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ur det. Gips är ett avfall som förekommer som brandskydd i stor omfattning och förut gick majoriteten på deponi. Nya alternativ har dykt upp det 

är dock fortfarande mycket som går på deponi och det medför miljöproblem, främst i form av läckage av svavel.  
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        Abstract 
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Förord 
Denna studie sker på uppdrag av Tekniska Verken i Linköping. Detta då de sett den nuvarande 

gipshanteringen, återvinning i den mån det går men i de flesta fall deponering, som otillräcklig. Syftet 

från deras sida var att undersöka om det finns några andra lösningar som både ur ekonomisk men 

framförallt miljömässig synpunkt lämpar sig bättre än deponering. 

Jag vill även tacka mina handledare Magnus Hamar på Tekniska Verken och Teresia Svensson på 

Tema Vatten för all input och att ni hela tiden varit positiva och hjälpt mig framåt i arbetet. Tack vare 

er har det aldrig känts jobbigt att göra detta arbete själv. 
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Sammanfattning 
Avfall i stort har fått en annan innebörd i dag jämfört med tidigare decennier i och med att det 

nu går att återanvända, återvinna och utvinna energi ur det. Gips är ett avfall som förekommer som 

brandskydd i stor omfattning och förut gick majoriteten på deponi. Nu har andra alternativ dykt upp 

men det är fortfarande mycket som går på deponi och det medför miljöproblem, främst i form av 

läckage av svavel. Den förändring som skett från att allt går på deponi till att det mer och mer börjar 

återvinnas och återanvändas beror på en rad olika lagstiftningar, bland annat miljöbalken och EU:s 

ramdirektiv för avfall. 

Syftet med studien var att genom intervjuer se hur hanteringen av gipsavfall uppfattas av aktörer 

inom byggbranschen, hantering och transport av avfall och olika återvinningscentraler. Men även att 

se vilka miljörisker de olika aktörerna anser att gipsavfall kan leda till. 

Intervjuerna skedde via telefon då flertalet aktörer agerar på olika ställen runt om i Sverige och 

det blir en högre tillförlitlighet om allt material är inhämtat på samma vis. De aktörer som 

intervjuade var inom området bygg; NCC, inom området hantering och transport av avfall; Sita och 

Ragn-Sells, inom området återvinningscentraler; en återvinningscentral från Uppsala och en från 

Malmö. 

Slutsatsen blev att aktörerna först och främst försöker återvinna gipset, går inte det är det 

deponering som är det sätt varpå gipsavfall hanteras. En aktör blandar in gips i konstruktionsmaterial 

för vägar för att på så sätt minimera avfallet och återanvända det redan befintliga avfallet. Alla 

aktörer är medvetna om att gips måste hanteras på rätt sätt för att miljöriskerna ska begränsas. I viss 

grad lakar ämnen alltid ur från deponier och detta bör hållas under uppsikt för att eventuella risker 

snabbt ska kunna åtgärdas om halterna överstiger föreslagna gränsvärden.  
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1. Inledning 

 

1.1 Avfall 

Avfall är något som inte går att undvika i dagens samhälle där produkter av olika slag tillverkas i 

rask takt. Alla dessa produkter medför avfall i någon utsträckning, vissa mer än andra. Under lång tid 

var deponering det enda sättet att göra sig av med avfallet på. Under de senaste decennierna har 

dock synen på avfall förändrats och så även kunskapen om vilka miljöproblem som resursutnyttjande 

och deponering av avfall medför. På senare tid är det mer som går till återanvändning, återvinning 

och även förbränning med energiutvinning. På grund av detta har avfall gått från att vara något som 

företag och privatpersoner vill göra sig av med så fort som möjligt, till att betraktas som en 

resurs(Lundmark & Samakovlis, 2011). En stor anledning till att avfallshanteringen har utvecklats i 

denna riktning är de styrmedel som finns. De som påverkar just avfallshanteringen är bland annat 

olika miljölagstiftningar, producentansvaret och avfallstrappan. 

1.2 Gips som avfall 
Ett område som handskas med mycket avfall är byggbranschen och man har mer och mer börjat 

inse att det är viktigt att man även inom byggbranschen jobbar för en bättre miljö. Framför allt för att 

vi ska klara miljökvalitetsmålet en god bebyggd miljö där det framgår att ” Byggnader och 

anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” (Naturvårdsverket a, 2013). För att kunna 

säkra den hållbara utvecklingen inom just byggbranschen är det viktigt att man börjar identifiera 

vilken miljöpåverkan ett material har och hur resurseffektiv den är. Det är även av yttersta vikt att 

avfallet minskas, både vid konstruktion och rivning av byggnader, men även från framställandet av 

materialet (Akadiri & Olomolaiye, 2012). Ett material som används mycket inom byggsektorn är gips 

och då framför allt som gipsskivor, men det används även i cement för att stelningsprocessen ska bli 

långsam. En mindre del av den gips som används går till gipsbandage, jordförbättringsmedel och som 

fyllmedel i olika produkter (Loberg & Karlsson, 2013). I byggbranschen används gips mestadels som 

brandskydd mellan olika utrymmen, då det på grund av sina egenskaper är ett material som brinner 

dåligt. Men det är inte helt beständigt mot bränder och så småningom brinner även gipset 

(Norgips.se, 2013). Gips är ett mineral som förekommer naturligt i bland annat Tyskland. När gips 

slängs och blir till avfall går det till någon av Sveriges återvinningscentraler för återvinning eller till 

deponi (Riksantikvarieämbetet, 2009). Problemet är att det krävs gipsfraktioner som i så stor 

utsträckning som möjligt är fritt från andra material för att det ska återvinnas. Om gipset istället 
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hamnar på deponi är risken för läckage av framför allt svavel stor, deponering av gips medför alltså 

miljörisker. 

2. Syfte 

Syftet med studien är att genom intervjuer se hur olika aktörer uppfattar dagens hantering av 

gipsavfall. Fokus ligger på vilka avfallslösningar de ser för gips, vilka miljörisker de anser finns och hur 

de ser på den framtida gipshanteringen. Aktörerna i studien kommer från byggbranschen, hantering 

och transport av avfall och olika återvinningscentraler.  

2.1 Frågeställning 

Hur ser hanteringen av gipsavfall ut enligt de olika aktörerna? 

Anser aktörerna att dagens hantering av gipsavfall kan leda till någon/några miljörisker? 
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3. Bakgrund 

3.1 Styrmedel för avfallshanteringen 

En del i miljölagstiftningen som haft betydelse är Miljöbalken som är ett styrmedel som utkom 1999, 

i den framgår det hur vi bör arbeta för att nå en miljömässigt hållbar utveckling. Ett annat styrmedel 

som används och även definieras i Miljöbalken är det så kallade producentansvaret 

(Naturvårdsverket b, 2013). Det innebär att det är den som producerar eller importerar en produkt 

som ska ta ansvar för att avfallet från produkten samlas in. För att därefter återanvändas, gå till 

återvinning eller bli omhändertaget på annat sätt (Lundmark & Samakovlis, 2011). Syftet med detta 

är att producenterna ska se en fördel med att producera produkter som är enkla för konsumenterna 

att sortera. Men även att produkterna tillverkas på ett resurseffektivt vis och att miljöfarliga ämnen 

undviks (Naturvårdsverket a, 2013). Inom ramen för producentansvaret kan producenterna välja att 

samarbeta i materialbolag. Materialbolagen delegerar sedan insamlandet av avfall som omfattas av 

producentansvaret. Det avfall som inte samlas in och materialåtervinns hamnar i hushållsavfallet. 

