

• Miljötillstånd av kommunens miljövårdsmyndighet

 
Fastighetens innehavare gör en MARA-anmälan till NTM-centralen

Miljötillstånd av kommunens miljövårdsmyndighet

Miljötillstånd av regionförvaltningsverket, se ansökningsanvisning
Icke återvinningsdugligt  

mineralavfall  

Slutdeponering, kontrollera 
deponerbarhet

Blandat  
byggavfall  

Behandling i sorteringsanläggning 
med miljötillstånd 

Återvinning eller energiutvinning  
av det sorterade avfallet

ÖVER 50 000 t/år

UNDER 50 000 t/år

ELLER

Återanvändning 
 

Återvinning 
 

Behandling av  
farliga ämnen 

Energi 
 
 

Markbyggander

http://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi/
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/Asbestipurkutyon_ennakkoilmoitus/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161883
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161883
https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%2018-11245
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Tillstand_anmalningar_och_registrering/Anmalningsforfaranden_i_fraga_om_verksamhet_av_engangsnatur_enligt_MSL/Atervinning_av_avfall_i_markbyggnad
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Tillstand_anmalningar_och_registrering/Miljotillstand/Hur_ansoker_man_om_miljotillstand__instruktioner_och_blanketter
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Det är bra att ta bort alla användbara anordningar, möbler 
och material från rivningsobjektet innan den egentliga 
rivningen börjar. Konstruktioner i gott skick såsom stock-
stommar och betongelement är också bra att spara. Om 
det inte finns återanvändningsobjekt i den egna verksam-
heten, finns det olika marknadsplatser, via vilka man kan 
förmedla materialet till nya användare.

Följande uppgift är att omsorgsfullt avlägsna skadliga äm-
nen. Avfallsåtervinning och annan återanvändning lyckas 
inte om farliga ämnen sprids i rivningsmaterialet. Även 
armatur och elanordningar tas bort, eftersom de vanligen 
innehåller skadliga ämnen. Det är också viktigt att ta bort 
gipsskivor och glas, eftersom de kan återvinnas om de är 
hela, men om de har krossats kan de inte längre skiljas 
från övrigt material. 

På rivningsobjekten uppkommer vanligen mest betong och 
andra mineralsubstanser. I markbyggande kan naturligt 
stenmaterial ersättas med betong- och tegelkross om kva-
litetskraven enligt Mara-förordningen uppfylls. På rivnings-
objektet kan småskalig återvinning utföras i enlighet med 
villkoren som kommunen har ställt upp.

Metall är självklart återvinningsmaterial. Även betongjärn 
sorteras skilt för återvinning. Bitumentakfilt kan användas 
i tillverkningen av asfalt om den inte innehåller asbest. 
Borttagen asfalt kan även användas som råmaterial för ny 
asfalt. 

Träkonstruktioner i gott skick används ofta på nytt, bräder 
används bland annat i stödkonstruktioner vid gjutning. Träbase-
rade skivor och ytbehandlade träprodukter flisas och används 
inom energiproduktionen. På grund av skadliga ämnen måste 
tryckimpregnerat och kreosotimpregnerat trä föras skilt till 
mottagningsplatserna. Plastprodukter från rivningsobjekten, 
förutom PVC, samlas vanligen med energiavfall eller brännbart 
byggavfall. Återvinningen av plast utvecklas hela tiden och även 
på rivningsobjekt är det bra att sortera åtminstone PE- och PP-
plast så att det kan återvinnas som råmaterial för ny plast.  

Återanvändning och återvinning prioriteras 

Skadliga ämnen i byggnadsmaterial
Under årens lopp har flera föreningar, som man numera vet 
är skadliga, använts som tillsatsämnen i byggnadsmate-
rial. Även mikrobskadat material anses vara material som 
innehåller skadliga ämnen. Källa för tabellen: Guiden för 
rivningskartering (adress på sida 3).  

