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LÆSEVEJLEDNING

Læsevejledning
Opbygning af kapitlerne
Forvaltningsgrundlaget er opbygget således, at kapitlerne følger den overord-
nede skitse for sagsforløbet i den kommunale sagsbehandling. Kapitlerne er 
opbygget, så der indledningsvis præsenteres nogle af de centrale opgaver i 
fasen, hvorefter bygherres og kommunens opgaver gennemgås hver for sig. 
Kapitlerne vil alle indeholde en opsummering af de typiske udfordringer i den-
ne fase. 

Kapitel 1
Kapitel 1 beskriver bygherrens og kommunens opgaver og ansvar før start af 
nedrivnings- eller renoveringsarbejdet. Det drejer sig bl.a. om bygherrens an-
svar for screening, eventuel kortlægning af miljøproblematiske stoffer i byg-
ningsmaterialerne samt anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Det handler 
også om kommunens ansvar for vurdering af screening, anmeldelser, klassifice-
ring af bygge- og anlægsaffald samt anvisning af affaldet. Endelig beskrives de 
udfordringer, der kan forekomme i denne fase. 

Kapitel 2
Kapitel 2 beskriver bygherrens og kommunens opgaver og ansvar under selve 
nedrivnings- eller renoveringsarbejdet. Det drejer sig om bygherrens ansvar for 
miljøsanering, kildesortering og opbevaring af affaldet samt om kommunens 
ansvar for tilsyn, kontrol og håndhævelse. Endelig beskrives de udfordringer, 
der kan forekomme i denne fase. 

Kapitel 3
Kapitel 3 beskriver bygherres og kommunens opgaver og ansvar, efter nedriv-
nings- eller renoveringsarbejdet er udført. Det drejer sig om bygherres ansvar 
for korrekt transport og behandling af bygge- og anlægsaffaldet, pligten til do-
kumentation samt kommunens ansvar for kontrol og håndhævelse. Endvidere 
beskrives de udfordringer, der kan opstå i denne fase. 

Faktabokse, cases,  
fodnoter og bilag 

Faktabokse og cases

I kapitel 1, 2 og 3 findes både faktabokse og 
cases. Faktaboksene indeholder centrale op-
lysninger, faktuelle forhold osv., mens cases 
beskriver konkrete eksempler, tips og tricks.

Lovgivning i fodnoter og bilag

Fodnoterne henviser til lovgivning, kilder 
m.v. I bilagene findes en fortegnelse over den 
samlede lovgivning på området. 

Bilag

Som hjælp – særligt til den nye medarbejder 
– er der i bilagene en ordliste med definiti-
oner på de mest anvendte begreber i ma-
terialet. Her findes også en afgrænsning af 
emnet bygge- og anlægsaffald, som er valgt 
for udarbejdelsen af Forvaltningsgrundlaget. 
Herefter følger en række bilag med særskil-
te oplysninger, som kan være nyttige for 
behandling af sager vedrørende bygge- og 
anlægsaffald i kommunalt regi, og som ud-
dyber særskilte elementer i kapitel 1, 2 og 3.

 › Parcelhus, der er ved at få skiftet tag.



 › Bunke med usorteret affald 
- betonbrokker, plast m.m.
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Forord
Omfanget af affald fra bygge- og anlægsprojekter har med-
ført, at der er kommet stort politisk fokus på området. For 
kommunerne betyder det, at der bruges meget tid på at for-
valte området. Fra Miljøstyrelsens side er der kun udstukket få 
retningslinjer for, hvordan forvaltningen skal foregå. Derfor er 
en lang række kommuner og sagsbehandlere i et fælles net-
værk på Sjælland gået sammen om at beskrive, hvordan vi ud 
fra den gældende lovgivning vil forvalte området. Vi har set 
på de fælles udfordringer, fundet praktiske løsninger og skabt 
overblik for sagsbehandlerne, som gør det lettere at sagsbe-
handle, så vi i vores arbejde kan understøtte den cirkulære 
økonomi på bygge- og anlægsområdet.

Hvis den cirkulære økonomi skal blive en succes på bygge- og 
anlægsområdet, er det nødvendigt, at der er orden på doku-
mentation, kvalitet og sporbarhed. Resultatet af det omfat-
tende samarbejde er blevet til en fælles publikation: ”Forvalt-
ningsgrundlag for Bygge- og Anlægsaffald”. 

Forvaltningsgrundlaget angiver retningslinjer 
Det er vigtigt at understrege, at Forvaltningsgrundlaget, som 
beskrives her, ikke ændrer ved gældende regler, men alene 
angiver retningslinjer for god forvaltningspraksis, baseret på 
konkrete erfaringer og juridiske vurderinger, så de kan anven-
des af alle. Sagsbehandlere kan derfor ikke henvise til Forvalt-
ningsgrundlaget, når der træffes afgørelser. Det er ligeledes 
vigtigt at understrege, at ingen kommune er bundet til at 
følge de retningslinjer, der bliver givet i Forvaltningsgrund-
laget, ud over de generelle lovmæssige krav. Endvidere er det 

vigtigt at påpege, at hvis der efter loven skal 
foretages et skøn, hvad der meget ofte skal, 
så skal sagsbehandleren foretage skønnet ud 
fra den konkrete situation. Skønnet sættes 
således ikke under regel med dette forvalt-
ningsgrundlag.