Hushållsavfallet i sin tur har kommunen ansvar för att samla in och då går det till energiåtervinning 

genom förbränning istället (Lundmark & Samakovlis, 2011). Ett annat styrmedel är den så kallade 

avfallstrappan, eller avfallshierarkin (sopor.nu, 2012), denna avfallstrappa kommer från EU:s 

ramdirektiv för avfall, 2008/98/EG. Avfallstrappan styr hur prioriteringar inom avfallshanteringen ska 

se ut. Den är indelad i fem steg (Lundmark & Samakovlis, 2011) där den första och mest fördelaktiga 

är avfallsminimering. Det går alltså ut på att man i så stor utsträckning som möjligt ska hushålla med 

jordens resurser och inte tillverka så mycket produkter till att börja med. De produkter som tillverkas 

ska ge upphov till så lite avfall som möjligt. Det andra steget är återanvändning, vi ska i så stor 

utsträckning som möjligt återanvända det avfall som finns, exempelvis genom att köpa möbler från 

second hand istället. Tredje steget är återvinning, exempelvis återvinning av plast. I det fjärde steget 

är inte materialåtervinning en möjlig utväg men det finns fortfarande energi i produkten som kan 

utvinnas genom förbränning, exempelvis sopor som vid förbränning blir el och fjärrvärme. Det sista 

steget är deponering, då läggs avfallet på hög (sopor.nu, 2012). 

3.2 Bestämmelser kring gips 

Enligt EU-direktivet 99/31/EG om deponering av avfall är det viktigt att uppkomsten av avfall 

förebyggs, främst genom återvinning och återanvändning av både material och energi (99/31/EG). I 

de bestämmelser som finns i Sverige om hur gipsavfall ska hanteras framgår det att gipsbaserat avfall 

inte får deponeras i samma deponicell som avfall innehållandes mer än en viss mängd organsikt kol 

(Naturvårdsverket c, 2013). Dessa bestämmelser uppfyller det befintliga EU-direktivet 99/31/EG för 
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deponering av avfall, det har dock visat sig att de inte alltid efterlevs i praktiken. Därför arbetar 

regeringen och naturvårdsverket med att få en så klar bild som möjligt över hur omfattande 

problemet är (Avfall Sverige, 2010), (Naturvårdsverket c, 2013). Anledningen till att gips i de flesta fall 

inte får blandas med avfall som innehåller organiskt kol är att det finns risk för bildning av gasen 

svavelväte. Svavelväte är ett ämne som är mycket giftigt och utgör dessutom en stor brandrisk. Då 

gasen orsakar korrosion utgör den även en risk för den utrustning som finns på deponier för 

omhändertagande av lakvatten och gaser som bildas på deponier (Naturvårdsverket c, 2013), 

(Ahmed et al., 2010). Större delen av de föroreningar som kommer från gips hamnar i lakvattnet och 

förs sedan vidare ut i andra akvatiska ekosystem. I EU-direktivet 99/31/EG framgår det att de krav 

som deponier ska uppfylla tydligt ska framgå, speciellt vad gäller föroreningar av grundvatten på 

grund av lakvatteninfiltration i marken (99/31/EG). I Förordning 2001:512 om deponering av avfall 

framgår det i 25 § att den som har hand om deponin ska se till så att gaserna från deponin 

omhändertas (2001:512). I EU-direktivet 99/31/EG framgår det även att ”Återvinning, i enlighet med 

direktiv 75/442/EEG, av inert eller icke-farligt avfall som är lämpligt för användning vid restaurering 

och utfyllnadsarbete eller för byggnadsändamål, behöver inte utgöra en deponeringsverksamhet” 

(99/31/EG).  

För att hanteringen av gips ska ske så smidigt som möjligt och fraktionerna ska bli så rena som 

möjligt är sortering vid källan att föredra. Ren fraktion innebär att det inte finns något annat än själva 

gipset, eller kartongen på gipsskivan, kvar när det sorterats färdigt. I vissa fall är det dock inte möjligt 

att få rena fraktioner och då sker sorteringen i anslutning till deponin. För att följa bestämmelserna 

måste då det blandade gipsavfallet deponeras separat från annat avfall. (Naturvårdsverket c, 2013) I 

NFS 2004:10 framgår det även att det ur blandat byggavfall kan vara svårt att sortera ut gipsskivor 

eftersom skivorna lätt smulas sönder. För att undvika detta är rekommendationen att sortering i så 

stor utsträckning som möjligt sker vid källan. NFS 2004:10 26 § säger att ”Icke-farligt avfall som 

deponeras i samma deponicell som gipsbaserade avfall får inte överskrida följande gränsvärden.” 

(NFS 2004:10 26 §) Dessa gränsvärden är för totalt organiskt kol, 5 %, och upplöst organiskt kol, 800 

mg/kg. Det går alltså att deponera gips med organsikt avfall om gränsvärdena inte överstigs (NFS 

2004:10 26 §). Enligt Förordning 2001:512 om deponering av avfall 33 § bör man för framtiden även 

tänka på att deponins efterbehandlingsfas är minst 30 år. Berörd tillsynsmyndighet kan bestämma en 

längre tid.  Under denna tid ska regelbundet underhåll, övervakning och kontroll utföras för att 

skydda miljö och människors hälsa (Förordning 2001:512). 
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3.3 Olika sätt att använda gips på 

När gipset blivit till avfall finns det flera olika sätt man kan återvinning det på. Enligt Ahmed och 

Ugai (2010) kan man använda återvunnen gips från gamla gipsskivor som markstabilisering, 

exempelvis vid vägbyggen. Detta är dock ett relativt nytt användningsområde för gips och därför bör 

man vara uppmärksam på vilka miljöeffekter detta kan ha. Det är även viktigt att undersöka hur lång 

hållbarhet gips har som stabiliseringsmaterial. Just miljöeffekterna är extra viktiga att ha koll på i 

områden som har en låg medeltemperatur eller mycket regn, detta då gips är relativt lättlösligt 

(Ahmed & Ugai, 2010). Ett liknande problem skulle kunna vara när gips tillsammans med lera 

används som täckmaterial på deponier (De Soto et al., 2012). Enligt en artikel i Avfall och Miljö 2013 

#1 framgår det att avfallsanläggningar som eldar med biobränsle har problem med att flygaskorna 

fastnar i pannan. För att åtgärda detta behöver pannan eldas ut och kylas av så att man kan gå in och 

rensa den. För att undvika dessa driftstopp har forskare vid Luleå Tekniska Universitet och Umeå 

Universitet upptäckt att svavel och kalcium kan binda askan. Just svavel och kalcium finns i gips och 

gipset kan då blandas in med biobränslet innan det matas in i pannan. Just nu pågår försök i stor 

skala (Avfall och Miljö, 2013). Det finns även regelrätt återvinning av gips, då rensas gipset från 

mindre föroreningar så som spik och kartongen runt gipsskivan. Sedan krossas gipset till ett pulver 

för att sedan bli nya gipsskivor. Större föroreningar ska ha blivit utrensade innan gipset kommer till 

återvinningen (Gipsrecycling, 2013). Enligt Godinho-Castro et al. (2011) är det även möjligt att 

använda gips som jordförbättringsmedel eller djurströ. 
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4. Metod 

För att få fram mitt material gjordes intervjuer med ett antal aktörer som handskas med 

gipsavfall. Mer om hur upplägget för intervjuerna såg ut framgår under rubrik 4.3 Intervju. 