Farligt ämne Exempel på byggnadsmaterial och objekt, i vilka det kan förekomma skadliga ämnen 

Asbest isoleringsmaterial (brand-, värme- och ljudisolering), isoleringar runt rör och ventilationskanaler, fasadfogningsmate-
rial, ytbeläggning på fasader, bitumenbaserad målfärg på plåttak, bitumenfilt på tak, bitumentaklim, vattenisolerings-
material i våtutrymmen, asbestcementskivor (inre beklädnadsskivor, takskivor), lim i vinylplattor, flexibla vinylmattor, 
fästmassa för keramiska plattor, fästmassa för trappor, golvlistor för akrylmassagolv, tätningsmaterial

PCB målfärger (vinyl-, klorkautschuk- ja cyklokautschukfärger, målfärg för betonggolv, målfärg för balkongplattor), fog-
ningsmassa (elementfogar), värmeglas och fönsterglas, kondensatorolja för elanordningar, elkablar och  
-transformatorer 

PAH & kreosot målfärger som baserar sog på tjära, stenkolstjära och bitumentjära, bitumen- och takpapp, fuktisoleringar, ångspärrs-
material, kapillarstopp, isoleringsmaterial runt elledningar, skorstenar (sot), kreosotimpregnerat trävirke

Kolväten, olja oljeläckage t.ex. på golv, oljecisterner och -rör som tas bort  

Skadliga metaller tryckimpregnerat trä (arsen, koppar, krom), elektronik, lampor (lågenergilampor, lysrör, kvicksilverlampor), gammal 
målfärg (bly, kadmium, zink mm.) 

Bromerat brand-
skyddsmaterial 

cellgummiisolering, EPS – i byggnaders bottenbjälklag, XPS isolering, elektronik, träfiberisolering 

Ftalat vinylbeläggning (DEHP: 13–19 %), vinyltapeter, kablar, lim, lack, takfilm, isolerglas 

 

https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Tillstand_anmalningar_och_registrering/Anmalningsforfaranden_i_fraga_om_verksamhet_av_engangsnatur_enligt_MSL/Atervinning_av_avfall_i_markbyggnad
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Återvinning och behandling av rivningsavfall 
Lösöre

Kartera och gör upp en lista över lösöre 
på objektet och ta bort det innan rivnings--
arbetet inleds. Meddela om kulturhisto-
riskt värdefullt lösöre till museiverket. 

Användnings- och 
reparationsdugligt lösöre 
såsom skåp, hyllor, lådskåp, 
bord, stolar osv.

Lösöre som innehåller
återvinningsbart material

Lösöre som passar för 
energiåtervinning såsom 
möbler i trä och av PE- och 
PP-plast

Lösöre som inte kan 
återvinnas

Använd/restaurera för 
eget bruk eller förmedla 
till en annan användare

Leverera för återvinning 
till en mottagare som har 
miljötillstånd

Leverera för återvinning till 
en mottagare som har 
miljötillstånd

Leverera för behandling till 
en mottagare som har 
miljötillstånd

l fråga om annat lösöre ta reda 
på eventuella återanvändnings- 
och leveranssätt till användarna 
(t.ex. webbutiker).

Metall

Ta bort hela och reparations-
dugliga cisterner, rör,  
städkonstruktioner, galler, 
 trappor osv. före rivning 

Olika metallkvalitéer till 
återvinning, t.ex. stål, järn, 
koppar, aluminium

Metaller till återvinning som 
blandmetall

Om metall hamnar i 
blandat byggavfall

Använd på nytt i egen 
verksamhet eller 
förmedla till en annan 
användare

Leverera skilt för varje 
kvalité till tillverkning av 
returmetall till en 
mottagare som har 
miljötillstånd

Leverera för sortering och 
tillverkning av returmetaller 
till en mottagare som har 
miIjötillstånd 

Leverera blandavfallet till 
sortering och metallavskiljning 
till en anläggning som har 
miljötillstånd
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Glas

Ta bort helt och reparations-
dugligt glas, glasdörrar, 
terrassglas, glastak osv. 
före rivning

Ta bort fönstren utan att 
söndra dem före rivning

Fönsterglasavfall utan 
skadliga ämnen förs till 
återvinning

Glasavfall som 
innehåller skadliga 
ämnen

Använd på nytt i egen 
verksamhet eller förmedla
till en annan användare

Leverera till en fönster-
mottagare, säkerställ att 
ramar och utrustning får 
finnas kvar

Leverera till en mottagare 
som har miljötillstånd - 
Glasen används bl.a. för 
tillverkning av cellglas och 
glasull

Leverera till behandling 
som farligt avfall till en 
mottagare som har 
miljötillstånd

