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NYHET  KOMMUNERS SYN PÅ ÅTERBRUK AV STEN

alla efterfrågar återbruk, men går 
det att hitta storskaliga lösningar som är 
ekonomiskt försvarbara? 

Förra året startades Place2place, den 
första digitala handelsplatsen för åter-
bruk riktad till stora möbeltillverkare. 
Fler kommuner har redan visat intresse 
för tjänsten. 

Skulle det vara möjligt att lansera 
en liknande lösning för kommunerna 
som många gånger har stora lager av 
natursten? Tidningen Sten har skickat 
ut en kortenkät till nio kommuner som 
representerar hela skalan, från den lilla 
kommunen upp till storstad. Frågorna i 
enkäten var:
•  Hur stort är ert lager av natursten i dag, 

gatsten, hällar, kantsten etc? 
•  Hur bedömer ni värdet på ert lager?
•  Gör ni i dag affärer med ert lager?
•  Hur ser behovet av natursten ut de kom-

mande 3-5 åren? 
•  Hur bedömer ni behovet av en digital 

handelsplats för återbrukad natursten 
riktad mot kommuner?

när det gäller lagerstorleken kan man 
säga att svaren speglar kommunernas 
storlek. De erfarenheter och den bild 
som många stenkonsulter förmedlar 
vittnar om att många kommuner inte har 
gjort en inventering av sina lager, men 
ändå är medvetna om att lagret utgör ett 
betydande värde. Det stämmer även med 
svaren, som varierar från ”avsaknad av 
uppgift” till ett eller flera lager där det 
samlade värdet uppgår till miljonbelopp. 

”Vi har ett stort lager, främst gällande 
smågatsten och storgatsten.”

”Vi har en yta på cirka 4 000 kvadrat
meter av olika sorters natursten.”

ingen av kommunerna bedriver någon 
handel med sin lagrade sten.  

”Stenen är endast att anse som vårt 
eget ’reservdelslager’ och ingen försälj
ning utanför vår egen förvaltning sker.”

”När nya projekt startas så kollar 
ibland projektledaren/projekteringsle
daren om det finns natursten på lager. 
Om det är så och det är tillräckligt med 
sten så skriver vi in i handlingen att vi 
tillhandahåller sten till entreprenören.”

När det gäller behovet råder i alla fall 
ingen tvekan om att samtliga svarande 
ser en ökad användning av natursten i 
framtiden. 

”Vi använder mycket natursten i våra 
entreprenader. Det finns inga uppgifter 
på hur mycket men det vi har på lager 
räcker inte alltid till.”

”Vi kommer ha fokus på att använda 
det vi redan har på lager som ett åter
bruk. Ur ett hållbarhetsperspektiv är 
svensk natursten mycket intressant.”

Frågan om ifall en digital handelsplats 

Kommunalt stenupplag 
i en större svensk stad.

Kommuner positiva  
till ”Stenblocket”
Många kommuner har stora 
lager av natursten. Skulle det  
gå att starta en digital han
dels plats – ett Stenblocket – för 
handel kommu ner emellan? 
Tidningen Sten ställde frågan 
till några kommuner.

TEXT PETER WILLEBRAND

lik Place2place skulle vara intressant fick 
övervägande positiva svar: 

”Det låter positivt. Och behovet är 
säkert stort.”

”Det kan vara intressant men på 
regional nivå, för långa transporter är 
tveksamma.”

Kai Marklin, ordförande för Sveriges 
Stenindustriförbund, tycker att svaren 
ger realistisk bild av läget i kommunerna. 

– Med ökade krav på återbruk och en 
ökad efterfrågan på natursten, i syn-
nerhet svensk, har kommunerna också 
blivit mer medvetna om värdet av deras 
lager. Jag tror att många av dem kommer 
att göra mer noggranna inventeringar 
de kommande åren. Det är ju en reell 
tillgång.

– Det är intressant att så många ser 
positivt på en handelsplats. Juridiskt 
verkar det i alla fall inte finnas några 
hinder för att starta en han delsplats, att 
döma av de signaler vi fått. 

– I många av kommunerna har man ju 
också asfalterat över fina gatstensbelägg-
ningar som håller högsta kvalitet. Det 
ska bli intressant att följa hur kom-
munerna i framtiden ser på sina ”dolda 
tillgångar” under asfalten.  n
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MÄSTERLIGT HANTVERK
Att hålla riktigt hög nivå på våra stenhuggares yrkeskompetens är tradition  

hos oss. Här arbetar tre av Sveriges totalt nio stenhuggarmästare. Hantverks - 

kunskapen är grunden i verksamheten, och i kombination med stort tekniskt  

kunnande och moderna maskiner kan vi lösa alla våra kunders utmaningar.  

Och du, sedan 2020 är vår produktion 100 % fossilfri. 

Välkommen till oss!

Stenhuggarmästarna Roger 
Larsson, Mats-Ola Ericsson och 
Tim Ericsson.

S:t Matteus kyrka.

S:t Matteus kyrka, Stockholm.
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