Tillvägagångssättet för urvalet av dessa framgår under rubriken 4.1 Val av aktörer. Då syftet 

förutsätter en metod där jag kan kontakta de olika aktörerna och fråga om deras gipshantering stod 

valet mellan enkät och intervju. Eftersom jag i och med syftet behövde göra en kvalitativ studie föll 

valet på intervju framför enkät. Detta då en enkät bör ha både fråga och svarsalternativ, vilket 

begränsar studien eftersom det är svårt att i förväg veta hur aktörernas gipshantering ser ut 

(Svensson & Starrin, 1996). I en intervju finns utrymme för mer öppna frågor, semistrukturerad, där 

informanten får prata friare om ämnet och då kan intervjuaren även fråga vidare om det dyker upp 

något som skulle kunna vara intressant för studien (Öberg, 2008). Vid en intervju är det dessutom 

möjligt att fråga igen eller be om en förklaring när man som intervjuare inte förstår, denna möjlighet 

finns inte alls vid en enkätundersökning (Tjora, 2010). 

4.1 Val av aktörer 

Ett första steg i valet av aktörer var att identifiera vilka arbetsområden som kommer i kontakt 

med först och främst avfall och därefter specifikt vilka som kommer i kontakt med gips. En aktör som 

handskas med mycket avfall är återvinningscentraler. Vid närmare efterforskning framgick det att de 

även tar emot gips om det är rena fraktioner (Tekniska Verken, 2013). Det framgick även att stora 

mängder gips kommer från rivningar och ombyggnationer, vilket leder vidare till byggbranschen som 

utgör nästa arbetsområde. Efter att tittat på olika byggföretags hemsidor framgick det tydligt att de 

handskades med stora mängder gips. Byggföretagen kan i sin tur anlita större företag som hanterar 

och transporterar avfallet (Renova.se, 2013). Dessa företag agerar på nationell nivå, vissa agerar i 

hela Skandinavien, och utgör ännu ett arbetsområde. De tre identifierade arbetsområdena var; bygg, 

hantering och transport av avfall och återvinningscentraler. Det finns fler arbetsområden som 

kommer i kontakt med gips, exempelvis inom sjukvården då man gipsar benbrott. Dock utgör det 

gips som används inom sjukvården en mycket liten del i jämförelse med bygg och avfalls branschen. 

(Loberg & Karlsson, 2013) Därför valdes de tre tidigare identifierade arbetsområdena. 

De som hörde av sig och sedan intervjuades var inom byggbranschen NCC . Inom hantering och 

transport av avfall intervjuades Sita och Stena Recycling. Inom arbetsområdet återvinningscentraler 

intervjuades en gipsansvarig på Malmö återvinningscentral och en på Uppsala återvinningscentral. 

Det blev alltså fem intervjuer med 1-2 aktörer per arbetsområde. 
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4.2 Kontakt med aktörerna 

Till att börja med tittade jag på aktörernas hemsidor för att se om det redan fanns utskrivet att 

någon jobbade inom det område som var relevant. De gånger det inte gav resultat kontaktades 

växeln för att de sedan skulle kunna skicka mig vidare till rätt person. När jag fick tag på rätt person 

skickade jag ut ett mejl eller ringde, beroende på vad personerna i fråga önskade. När jag kontaktade 

dem informerade jag om vem jag var, vad jag gjorde och vad jag ville få ut av deras medverkan. Enligt 

Kvale (1997) kan informanterna på så sätt förbereda sig lite och även känna sig tryggare under själva 

intervjun. Därefter bestämdes tid då telefonintervjun skulle äga rum. 

4.3 Intervju och analysmetod 

Intervjuerna gjordes via telefon då det var praktiskt då flera av de valda företagen låg på olika 

håll i Sverige. Dessutom kunde informanterna höra av sig när de själva kände att de hade tid och 

kunde då känna sig mer bekväma under själva intervjun. Den största negativa aspekten med 

telefonintervjuer är att jag går miste om kroppsspråket, detta leder i sin tur till att jag måste vara 

extra tydlig under intervjun (Jacobsen, 1993). Då företag som Sita har kontor i Linköping övervägde 

jag att intervjua dem på plats, detta valdes dock bort för det ansågs vara av vikt att alla intervjuer 

skedde på samma sätt. Detta för att få en högre tillförlitlighet på materialet. För att ytterligare 

förstärka tillförlitligheten till materialet användes en diktafon under intervjuerna för att kunna spela 

in dem (Tjora, 2010). Det inspelade materialet transkriberades sedan, i denna process görs enligt 

Kvale (1997) olika val beroende på vem det är som utför och tolkar själva transkriberingen. Olika 

personer tar med olika mycket information i utskriften och detta har självklart påverkan på både 

tillförlitligheten och giltigheten av materialet. Därför valde jag att skriva av det uppspelade materialet 

exakt och vara noga med att påpeka när det hördes otydligt.  

Det utskrivna materialet analyserades därefter genom textnära kodning (Tjora, 2010). Enligt 

Tjora (2010) är en god kodning när koderna utvecklats från empirin, det ska alltså inte gå att få fram 

dessa på förhand. Genom bra beskrivande koder är det möjligt att urskilja intressanta delar från 

intervjun till den vidare analysen. Koderna är knutna till vissa delar av datamaterialet, så kallade 

analysdata. Koderna och analysdata används sedan för kategorisering som är nästa steg i analysen. I 

kategoriseringen utvecklar man kategorier genom att samla koderna i olika grupper eller 

huvudteman. Dessa huvudteman ska i första hand kopplas till frågeställningen för att sedan behandla 

det som är relevant. Kategorierna bildar på så vis en utgångspunkt för vad huvudtemat i analysen blir 

(Tjora, 2010).  
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4.4 Metoddiskussion 

Antalet intervjuer blev ganska få, men eftersom det visade sig att alla informanter tänkte ganska lika 

kan man anta att materialet trots detta är tillförlitligt. Dessutom jobbade exempelvis Malmö 

återvinningscentral mot byggsidan och hade därför koll på både hur arbetet på återvinningscentralen 

ser ut och på hur man arbetar på byggen.  

För att avhjälpa att antalet intervjuer blir få i vidare studier inser jag i efterhand att  aktörerna bör 

kontaktas i ett tidigt skede. Detta då många aktörer är stora företag som inte vet exakt vem som gör 

vad, tidsperspektivet blir extra viktigt när ett så pass litet område som gips ska studeras.  

Dessutom hade det varit bra om ett större antal aktörer hade kontaktats från början. På så sätt 

hade det varit möjligt att välja de aktörer som var mest relevanta och fortfarande veta att de är 

intresserade av att vara med i en intervjustudie. Vilket jag anser ytterligare skulle höja 

tillförlitligheten. 
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5. Resultat och analys 

Den textnära kodningen resulterade i tio olika koder. Dessa koder var 1.Mängden gips, 2. 

Sortering, vid källan och över lag, 3. Ekonomin påverkar hur man arbetar, 4. Lösningar som existerar 

eller skulle kunna funka, 5.  Hinder för ökad återvinning/återanvändning, 6. Hållbarhet på materialet, 

7. Miljöeffekt, 8. Samarbete mellan företag, 9. Kontakt med området gips, 10. Medvetande hos folk 

och vilja hos företag. Den efterkommande kategoriseringen ledde till tre olika kategorier eller 

huvudteman1. Existerande lösningar, 2. Miljöpåverkan, 3. Ekonomin, styrmedel för framtiden.  

