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Rätt material på rätt plats –
främja rätt materialanvändning och innovation
Byggmaterialindustrierna är en branschorganisation med medlemmar inom
tillverkande företag, leverantörer och materialorganisationer inom byggmaterial. Vår
huvuduppgift är att utgöra samverkansnod för såväl våra medlemmar som övriga
myndigheter och intressentgrupper inom samhällsbyggandet.
Byggmaterialindustriernas ansvar är att lyfta fram materialdisciplinernas
gemensamma intressen och frågor. Byggmaterialets funktion och innovationskraften
inom industrin är centralt i alla frågor och att beställare av material ser till
byggnationens förutsättningar, geografiska placering och livslängd så att vi får rätt
material på rätt plats.
Tag hänsyn till byggmaterialets värde
I kapitel 10 nämns bara vissa byggmaterialsorter. Önskar man referera till ett material
borde man ha med fördelarna med de andra avseende återvinning och
återanvändande också. Eftersom rapporten handlar om cirkulär ekonomi väntas den
övergripande tala om mål och riktlinjer för en plan utifrån den aspekten och med mål
för hantering av byggmaterial generellt. System och förutsättningar för den cirkulära
ekonomin måste gälla avfall och återanvändande från samtliga materialdiscipliner utan
särskilda detaljer. Det främjar företagens innovation till både materialsammansättning
och produktdesign för de olika materialen och de har olika förutsättningar varje
disciplin vet bäst att använda.
Att se till byggmaterialets värde i högre utsträckning kan ses inte minst mot bakgrund
av en aktuell rapport från Återvinningsindustrierna ”Ett värdebeständigt svenskt
materialsystem”. Där lyfter man bland annat fram vikten av att se till de olika
materialvärdenas potential ur ett ekonomiskt perspektiv och inte bara beräknat som
volym. Rapporten utmanar också det linjära synsätt som präglar både styrmedel och
hantering idag vilket ytterligare stärker vikten av att se samtliga materials värde för det
cirkulära flödet och synliggöra såväl återvinning som återanvändande.
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Tydliggör avfall och återanvändning och använd riskfritt
Den nationella avfallsplanen önskar minska mängden avfall och dess negativa effekter
på människors hälsa och miljö samt främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin.
Vi anser att man på ett tydligare sätt måste skilja mellan återvinning och
återanvändning av produkter. Samhället och världen har blivit bättre på
återanvändning men i byggbranschen är fokus stort på avfall. Det är naturligtvis bra
men kan hamna snett om till exempel sortering av avfall och avfallsfraktion premieras
till förmån för återanvändande.
Det handlar om att definitionsmässigt tydliggöra skillnaderna mellan avfall respektive
återanvändning, samt de behandlings- och hanteringsmässiga skillnader som följer
med dessa två begrepp. Byggmaterialindustrierna ser detta problem till exempel i
belysning av byggpallar och Retursystem Byggpall (vars systems syfte är att
återanvända byggpallar). Mot bakgrund av just att dagens mål styr mot volymmässig
avfallshantering slängs ett stort antal återanvändningsbara lastpallar bara i en
container för energiåtervinning. Detta för att det råder brist på incitament och
lösningar för återanvändning.
Generellt vill vi också påpeka att riskfritt är ett betydligt bättre mål och begrepp för
hantering med farliga ämnen eller komponenter så att material och miljö blir framgent
bättre. Giftfritt är ett omöjligt mål då gifter förekommer runt om oss naturligt. Rätt
hanterade i rätt halter innebär de ingen risk.

Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till Anneli Kouthoofd, vd
Byggmaterialindustrierna, anneli@byggmaterialindustrierna.se, 070 – 379 84 22.
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