Gipsskivor

Torra och rena gipsskivor 
utan skadliga ämnen 
återvinns (tapet eller 
målfärg stör vanligen inte)

Gipsskivsavfall som inte kan 
återvinnas på grund av 
orenheter eller ytmaterial 
(t.ex. kakel, murbruk, 
cement)

Leverern stora partier direkt 
till gipsskivsfabriken, 
säkerställ kvalitetskraven och 
lagra torrt

Leverera mindre 
partier för återvinning till en 
mottagare som har 
miljötillstånd – lagra torrt 

Leverera för slut- 
deponering till en 
mottagningsplats som  
har miljötillstånd

I sorteringsanläggningen kan gipsavfall inte skiljas från blandat 
byggavfall. Gips är till skada på grund av sulfaterna som den 
innehåller, om den hamnar med annat avfall till ett kraftverk eller 
på avstjäIpningsplatsen.
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Obehandlat och ytbehandlat trä, träskivor

Ta bort trädörrar och 
möbler, balkar, stockar, 
bräden, paneler, skivor osv. 
som är i gott skick före 
rivning

Rent, obehandlat trä till 
återvinning

Obehandlat och ytbehandlat 
trä återvinns som energi

Använd som sådant på nytt 
i egen verksamhet eller t.ex. 
bräden för brädfodring eller 
förmedla materialet för 
användning till en annan 
byggare

Leverera till en mottagare 
som tar emot rent trä. Trä 
används t.ex. för tillverkning 
av biämne i skivor eller vid 
kompostering

Leverera träavfallet 
till krossning och 
metallavskiljning 
till en mottagare som  
har miljötillstånd

Tryckimpregnerat trä 

Arsenimpregnerat trävirke i gott skick får återanvändas endast i 
yrkesmässig verksamhet t.ex. i bärande konstruktioner i offentliga 
byggnader, jordbruket och broar. l bostadsområden är det förbjudet 
att använda arsenimpregnerat trä. Får inte överlåtas till konsumenter.

Ta bort tryckimpregnerat 
trä omsorgsfullt och 
samla det skilt

Kreosotimpregnerat trävirke i gott skick kan återanvändas endast i 
yrkes- och industribruk, konstruktioner med öppna ledningar som 
kontinuerligt berör marken, järnvägssyllar samt broar eller andra
liknande bärande utomhuskonstruktioner. Får inte överlåtas till 
konsumenter.

Ta bort kreosotimpregnerat
trä omsorgsfullt och 
samla det skilt

Leverera till behandling av 
tryckimpregnerat trä till en 
mottagare som har 
miljötillstånd

Leverera till behandling av 
kreosotimpregnerat trä till 
en mottagare som har 
miljötillstånd

Trä eller annat organiskt avfall får inte föras till 
en avstälpningsplats för slutdeponering.

Kreosotimpregnerat trä  

– innehölll arsen fram tilll år 2000

Kreosotolja är giftig
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Plast

För återvinning passar i 
synnerhet PE- och PP-plast 
såsom rör, listor, film osv.

Som energiavfall passar plast 
(inte PVC-plast)

Plast i brännbart byggavfall 
(endast en liten mängd 
PVC-plast)

Större mängder PVC-plast 
såsom rör, ledningar, 
vinylmattor, listor osv.

Leverera till en mottagare som 
har miIjötillstånd. Plasten 
används bl.a. i tillverkning av 
bl.a. returplast eller 
plastkomposit

Leverera för återvinning som 
energi till en mottagare som 
har miljötillstånd

Leverera för behandling/ 
lagring till en mottagare 
som har miljötillstånd

För återanvändning 
passar plaströr, behållare, 
isolering osv.

Använd på nytt i egen 
verksamhet eller förmedla  
till en annan användare

Plast och annat organiskt avfall får inte föras till 
en avstjäIpningsplats för slutdeponering.