5.1 Existerande lösningar 

Beroende på i vilket sammanhang som aktören kommer i kontakt med gips så finns det olika 

lösningar för sluthantering att tillämpa. Enligt både Sita och Stena Recycling som har hand om 

hantering och transport av avfall är det återvinning av gipset som är steg ett. Sita påpekar att ”… 

även om vi får in det i blandad form, plockar vi ur gipsen och tar den till återvinning…” (Sita intervju). 

Även Stena Recycling poängterar att gipset i första hand går till återvinning”… vi gör ju ingen 

förädling, utan vi lämnar ju den till behandlingen. Mycket av det går på deponi då men när vi så att 

säga har möjligheten så levererar vi till företag som återvinner materialet.” (Stena Recycling intervju) 

Det framgår av intervjuerna med både Stena Recycling och Sita att det inte alltid är ekonomiskt 

möjligt att återvinna allt och därför är det en relativt stor del som går på deponi. ”Sen finns det säkert 

en hel del av det som vi kör på deponi, på grund av att man inte har möjligheter som ekonomiskt bär 

sig för att återvinna.” (Sita intervju) Båda aktörerna är även överens om att det är viktigt att gipset 

sorteras ut vid källan till gipsavfallet. Alltså där gipsavfallet uppstår, exempelvis ett bygge, då det 

underlättar det fortsatta arbetet.  

När det kommer in blandat avfall som innehåller gips framhåller Stena Recycling att de i väldigt 

liten grad står och sorterar ut gipset, därför är det extra viktigt att det sorteras vid källan. Sita 

påpekar däremot att de sorterar ut gips även ur det blandade avfallet, men även de anser att det är 

viktigt att sorteringen sker vid källan. Likaså återvinningscentralerna i Malmö och Uppsala sorterar ut 

gips från blandat avfall och båda återvinningscentralerna påpekar att sortering vid källan är viktigt. 

Enligt NCC försöker man i så stor utsträckning som möjligt att sortera ut gips vid källan, så som olika 

byggen och rivningsprojekt. I intervjun med NCC nämns det att det företag som NCC för närvarande 

beställer gips från, Gyproc, även tillhandahåller containrar eller säckar för att underlätta 

utsorteringen av gips. 

Sita, Stena recycling, Malmö återvinningscentral och NCC är eniga om att i den mån det går är det 

återvinning som är det första steget och därefter kommer deponi.  
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På Malmö återvinningscentral görs utsorteringen av blandat avfall maskinellt och detta gör att 

det är mycket gips som inte kommer med i utsorteringen. För Sita, Stena Recycling och Malmö 

återvinningscentral är det återvinning eller deponering som är de alternativ som finns för 

sluthantering av gips. Medan Uppsala återvinningscentral börjar med att sorterar ut så mycket som 

möjligt av gipsen för att den sedan ska blandas med betong och användas som konstruktionsmaterial 

i vägar. Då utsorteringen görs maskinellt även på Uppsala återvinningscentral är det mycket som inte 

kommer med och detta går då på deponi, men på Uppsala återvinningscentral ses det som en fördel 

att lite gips hamnar på deponi. Detta då gipset kan blandas med annat material som ska deponeras, i 

syfte att ge stadga i själva deponin. 

5.2 Miljöpåverkan 

Både Sita och Stena Recycling påpekar att när gipset läggs på deponi så kommer ämnen så som 

svavel att laka ur och det är på grund av detta som återvinning är förstahandsvalet. Sita påpekar 

återigen vikten av att sortera vid källan, detta då ”… det är mer energikrävande att, först ska du 

liksom göra en transport bort till anläggningen och sen ska du vid anläggningen göra en 

eftersortering, med all den energi och miljöpåverkan det har.” (Sitaintervju) Sita poängterar även att 

det inom byggbranschen kan vara svårt att åstadkomma en avfallsminimering av gips.”…ett 

byggbranschrelaterat problem för att dom har ju byggnormer som dom måste rätta sig efter, vilket 

gör att där blir ju spill av gips, ofrånkomligt.” (Sita intervju)Detta då de har byggnormer de måste 

följa för att klara exempelvis brand- och bullerkrav, en åtgärd för att minimera avfallet hade annars 

kunnat vara att använda även spillbitarna som brandskydd. Som det ser ut nu krävs det dock att man 

gipsar på ett visst sätt för att uppfylla kraven. Enligt NCC sker avfallsminimeringen på andra sätt, ”… 

dels slipper vi att bära runt på de där gipsskivorna och dels så slipper vi skära så mycket gips om vi 

beställer direkt från fabriken i dom längder som vi vill ha…” (NCC intervju) I och med 

specialbeställningarna direkt från fabriken kan gipsspillet minska.  

På Uppsala återvinningscentral påpekar man att gips inte ska deponeras med organiskt avfall. På 

Uppsala återvinningscentral görs regelbundna mätningar och då har det framkommit att kartongen 

på gipsskivan inte behöver avlägsnas eftersom det går under gränsvärdet.  

5.3 Ekonomin, styrmedel för framtiden 

Alla aktörer påpekar att det i mångt och mycket är ekonomin som styr, för att minska 

miljöpåverkan är det därför viktigt att använda ekonomin som styrmedel.  

Uppsala återvinningscentral och Sita påpekar vikten av att avfallet sorteras rätt från början, då 

detta minskar på transporten av avfallet och även sorterandet. Det finns ingen mening med att 
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sortera exempelvis gips, glas och isolering i samma container för att sedan köra det till en 

sorteringsplatta och sortera det igen. Detta exempel kom från Uppsala återvinningscentral och där 

gick, som tidigare nämnt, alla dessa fraktioner på deponi och gipset användes för att stabilisera. Men 

sorteras avfallen i varsin container så kan körandet på själva återvinningscentralen minska vilket i 

längden blir bättre ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel. Det kan dock enligt Uppsala 

återvinningscentral förekomma svårigheter med att få Sveriges befolkning att vilja sortera mer. Det 

bästa sättet för att få fler att vilja sortera är enligt Uppsala återvinningscentral att det blir ekonomiskt 

fördelaktigt att sortera mer.  

Enligt Sita är det mycket gips som går på deponi för att det inte finns möjligheter som bär sig 

ekonomiskt för att återvinna. Både Sita och Stena Recycling påpekar att det krävs större mängder för 

att det ska löna sig att köra till återvinning. Precis som Uppsala återvinningscentral säger så anser 

även Sita att det är bättre ju mer sorterat avfallet är eftersom det minskar på förarbetet. Det krävs 

nämligen olika mycket förarbete för att ta in det i nyproduktion, och det i sin tur påverkar hur höga 

eller låga kostnaderna blir.  

NCC påpekar att gips är ett bra material som är billigt att köpa in och det finns inget annat material 

som är lika bra som brandskydd. NCC framhäver att nackdelen med gipset är att det är dyrt att göra 

sig av med det gipsspill som bildas. Därför försöker de planera så mycket som möjligt för att minska 

på gipsspillet och på så sätt kan NCC minska kostnaderna avsevärt. På grund av de höga kostnaderna 

för att göra sig av med gipsspillet tror NCC att det i framtiden kommer bli fokus på en 

avfallsminimering, bara för att det är dyrt att göra sig av med gips. 

På Malmö återvinningscentral påpekar man att om utsorteringen av gips ska öka måste man gå 

från maskinell till manuell hantering och detta är något som inte bär sig ekonomiskt. De flesta 

aktörerna strävar efter att helt komma bort från den manuella hanteringen. Malmö 

återvinningscentral framhåller dock att det finns företag i privat regi som har manuell utsortering. 

