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Dokumentet ska ge en överblick av mål, styrmedel och åtgärder som införts
och för att nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enlighet med
avfallshierarkin. Boverket anser att det är ett välskrivet dokument, logiskt uppbyggt och lätt att läsa och ta till sig. En övergripande kommentar är att cirkulär
ekonomi och material- och avfallsflöden behandlas på en övergripande nivå där
bygg- och rivningsavfall/bygg- och fastighetssektorn nämns på många ställen
fast när det kommer på detaljnivå så nämns mest hushållsavfallet.
Boverkets övriga yttrande avgränsas till om något relevant inom Boverkets
ansvarsområde saknas i dokumentet.
Avsnitt 4 Lagstiftning
I dokumentet beskrivs uppkomna mängder av bygg- och rivningsavfall. Om
Sverige ska nå de nationella miljökvalitetsmålen "God bebyggd miljö" och
"Giftfri miljö" måste bygg- och rivningsavfallets mängd och farlighet minska
samt hanteringen säkras. I första hand ansvarar byggherren för avfallshanteringen vid byggande och rivning, men även Boverket arbetar för att minska
mängderna och minska farligheten i rivningsavfall som uppstår. Det gör vi
bland annat genom att vägleda om Plan- och bygglagens (PBL) krav om rivningsavfall. PBL:s bestämmelser om tillsyn och kontroll vid rivningsåtgärder
syftar till ett lämpligt omhändertagande av farligt avfall samt till att ge förutsättningar för återanvändning och återvinning av rivningsavfall. Boverket saknar en beskrivning av kraven i PBL i avsnittet om lagstiftning. Mer information om PBL:s krav om rivningsavfall hittar ni här
http://www.bo\"crkeLsc!s\.
lP B L-kunskapsbankcn/
Allmant -omPB Utcman!ri \"ningsavfalll lallmant -om-ri \"ningsa\'fall-och-avt~lllshantering!
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Avsnitt 6.4 Avloppsvatten och slam
Boverket vill informera om att det finns krav på prestandadeklaration och CEmärkning av små icke-kommunala avloppsanläggningar. Harmoniserade metoder för bedömning av produkterna gör att provningsresultaten idag är mer tillförlitliga och jämförbara än tidigare. För mer information om kraven se länk
nedan, för bedömning om det är relevant att ta upp även dessa regler i den nationella avfallsplanen.
http:/ \\'W\\'. bovcrket.sc/s \ /bvflgandc1bvggproduktcr cc-marknin fl spcci likaomradcn/avloppsanlaggningar!
Observera att de flesta av Boverkets webbsidor om CE-märkning under våren
kommer att flyttas från boverket.se till PBL kunskapsbanken
(https://\\'ww.hoverket.seis\/PBL-kunskapsbankel1i),
det är möjligt att länken
inte fungerar framöver.
Avsnitt 10 eller 11
Boverket följer utvecklingen av bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan
med hjälp av ett antal utvalda miljöindikatorer. En av indikatorerna visar uppkomna avfallsmängder och andel återvunnet avfall från byggsektorn. Det är en
informativ åtgärd för att bidra till att sprida kunskap om sektorns miljöåverkan
och skulle kanske kunna tas upp under avsnitt 10 eller 11. För mer information
om avfallsindikatorn se länk http://www.hoverkct.se/sv/byggande/hallhartbyggand e-och -tor\' altni ng/mi Iioind ikatorermaktucll-status/ avtall!
Regeringen vill underlätta hantering av framtida byggmaterial med avseende
på farliga ämnen vid förvaltning, sanering, ändring och rivning av byggnader.
Med anledning av detta har regering gett Boverket i uppdrag om att införa krav
på dokumentationssystem för byggprodukter för byggnader. Det är en åtgärd
som kanske bör nämnas under avsnitt 10 eller 11. Boverket lämnade ett förslag
till Regeringskansliet 2015 om att införa krav på dokumentationssystem för
byggprodukter för vissa nybyggnader, se länk
http://www.hovcrket.se/sv (hyggande/u ppdrag! avsl utade- uppdrag/lo gghok/.
Boverket har fått i uppdrag att komplettera förslaget och ska redovisa det till
Regeringskansliet senast den 15 juni 2018. Ett dokumentationssystem, en så
kallad loggbok, ska öka spårbarheten för byggprodukter som ingår i byggnadsverk under byggnadsverkets livslängd. Fokus är på byggprodukternas hälsooch miljöeffekter samt cirkuläritet. Loggboken ska underlätta en framtida hantering av byggmaterial i samband med förvaltning, sanering, ändring och rivning. Mer information om det pågående arbetet finns på
http://www.bo\.crket.se!s \ /hyggandc! uppdrag/lo flgbok-dcl- trei.
För eventuella frågor kontakta Kristina Einarsson via
epost:kristina.einarsson@boverket.se
eller tel:0455-35 32 12.
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I detta ärende har enhetschef Ingrid HemselI Norling beslutat. Civilingenjör
Kristina Einarsson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har
också utredare Sara Elfving deltagit.
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