Isoleringar

Rent mineralullsavfall 
återvinns. Får varken
innehålla eller orenheter
eller mikrobskador

Plastbaserad isolering, 
EPS och XPS (polystyren) 
och PU (polyuretan)

Mineralullsisolering som 
inte kan återvinnas (får 
inte innehålla organisk 
substans)

Lagra torrt och leverera till 
en mottagare som har 
miljötillstånd – används i 
tillverkningen av ny 
mineralull

Leverera med energiavfall 
eller brännbart avfall till 
återvinning som energi

Leverera för slutdeponering 
till en mottagningsplats 
som har miljötillstånd

Ren och torr isolering 
återanvänds

Använd som isolering i egen 
verksamhet eller förmedla till 
en annan användare  
- passar vanligen för ett s.k. 
sekundärobjekt såsom garage 
osv.
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Oljecisterner och -rör
Oljecisterner och anordningar i anslutning 
till dem samt rörledningar bör granskas 
och rengöras av en cisternservicefirma 
godkänd av TUKES. Protokoll över arbetet 
skickas till räddningsmyndigheten. 

Rengjord oljecistern, som 
konstaterats användbar vid 
inspektion

Rengjord, oanvändbar 
oljecistern i metall samt 
rörledningar

Rengjord, oanvändbar 
oljecistem i glasfiber, nylon 
eller PE-plast

Oljig cistern och 
rörledningar

Använd på nytt i egen 
verksamhet eller förmedla
till en annan användare

Leverera till framställning av 
returmetall till en mottagare 
som har miljötillstånd

Leverera för behandling och 
återvinning som material eller 
energi

Leverera till en mottagnings-
plats för farligt avfall som 
har miljötillstånd

Misstanke om förorening av marken och 
grundvattnet meddelas omedelbart till 
kommunens miljöskyddsmyndighet och 
möjlighet till inspektionsbesök ordnas 
innan gropen fylls igen.

Bitumentakfilt

Bitumentakfilt i gott skick 
och utan skadliga ämnen 
återanvänds

Bitumentaktilt utan 
skadliga ämnen 
återvinns

Använd på nytt som 
beläggningsmaterial eller 
vattenisolering i betong- 
konstruktioner på mark

Leverera till en mottagare 
som har miljötillstånd 
– används i tillverkningen av 
asfalt

Leverera till en mottagnings- 
och behandlingsplats för 
asbestavfall som har 
miljötillstånd

Bitumenfilt som innehåller 
asbest – bitumenfilt som 
tillverkats före år 1994 
ska asbestundersökas

>1994
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Betong och tegel

Lösgör användbara betong-
konstruktioner, -element, 
-balkar, -ringar, -tegel osv. så 
att de hålls hela

Framställ returststensmaterial
som uppfyller kvalitets-
kraven genom att krossa 
sorterad, skadeämnesfri 
betong på rivningsobjektet

Använd på nytt i egen 
verksamhet eller förmedla 
till en annan användare

Kross kan ersätta naturligt 
stenmaterial på rivningsplatsen 
eller på annat godkänt 
återvinningsobjekt (MARA 
-anmälan eller miljötillstånd)

Leverera till en
mottagnings- och 
behandlingsplats för 
asbestavfall som har 
miljötillstånd

Samla skilt asbesthaltigt 
betong- och tegelavfall

Pulverisera sorterat, 
skadeämnesfritt betong- 
och tegelavfall på rivnings-
objektet för transport

Leverera till en krossnings-
anläggning som tillverkar 
returstenmaterial och som 
har miljötillstånd

Leverera till en 
mottagningsplats för 
farligt avfall som har 
miljötillstånd

Samla skilt annat betong- 
och tegelavfall som 
innehåller farliga ämnen

Leverera till en sorterings- 
eller slutdeponeringsplats 
som har miljötillstånd

Pulverisera betong- och 
tegelavfall som inte kan 
återvinnas på rivnings- 
objektet för transport

Såkerställ anmälnings- eller 
tillståndsförfarandet för 
krossning av kommunens 
miljöskyddsmyndighet
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I webbtjänsten Materiaalitori.fi kan du bjuda ut material till 
andra användare eller söka avfallstransport- och mottag-
ningstjänster samt experttjänster. Materialtorget är avgifts-
fritt och avsett för företag och organisationer. 

Du kan bläddra i annonserna på materialtorget utan att 
registrera dig. Om du hittar en lämplig tjänst eller motta-
gare, kan du ta kontakt direkt. När du är inloggad i tjänsten 
kan du publicera en materialannons via tjänsten. Egen 
annons publiceras som registrerad i tjänsten. Erbjudandena 
görs mellan den som publicerat meddelandet och den som 
svarar på det och kan antingen godkännas eller förkastas. 
Meddelande om svar och erbjudanden skickas till egen 
e-post. 