Uppsala återvinningscentral tror på en framtid där man kan köpa in gipsskrot och sedan sälja 

vidare och då tjäna på detta.   
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6. Diskussion 

6.1 Aktörerna i förhållande till avfallstrappan 

Som tidigare nämnt är det enligt direktivet 99/31/EG viktigt att uppkomsten av avfall förebyggs, 

främst genom återvinning och återanvändning av både material och energi (99/31/EG). För flera av 

aktörerna är materialåtervinning prioritet ett. 

6.1.1 Avfallsminimering och återvinning 

 Denna materialåtervinning sker genom att gipsavfallet skickas till någon av de anläggningar för 

återvinning som finns i Sverige, informanterna nämnde återkommande PR Slamsug i Falköping. Enligt 

gipsrecycling sker återvinningen genom att gipsavfallet krossas och sedan går den till gipsfabrikens 

produktion för att bli nya gipsskivor (Gipsrecycling, 2013). NCC nämnde även att Gyproc, som de för 

närvarande beställer gipsskivor från, tillhandahöll containrar eller påsar för att underlätta sorteringen 

vid källan. Detta ser jag som ett försök från Gyprocs sida att leva upp till producentansvaret, 

eftersom de underlättar insamlandet och sedan använder de det insamlade gipsavfallet för att 

producera nya gipsskivor (Gyproc, 2013). Dessutom är det ett bra sätt att minska på de 15 miljoner 

ton gips som enligt Ahmed et al. (2010) årligen går på deponi världen över och har sitt ursprung från 

byggbranschen. Dessa mängder medför striktare miljöregler och ökade deponeringskostnader 

(Ahmed et al., 2010). På senare tid har det inom byggbranschen börjat arbetas mycket med miljön, 

då byggen och rivningar ska göras på ett hållbart sätt. Det bästa sättet att integrera byggbranschen 

med hållbar utveckling är genom att välja hållbart och miljövänligt material (Akadir & Olomolaiye, 

2012). I intervjun med NCC påpekades det att gips är det bästa materialet som finns tillgängligt för 

brandskydd. Även att Gyproc tillhandahåller insamlingsmöjligheter för gips tyder på att i alla fall NCC 

jobbar med att integrera hållbar utveckling i byggbranschen. Enligt Spencer (2006) är det viktigt att 

gips sorteras ut och upparbetas för sig självt istället för med andra material (Spencer, 2006). 

Ur ekonomisk synvinkel bör även andra företag ta efter och underlätta insamlandet av gipsavfall 

hos kunden, eftersom man på så vis får in nytt material att göra nya gipsskivor av. Det positiva med 

detta tillvägagångssätt anser jag är att det bör vara billigare att samla in gipsavfall och återanvända 

det än att bryta nytt gips. Kostnaderna för att sätta ut och hämta en container, för att därefter mala 

gipset och producera nya skivor kan omöjligt bli dyrare än att bryta gips från en gruva. Då brytning av 

råmaterial i allmänhet kräver mycket energi och kostnader för transporter och förädling (Bernes, 

2001). Om detta relateras till avfallstrappans fem steg 1. Avfallsminimering, 2. Återanvändning 3. 

Återvinning, 4. Energiutvinning genom förbränning och 5. Deponering (Sopor.nu, 2012), åskådliggörs 

det att återvinning är det bästa alternativet när avfallet redan existerar. Genom återvinning sker på 
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sätt och vis även en avfallsminimering eftersom det är avfallet som används istället för att bryta nytt 

material. 

Det är dock möjligt att minska avfallet ännu mer. Enligt NCC sker avfallsminimeringen redan i och 

med att man specialbeställer gipsplattorna så att de är i rätt storlek från början och onödigt skärande 

inte behövs. Gipsplattor är emellertid sköra och behandlas enligt både NCC och Sita inte alltid med 

försiktighet, varvid flertalet plattor går sönder. När detta sker är det steg 3, återvinning av gipset som 

är det bästa då jag anser att söndriga plattor inte lämpa sig för återanvändning. 

6.1.2 Återanvändning 

I avfallstrappan innebär återanvändning att man exempelvis återanvänder en begagnad soffa 

(Sopor.nu, 2012), vad gäller gips ser jag det som att det enbart är gipsplattor som skulle vara möjliga 

att återanvända. Detta på grund av att det bara är gipsplattor, vad jag vet, som innehåller rent gips. 

Vid användningsområden som exempelvis vägbyggen är gipset blandat med andra material och då 

krävs det stora mängder energi för att separera gipset från de övriga materialen. Då gipsplattor är ett 

material som går sönder vid oförsiktig hantering anser jag dock att återanvändning av gips är svårt 

att uppnå över huvudtaget. Återanvändning innebär i detta fall att plattorna ska tas ned från den 

första väggen och sedan sättas upp på en ny vägg, vilket bör slita på plattorna. På grund av dessa 

omständigheter anser jag att återvinningssteget i avfallstrappan är viktigare att lägga fokus på än 

återanvändningssteget. Att blanda in gips med andra material vid konstruktion av vägar skulle kunna 

ses som återanvändning, men det är inte återanvändning på samma sätt som med den tidigare 

nämnda soffan. Detta då det krävs en viss bearbetning av materialet för att kunna använda gips vid 

konstruktion av vägar, eller som jordförbättring. Om man ser på saken som att användning av gips 

vid till exempel konstruktion av vägar är återanvändning så anser jag att återvinning är ett bättre 

alternativ för gips. Detta då återanvändning utgör en större risk för läckage av miljöskadliga ämnen 

så som svavel, medan återvinning leder till nya gipsskivor. De nya gipsskivorna förstörs inte när de 

sitter på väggen och det lakar inte från gipsskivorna så länge det är torrt, vilket det är när de befinner 

sig i byggnader. När det däremot ligger på deponi eller används som markstabilisering påverkar väder 

och vind i så stor utsträckning att urlakning, om än i liten grad, är oundvikligt (Barbudo et al., 2012).  

Fyra av fem aktörer är överens om att återvinning är ett bättre alternativ än återanvändning. 

Detta skulle kunna ha med tidigare nämnda aspekter att göra. Enligt Karlsson et al. (1997) är det 

viktigt att tänka på kvalitén när material ska återvinnas och återanvändas. För att få bästa möjliga 

resultat är det därför av vikt att materialen är relativt homogena eller att det är lätt att separera dem 

från varandra. Det mest optimala är när exempelvis gipsskivor kan återvinnas till nya gipsskivor eller 

aluminiumburkar till nya aluminiumburkar (Karlsson et al., 1997). Jag anser att även detta tyder på 
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att återvinning är det bättre alternativet gentemot återanvändning. Då återanvändning i detta fall 

innebär att olika material blandas för exempelvis byggnation av vägar och återvinningen avser just 

det Karlsson nämner, materialet bearbetas för att användas för samma ändamål.  

NCC påpekar dock att det redan idag är dyrt att göra sig av med gipsavfall och på grund av detta 

finns det stor anledning att tro att gipsavfallet kommer minskas ännu mer, i alla fall inom 

byggbranschen, för att kunna få ned kostnaderna. Här är ett tydligt tecken på att ekonomin kan 

påverka till att vi kan spara på energi och naturresurser genom att göra avfallshanteringen av det icke 

önskvärda materialet dyrt. Men det skulle även kunna bli ett problem, då tänker jag främst bland 

privatpersoner då en avgift på inlämning av gips kanske leder till att den dumpas i naturen istället. 

Anledningen till att jag tror att detta kan förekomma bland privatpersoner och inte företag är att de 

oftast inte har så stora mängder gipsavfall och då kanske det är lättare att det dumpas i naturen. 

Skulle ett företag göra det skulle det snabbt uppdagas och försämra dess anseende. Hur kan detta 

regleras då? Informanten på Uppsala återvinningscentral tror att det i framtiden kan bli lönsamt att 

sälja ”gipsskrot” (Intervju med Uppsala återvinningscentral s.6). Vilket då kanske kan öppna upp för 

att värdet på gipsavfall ökar och privatpersonerna istället säljer gipsavfallet till lämpligt ställe, detta 

då vi i dagens samhälle tenderar att göra det vi tjänar mest på. 

Även Uppsala återvinningscentral tillämpar en form av avfallsminimering eftersom de 

återanvänder gipset som stabiliseringsmedel i vägar. Hade de inte använt gips hade de behövt 

använda något annat för att stabilisera vägarna som de ändå skulle bygga på sin avfallsanläggning. Då 

kan det vara förnuftigt att använda sig av avfall istället för nytt material, på så vis försvinner befintligt 

avfall och det blidas inte nytt. Detta tillvägagångssätt är, enligt vad jag tidigare kommit fram till, även 

en form av återanvändning av materialet. Det krävs inte heller lika mycket energi för att använda ett 

redan förädlat material som gips jämfört med att förädla nytt material för samma ändamål (Barnes, 

2001).  

6.1.3 Deponering 

Vad gäller resterande gips, det som inte hamnar i vägarna, så deponeras det. Deponering är det 

sista steget på avfallstrappan och något som helst ska undvikas. Därför är det viktigt att vara noga 

med att bara det som verkligen är nödvändigt hamnar på deponin. På Uppsala återvinningscentral 

anses lite gips på deponin vara bra för att där används gipsen för att stadga upp själva deponin. 

6.1.4 Lösningar 

Uppsala återvinningscentral påpekar vidare att för att undvika deponering av gips kan olika 

containrar för varje fraktion användas, så att exempelvis gips, glas och isolering inte går i samma 

container. På så sätt är det lättare att minska andelen gips på deponi. Malmö återvinningscentral 
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påpekar att med en manuell utsortering är det lättare att få en högre utsorteringsgrad. Om då 

manuell utsortering införs kan det exempelvis bli lättare att sortera ut gips från blandat avfall. Enligt 

Malmö återvinningscentral, Sita och Stena recycling kan även sorteringen vid källan förbättras. Dessa 

tre åtgärder, 1. Separata containrar, 2. Manuell utsortering, 3. Förbättrad sortering vid källan, kan 

tillsammans bidra till att andelen gips på deponier minskar betydligt. Vilket ur ett ekonomiskt 

perspektiv borde vara att föredra då kostnaderna för att göra sig av med gips enligt Ahmed et al. 

(2010) ökar ständigt och den tillgängliga marken för deponier minskar (Ahmed et al., 2010). Något 

som styrker de teorier Ahmed et al. framför är förordningen om deponering av avfall 33 § 

(2001:512), där det framgår att en deponins efterbehandlingsfas är minst 30 år. Under denna tid ska 

alltså regelbunden övervakning och kontroll av deponin ske för att skydda både miljön och 

människors hälsa (2001:512). Den minskade tillgängligheten på mark kan, enligt mig, delvis bero på 

att det finns många deponier som befinner sig i denna efterbehandlingsfas. 

För aktörerna Sita, Stena recycling och Malmö återvinningscentral är det återvinning eller 

deponering som är de alternativ som i dagsläget finns att tillgå. Återvinningen ligger högt på 

avfallstrappan, medan deponering däremot är det sämsta tänkbara. Därför bör ovan nämnda förslag 

från de olika aktörerna kunna minska andelen gips till deponi även för dessa tre aktörer. Ett annat 

alternativ skulle kunna vara att de minsta gipsfraktionerna som kanske blivit förorenade på något vis 

och därför inte lämpar sig för återvinning, går till förbränning. Det är dock inte steg fyra på 

avfallstrappan, förbränning med energiutvinning. Då gips används för brandskydd är det av 

förklarliga skäl inte lämpligt att försöka förbränna mycket gips. Det jag menar med att de minsta 

gipsfraktionerna ska gå till förbränning är att de ska användas som additiv i pannorna för att minska 

de beläggningar som ofta bildas vid förbränning av biobränsle (Avfall och Miljö, 2013). Det är alltså 

inga stora mängder det handlar om, gipset bör dessutom krossas för att effekten ska bli optimal. 

Detta möjliggör att de minsta fraktionerna skulle kunna brännas och samtidigt fylla en viktig funktion, 

nämligen att minska driftstopp i pannorna på grund av att flygaskor fastnar i pannan. På detta sätt är 

det även möjligt att bli av med de gipsfraktioner som av olika skäl inte lämpar sig för återvinning. Det 

kan uppstå svårigheter med att identifiera vart i avfallstrappan detta handlande skulle passa in. Det 

är inte förbränning med energiutvinning, men inte heller deponering. Det rimligaste enligt mig är att 

det är återanvändning, i och med att istället för att spruta in svavel och kalcium i pannorna så 

används krossat gips för att fylla samma funktion. 

6.2 Miljöperspektiv 

Deponering av gips, användande av gips som stabiliseringsmedel i vägar eller inblandning i annat 

konstruktionsmaterial medför olika miljöproblem. Det största problemet är urlakning av giftiga 
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ämnen, som sedan förs vidare till olika akvatiska miljöer och påverkar djuren som lever där. Vissa 

ämnen kan även påverka människan negativt, ett exempel är ökade sulfathalter i grund- och 

ytvatten. Enligt både De Soto et al. (2012), Musson et al. (2007) ökar urlakningen ju mer gips som 

finns inblandat i konstruktionsmaterialet eller ligger på deponin, i och med det ökar enligt Barbudo et 

al. (2012) även sulfathalten. Om inblandningen av gips i konstruktionsmaterialet är mindre än 4.4% 

ska miljöriskerna vara försumbara (Barbudo et al., 2012). När gips används som 

konstruktionsmaterial menar jag att denna gräns kan vara bra att känna till och tjäna ett syfte. Vid 

deponier är det förvisso bra att känna till hur mycket gips som kan vara lämpligt att blanda in. Som 

tidigare nämnt är dock utrymmet att deponera gips på begränsat och därför anser jag att det är stor 

sannolikhet att gipset deponeras där det är möjligt, oavsett hur mycket gips det i slutändan blir.  