Reformen av avfallslagen, som trädde i kraft i början av år 
2020, förpliktar avfallsinnehavare, som behöver sekundära 
avfallshanteringstjänster till ett värde av mer än 2 000 euro 
per år, att använda Materialtorget. Offentliga avfallsinneha-
vare, dvs. upphandlingsenheter, omfattas av skyldigheten 
från och med 1.1.2021. 

På materialtorget finns bra anvisningar om hur man 
tar i bruk tjänsten och om förfarandet i samband med 
kommunalt tjänstebehov i andra hand. www.materiaalitori.fi 

Materialtorget är till hjälp för att hitta återvinnare eller mottagare  

http://www.materiaalitori.fi
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Miljöministeriets publikationer om rivningsarbete

• Alla publikationer: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/disco-
ver 

• Purkutyöt – opas tekijöille ja teettäjille http://julkaisut.
valtioneuvosto.fi/handle/10024/161884 

• Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa: Hankintaopas, 
sopii myös yksityisten hankkeisiin http://julkaisut.valtio-
neuvosto.fi/handle/10024/161882 

• Purkukartoitus - opas laatijalle http://julkaisut.valtioneuvo-
sto.fi/handle/10024/161883 

Möjligheter för materialåtervinning
Materialtorget https://www.materiaalitori.fi/ 

Företag och avfallsmottagare inom rivnings- 
och återvinningsbranschen

• Infra Ry:s medlemsregistersökning https://www.rakennus-
teollisuus.fi/INFRA/Tietoa-alasta/Purku-ja-kierratys/ länk 
till söktjänsten finns på sidan

• Direkt länk till söktjänsten https://www.rakennusteol-
lisuus.fi/INFRA/Jasenyrityshaku/?MainDomains=pur-
ku+ja+kierrätys&SelectedSection=&EmployeeCount-
Selection=&orderMethod=byletter&searchedQue-
ry=&showall=true 

Länkar i guiden

Byggandets Kvalitet BYKVA rf:s 
företagssökning (kompetens)

• https://www.rala.fi/yrityshaku17/ 

Byggexperter som har personcertifikat, 
bland annat asbestkarterare och experter på 
bygghälsa

• https://www.sertifikaattihaku.fi/ 
• AHA-personcertifikat
• https://sertifikaattihaku.fi/search?mode=list&certificate-

subtypeid=425&searchclass=7&pagesize=10&page=1 

Information om asbest, lagstiftning, tillstånd 
och anmälningsförfarande

• https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetsforhallanden/
byggbranschen/asbest 

• Anmälningsblankett för asbestrivningsarbete och till-
stånd för asbestrivning http://asbestipurkuluparekisteri.
ahtp.fi/ 

• Förhandsanmälan om asbestarbete till RFV
• https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/

Asbestipurkutyon_ennakkoilmoitus/e9006369-2e9f-4afa-
9304-285f4cf6fb87 

Service- och saneringsfirmor för oljecisterner 
som är godkända av säkerhets- och 
kemikalieverket TUKES

• https://rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat?lang=sv 

Information om återvinning av avfall i 
markbyggande, MARA-anmälningsblanketter

• https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Arendehantering_till-
stand_och_miljokonsekvensbedomning/Tillstand_an-
malningar_och_registrering/Anmalningsforfaranden_i_
fraga_om_verksamhet_av_engangsnatur_enligt_MSL/
Atervinning_av_avfall_i_markbyggnad 

Anvisning för ansökan om miljötillstånd av 
regionförvaltningsverket (RFV)

• https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Arendehantering_till-
stand_och_miljokonsekvensbedomning/Tillstand_an-
malningar_och_registrering/Miljotillstand/Hur_ansoker_
man_om_miljotillstand__instruktioner_och_blanketter