Både informanten på Stena recycling och informanten på Sita påpekar att gips lakar ur när det 

ligger på deponi och att detta är ett miljöproblem som behöver behandlas. Medan informanten på 

Uppsala återvinningscentral påpekar att de utfört tester på deponin och konstaterat att det inte 

utgör något miljöhot. Tillsats av återvunnet gips till jorden ökar stabiliteten i jorden, Ahmed och Ugai 

(2010), Ahmed et al. (2010) påpekar dock att även cement, betong eller plast bör tillsättas. För att 

jorden ska klara de väderväxlingar som årstiderna, i bland annat Sverige utgör, räcker det inte med 

bara gips. Gips förlorar nämligen sina sammanhållande egenskaper när det blir blött och lakas då lätt 

ur. Däremot kvarstår gipsets egenskaper om exempelvis cement tillsätts eftersom cement fungerar 

som ett stelningsmedel. Stabiliteten ökar ju mer gips man har i jorden och cementen förstärker 

gipsets egenskaper. Ju fler väderväxlingar den stabiliserade jorden utsätts för desto mer skada tar 

den, bland annat genom tjällyftning (Ahmed et al., 2010). Även om jorden stabiliserades med både 

gips och cement är det alltså ingen garanti för att det ska hålla i flera år. Hållbarheten beror även på 

gipsets innehåll. Det är viktigt att rätt proportioner av gips respektive cement används då det ökar 

hållbarheten och förebygger de miljöproblem som kan komma av att olika ämnen lakar ur jorden 

(Ahmed & Ugai, 2010). Informanten på Uppsala återvinningscentral påpekade att vad hen anser så 

sker ingen urlakning från vägarna, det har dock inte gjorts några tester för att underbygga detta 

påstående. Jag får därför uppfattningen att det, i detta fall, inte går att säga något om urlakningen 

och jag anser att detta är ett område där fler tester bör utföras. Inte bara på Uppsala 

återvinningscentral utan på andra ställen runt om i Sverige där denna metod tillämpas.  

Hållbarheten på vägarna eller jordarna kan variera lite beroende på gipsets innehåll och vilka 

proportioner gips och cement de innehåller. Även om proportionerna och kvalitén på gipsen är 

optimal kan inte hållbarheten garanteras under en längre tid (Ahmed & Ugai, 2010). Att vägarna inte 

alltid är så hållbara är något som jag observerat även på vägar av asfalt, då det efter vintern ofta har 

uppstått sprickor. Vilket enligt Lundqvist (2006) beror på att omväxlande kyla och värme gör att 
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materialet förminskas och utvidgas om vart annat, denna hastiga förändring ökar trycket i materialet 

och därmed risken för sprickbildning. Även frostsprängning, när vatten tränger in i håligheter i 

materialet och sedan utvidgas när det fryser, orsakar sprickbildning i konstruktionsmaterial 

(Lundqvist, 2006). Om en väg som stabiliserats med gips håller lika bra som en som består av asfalt 

bör användandet av gips som stabiliseringsmedel, enligt mig, vara en bra lösning. Kanske rent av 

bättre än asfalt. Enligt Ahmed & Ugai (2010) lämpar sig gips som markstabilisering sämre i områden 

med varierande klimat eftersom trottoarer och jordvallar i allmänhet tar större skada när de utsätts 

för flera hastigare förändringar. Då kan giftiga ämnen laka ur lättare, även från asfaltsvägar (Ahmed 

& Ugai, 2010). Men i ett område med mindre variationer mellan årstiderna förstår jag det som att 

gips bör vara ett ypperligt ämne att blanda in i konstruktionsmaterial. 

Enligt Sita är det av stor vikt att sorteringen sker vi källan då detta minskar energibehovet. Även i 

NFS 2004:10 framgår det att det ur blandat byggavfall kan vara svårt att sortera ut gipsskivor 

eftersom skivorna lätt smulas sönder. För att undvika detta är rekommendationen att sortering i så 

stor utsträckning som möjligt sker vid källan (NFS 2004:10). Om avfallet inte sorteras vid källan 

kommer det att behöva köras någonstans för att sorteras vid ett senare tillfälle. Därefter ska varje 

utsorterat avfall transporteras vidare, antingen för återvinning, återanvändning, förbränning eller 

deponering. Detta bidrar oundvikligen till ökade utsläpp av växthusgaser och dessutom ökar 

energibehovet. Både Sita och Stena recycling påpekar att transporterna bör tänkas igenom för att 

energibehovet ska kunna minskas. Även Godinho et al. (2011)vidhåller att transporterna av avfallet, 

speciellt inom deponin, medför höga kostnader. De påpekar vidare att effektiv återvinning av avfall 

från anläggningsprojekt i större utsträckning har blivit ett globalt problem. För att kunna spara på 

ekonomin krävs det minskad energi- och naturresursförbrukning (Godinho- Castro et al., 2011). 

Sortering vid källan berör i första hand företag, men även privatpersoner bör öka sitt sorterande för 

att det ska bli möjligt att minska avfallsmängden och energiåtgång på deponierna. Enligt Uppsala 

återvinningscentral kan det dock vara svårt att få Sveriges befolkning att sortera mer. Bästa sättet 

enligt dem är att det blir ekonomiskt fördelaktigt att sortera mer.  

7. Slutsats 

Hos de aktuella aktörerna är det först och främst återvinning och därefter deponering som är det 

sätt varpå gipsavfall hanteras. En aktör blandar in gips i konstruktionsmaterial för vägar för att på så 

sätt minimera avfallet och återanvända det redan befintliga avfallet.  

Alla aktörer är medvetna om att gips måste hanteras på rätt sätt för att miljöriskerna ska 

begränsas. I viss grad lakar ämnen alltid ur från deponier och detta bör hållas under uppsikt för att 
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eventuella risker snabbt ska kunna åtgärdas om halterna överstiger föreslagna gränsvärden. 

Urlakningen från vägar med gips som konstruktionsmaterial är fortfarande oviss och på grund av 

detta bör försiktighet tillämpas. 

För att i framtiden kunna minska andelen gips på deponier har jag identifierat tre åtgärder 1. 

Separata containrar för varje avfall, 2. Manuell utsortering, 3. Förbättrad sortering vid källan. Dessa 

åtgärder har en eller flera aktörer lagt fram som förslag, jag tror dock att alla bör tillämpas på alla 

återvinningscentraler och avfallsanläggningar runt om i Sverige för att det ska ske några förändringar. 

8. Fortsatt forskning 

I dagsläget finns det inte tillräckligt med forskning om hur gips beter sig när det används som 

stabiliseringsmedel och framför allt hur mycket det påverkar den närliggande miljön bör forskas på. 

Försöken med förbränning av gips för att minska beläggningar i pannorna bör även forskas mer på, 

framförallt hur utsläppen från rökgasen förändras av förbränningen.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide: Hantering och transport av avfall 
I vilket sammanhang kommer ni i kontakt med gips? 

Hur ser er hantering av gipsavfall ut? 

- Vilka kommer med gips? 

- Hur stora mängder får ni in? 

- Får ni in mycket gips som är blandat med annat avfall? 

- Hur sorterar ni ut det i så fall? 

- Vad gör ni med gipset? 

Hur har gipshanteringen sett ut historiskt? 

- Sorterar man ut mer eller mindre nu jämfört med tidigare år? 

Ser ni några utmaningar med den gipshantering ni har i dagsläget? 

- Konsekvenser av hanteringen? 

- Finns det några hälso- eller miljörisker med dagens gipshantering? 

Har ni på något vis samarbete med någon annan aktör ex. byggföretag eller något avfallsföretag? 

- Vilka styrkor respektive svagheter kan ni se i ett samarbete?  

- Vid samarbete, sköter varje aktör de uppgifter som de åtagit sig? 

Finns det några regler för hur gipshanteringen ska se ut som ni behöver följa? 

- Har ni utarbetat egna regler för hur hanteringen bör se ut? 

Finns det någon bra teknik för hur man ska omhänderta gips? 

- Hur kan man enkelt skilja gips från annat avfall? 

- Hur ska man återanvända gips på bästa sätt? 

- Finns det någon ny teknik som inte är i bruk? 

Finns det något ni vill förbättra i er gipshantering? 

- Vad skulle krävas för att genomföra en förbättring? 

- Hur tror ni att gipshanteringen kommer se ut i framtiden, 5-10 år? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide: Byggföretag 
I vilket sammanhang kommer ni i kontakt med gips? 

Hur ser er hantering av gipsavfall ut idag? 

- Sorterar ni ut gipset vid källan? Varför/varför inte? 

- Vart kör ni det gipsavfall ni får? 

Hur har gipshanteringen sett ut historiskt inom byggbranschen? 

- Finns det något annat material som används lika mycket? 

- Finns det något annat material som är lika bra? 

- Sorterar man ut mer eller mindre nu jämfört med tidigare år? 

Ser ni några utmaningar med den gipshantering ni har i dagsläget? 

- Konsekvenser av hanteringen? 

- Finns det några hälso- eller miljörisker med dagens gipshantering? 

Har ni på något vis samarbete med någon annan aktör ex. byggföretag eller något avfallsföretag? 

- Vilka styrkor respektive svagheter kan ni se i ett samarbete?  

- Vid samarbete, sköter varje aktör de uppgifter som de åtagit sig? 

Finns det några regler för hur gipshanteringen ska se ut som ni behöver följa? 

- Har ni utarbetat egna regler för hur hanteringen bör se ut? 

Finns det något ni vill förbättra i er gipshantering? 

- Vad skulle krävas för att genomföra en förbättring? 

- Hur tror ni att gipshanteringen kommer se ut i framtiden, 5-10 år? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide: Återvinningscentraler 
I vilket sammanhang kommer ni i kontakt med gips? 

Hur ser er hantering av gipsavfall ut idag? 

- Vilka kommer med gips? 

- Hur stora mängder får ni in? 

- Får ni in mycket gips som är blandat med annat avfall? 

- Hur sorterar ni ut det i så fall? 

- Vad gör ni med gipset? 

Hur har gipshanteringen sett ut historiskt? 

- Sorterar man ut mer eller mindre nu jämfört med tidigare år? 

Ser ni några utmaningar med den gipshantering ni har i dagsläget? 

- Konsekvenser av hanteringen? 

- Finns det några hälso- eller miljörisker med dagens gipshantering? 

Har ni på något vis samarbete med någon annan aktör ex. byggföretag eller något avfallsföretag? 

- Vilka styrkor respektive svagheter kan ni se i ett samarbete?  

- Vid samarbete, sköter varje aktör de uppgifter som de åtagit sig? 

Finns det några regler för hur gipshanteringen ska se ut som ni behöver följa? 

- Har ni utarbetat egna regler för hur hanteringen bör se ut? 

Finns det någon bra teknik för hur man ska omhänderta gips? 

- Hur kan man enkelt skilja gips från annat avfall? 

- Hur ska man återanvända gips på bästa sätt? 

- Finns det någon ny teknik som inte är i bruk? 

Finns det något ni vill förbättra i er gipshantering? 

- Vad skulle krävas för att genomföra en förbättring? 

- Hur tror ni att gipshanteringen kommer se ut i framtiden, 5-10 år? 
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Bilaga 4 – Exempel på analysmetoden meningskodning 
Mängden gips *Där vi samlar ihop 1000 – 1500 ton om året, gips som 

kommer in direkt från…eee…våra kunder. Det kommer 
mestadels färdigsorterat från byggarbetsplatser och 
liknande. 
*Jag får in ungefär…gips…i fjol fick jag in 1300 ton 
färdigsorterad gips 
*Mummlar lite för sig själv…nu har jag bara siffror från 10 
och 11, jag har inte siffror från 12. 2011 så fick våra 
återvinningscentraler 2400 ton, 2010 fick dom in 2000 ton 

Sortering, vid källan och över lag *Jag vill påstå att här i Malmöregion så är företag, jag är lite 
osäker på vilket företag det är som levererar in, men jag vill 
påstå att företag är bra på att sortera ut gips, ja.  

-Men det här blandade avfallet då, hur sorterar ni ut gipset 
därifrån? Eller gör man det? 
*Det är väldigt svårt 

*Så levererar man till oss som blandat avfall blandat med 
rivningsvirke och isolering och liknande, så gör vi vad vi kan 
med utsortering, men vi har ingen manuell sortering, vi gör 
det med stora sorteringsmaskiner stor som grävmaskiner 
*Jag fick in nästan 5000 ton blandat avfall med gips som är 
svårutsorterat. Och den gipsen kommer till att hamna på 
deponi 

-Okej, eee… är det en ökande trend att man får in mer? 
Eller hur ser det ut? 
*Om man ser på 10 och 11 ja, jag förstår inte varför jag inte 
kan se 12, det verkar väldigt konstigt 

*Jag tycker ju de och jag försöker sortera ut så mycket som 
möjligt. 
*Men på grund av det sättet vi sorterar…, jag kan inte 
plocka ut och sortera jättemycket utav det blandade 
avfallet 
*Från källan skulle det kunna sorteras ut ännu mer gips, jag 
tänker mig mer att kanske istället för att såga ned väggarna 
eller slå itu väggar och sedan sopa ihop allting och skicka 
det som blandat, man kunde ännu mer sortera till en 
container eller till …(otydligt)… någon annan typ av 
hantering 
*Samlar upp gipset och skickar det till återanvändning 
*Och så som jag sa innan vi gör inget för hand, vissa går ut 
och plockar i avfallet, vi gör inte på det viset här. Det finns 
privata aktörer som gör det på marknaden. 

Kontakt med området gips *Jag har bland annat hand om en, vad vi kallar 
sorteringsplatta ett sorteringsområde, där vi får in bland 
annat blandad industriavfall 

Samarbete mellan företag *Dom flesta får hämtning direkt av ett återvinningsföretag 
-Okej 
*Just nu är det företag som heter gipsrecycling som hämtar 
hos oss just nu 

-Okej och det funkar bra samarbetet? 
*Jag har upplevt att det fungerar jättebra 

Lösningar som existerar eller skulle kunna funka *Jag fick in nästan 5000 ton blandat avfall med gips som är 
svårutsorterat. Och den gipsen kommer till att hamna på 
deponi 
*Nej, snarare tvärtom, ska man sortera ut mer gips av 
blandat avfall, alltså om vi säger från gips i verksamheter, 
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då måste man ta till manuell hantering och det är något 
som vi försöker komma ifrån.  
*Finns det något annat mer än deponering och återvinning? 

*Vår förbränning vill inte ha gips på något sätt 
-Nej 
*Inte blanda avfallet i alla fall, man kontrollerar 
förbränningen själv 

*Om man säger att du har en sovrumsvägg och det är gips 
med reglar inuti 
-Mmm 
*Och man vill ta ned det enkelt då tar man en såg och sågar 
ned det i stora sektioner 

Medvetenhet hos befolkningen och vilja hos 
företagen 

*Eee, ja jag tror ju själv att det är en ökad medvetenhet, ja 
och det är från Malmö, VA Syd heter det i Malmö, VA Syd är 
Malmöstads vattenavlopp renhållningsbolag 
*Jag tror att det är väldigt mycket information som går ut 
till allmänheten i Malmö 
*Eee…jag ser inga större hälsorisker på 
återvinningscentralerna, det är ju öppet. Det klart ligger 
vinden på från fel håll så kan man få lite på sig, men 
generellt så hanterar folk material på ett försiktigt sätt, de 
kastar inte så de får damm på sig. 
*För byggföretagen som jag pratar om de är mån om att ha 
en…eee…vad är ordet… renommé vad det gäller miljö och 
hantering och sortering och återvinning. 

Ekonomin påverkar hur man arbetar *Ja självklart ska man plocka ut så mycket som möjligt 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