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/discover
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/discover
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161884
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161884
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161882
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161882
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161883
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161883
https://www.materiaalitori.fi/
https://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/Tietoa-alasta/Purku-ja-kierratys/
https://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/Tietoa-alasta/Purku-ja-kierratys/
https://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/Jasenyrityshaku/?MainDomains=purku+ja+kierrätys&SelectedSection=&EmployeeCountSelection=&orderMethod=byletter&searchedQuery=&showall=true
https://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/Jasenyrityshaku/?MainDomains=purku+ja+kierrätys&SelectedSection=&EmployeeCountSelection=&orderMethod=byletter&searchedQuery=&showall=true
https://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/Jasenyrityshaku/?MainDomains=purku+ja+kierrätys&SelectedSection=&EmployeeCountSelection=&orderMethod=byletter&searchedQuery=&showall=true
https://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/Jasenyrityshaku/?MainDomains=purku+ja+kierrätys&SelectedSection=&EmployeeCountSelection=&orderMethod=byletter&searchedQuery=&showall=true
https://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/Jasenyrityshaku/?MainDomains=purku+ja+kierrätys&SelectedSection=&EmployeeCountSelection=&orderMethod=byletter&searchedQuery=&showall=true
https://www.rala.fi/yrityshaku17/
https://www.sertifikaattihaku.fi/
https://sertifikaattihaku.fi/search?mode=list&certificatesubtypeid=425&searchclass=7&pagesize=10&page=1
https://sertifikaattihaku.fi/search?mode=list&certificatesubtypeid=425&searchclass=7&pagesize=10&page=1
https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetsforhallanden/byggbranschen/asbest
https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetsforhallanden/byggbranschen/asbest
http://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi/
http://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi/
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/Asbestipurkutyon_ennakkoilmoitus/e9006369-2e9f-4afa-9304-285f4cf6fb87
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/Asbestipurkutyon_ennakkoilmoitus/e9006369-2e9f-4afa-9304-285f4cf6fb87
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/Asbestipurkutyon_ennakkoilmoitus/e9006369-2e9f-4afa-9304-285f4cf6fb87
https://rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat?lang=sv
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Tillstand_anmalningar_och_registrering/Anmalningsforfaranden_i_fraga_om_verksamhet_av_engangsnatur_enligt_MSL/Atervinning_av_avfall_i_markbyggnad
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Tillstand_anmalningar_och_registrering/Anmalningsforfaranden_i_fraga_om_verksamhet_av_engangsnatur_enligt_MSL/Atervinning_av_avfall_i_markbyggnad
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Tillstand_anmalningar_och_registrering/Anmalningsforfaranden_i_fraga_om_verksamhet_av_engangsnatur_enligt_MSL/Atervinning_av_avfall_i_markbyggnad
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Tillstand_anmalningar_och_registrering/Anmalningsforfaranden_i_fraga_om_verksamhet_av_engangsnatur_enligt_MSL/Atervinning_av_avfall_i_markbyggnad
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Tillstand_anmalningar_och_registrering/Anmalningsforfaranden_i_fraga_om_verksamhet_av_engangsnatur_enligt_MSL/Atervinning_av_avfall_i_markbyggnad
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Tillstand_anmalningar_och_registrering/Miljotillstand/Hur_ansoker_man_om_miljotillstand__instruktioner_och_blanketter
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Tillstand_anmalningar_och_registrering/Miljotillstand/Hur_ansoker_man_om_miljotillstand__instruktioner_och_blanketter
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Tillstand_anmalningar_och_registrering/Miljotillstand/Hur_ansoker_man_om_miljotillstand__instruktioner_och_blanketter
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Tillstand_anmalningar_och_registrering/Miljotillstand/Hur_ansoker_man_om_miljotillstand__instruktioner_och_blanketter


19



20

I snabbguiden för rivningsarbete beskrivs hur ett rivningsprojekt genomförs på 
ett högklassigt sätt och i enlighet med målen för cirkulär ekonomi.   

Guiden har gjorts upp som hjälpmedel i synnerhet för fastighetsägare och 
byggherrar som planerar rivningsprojekt. Vi hoppas att innehållet även är till 
nytta för dem som i praktiken planerar och genomför rivningsprojekt samt för 
tillsynsmyndigheterna.

Guiden är en komprimerad översikt om hur ett modernt rivningsprojekt 
ska genomföras.  Informationsinnehållet grundar sig på miljöministeriets 
publikationer om rivningsarbete, rivningskartering och cirkulär ekonomi i 
rivningsprojekt. 

Guiden har utarbetats i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens 
styrnings- och utvecklingsprojekt. 
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