Netværkssamarbejde om ensartet 
forvaltning
Kommunerne bag udarbejdelsen har i en år-
række haft et netværk om emnet ”bygge- og 
anlægsaffald” fra nedrivninger og renoverin-
ger, for at kunne dele erfaringer fra konkrete 
sager og for at finde konsensus om alt fra 
prøveudtagnings- til klassificeringsprincip-
per. Hensigten er at kunne forvalte mere ens 
og sikre, en størst mulig mængde uforurenet 
byggeaffald. Ønsket med Forvaltningsgrund-
laget er desuden at nedfælde beslutningerne 
fra netværkets mange debatter, om hvordan 
forvaltning på området skal ske, så affaldet 
håndteres efter samme principper, og at ind-
drage så mange kommuner som muligt fra 
hele landet i arbejdet.

Forvaltningsgrundlaget er et vigtigt redskab. 
Vigtigt, fordi det er nødvendigt at få doku-
menteret, hvad de kommunale sagsbehand-
lere er blevet enige om i forvaltningsmæssig 
sammenhæng. Det er også vigtigt, fordi alle 
involverede i det praktiske arbejde i forbin-
delse med bygge- og anlægsaffald, nu kan 
blive mødt med mere ensartede krav og for-
ventninger på tværs af kommunerne.

Opdatering af 
Forvaltningsgrundlaget 
Der vil løbende komme ny lovgivning samt 
vejledninger på bygge- og anlægsaffalds-
området fra Miljøministeriet og andre myn-
digheder. Den digitale udgave af Forvalt-
ningsgrundlaget bliver tilpasset disse nye 
vejledninger, og i de kommende år vil den 
blive opdateret en gang årligt. Den trykte ud-
gave udkommer kun i forbindelse med lance-
ringen af Forvaltningsgrundlaget. 

Forvaltningsgrundlagets særkende er, at det 
forholder sig til de enkelte bygningsdele, de 



9

FORORD

enkelte miljøproblematiske stoffer, den gældende lovgivning, de mange invol-
verede i bygge- og anlægsprojekterne og diverse kombinationer heraf. Grund-
laget er desuden udtryk for netværkets fælles holdning til, hvor vigtigt det er 
for samfundet, at de affaldsdele, der indgår i genanvendelse, ikke indeholder 
miljøproblematiske stoffer i en mængde, der kan skade sundhed eller miljø. På 
visse områder gør vi op med tidligere praksis på området, men på langt de fle-
ste områder er der tale om nye forhold, der skal finde en ny praksis. 

Vi håber, at dette Forvaltningsgrundlag kan bidrage til at få afstemt forvent-
ningerne til udførelsen af opgaver samt tydeliggøre roller og ansvar mellem 
kommunale sagsbehandlere og de mange interessenter, der har med bygge- 
og anlægsaffald at gøre. Vi håber særligt, at det samlede produkt kan være til 
daglig hjælp og støtte for nye kollegaer på området. 

God læse- og forvaltningslyst.

Forvaltningsgrundlaget er 
udtryk for netværkets fælles 
holdning til, hvor vigtigt det er 
for samfundet, at de affaldsdele, 
der indgår i genanvendelse, ikke 
indeholder miljøproblematiske 
stoffer i en mængde, der kan 
skade sundhed eller miljø.

”



 › Prøvetagning af nedknust beton.
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Indledning
Bygge- og anlægsaffald udgør ca. en tredjedel af den samlede 
affaldsstrøm i Danmark. Det svarer til ca. 4 millioner tons per 
år. Hvert år omsætter den samlede bygge- og anlægsbranche 
for ca. 150 milliarder kr. i Danmark. Nedrivningsbranchen teg-
ner sig for omkring 6 milliarder kroner.

Affaldet fra nedrivning indeholder i vid udstrækning mate-
rialer, der vil kunne genbruges og genanvendes til nye byg-
gematerialer eller som erstatning for jomfruelige råvarer, hvis 
materialerne nedrives og håndteres korrekt. På den baggrund 
er der på europæisk plan, med EU-Kommissionens cirkulære 
økonomipakke1 og på nationalt plan med ressourcestrategien 
”Danmark uden affald2”, sat stort fokus på bedre udnyttelse 
af ressourcerne i affaldsstrømmen fra bygge- og anlægsbran-
chen.

1  EU-KOMMISSIONENS CIRKULÆRE ØKONOMIPAKKE KAN FINDES HER: HTT-

PS://EC.EUROPA.EU/COMMISSION/PRIORITIES/JOBS-GROWTH-AND-INVEST-

MENT/TOWARDS-CIRCULAR-ECONOMY_DA.

2  DANMARK UDEN AFFALD 1: HTTPS://WWW2.MST.DK/UDGIV/PUBLIKATIO-

NER/2014/05/978-87-93178-55-7.PDF.

Hvis den cirkulære økonomi skal blive en 
succes på bygge- og anlægsområdet, er det 
nødvendigt, at der er orden på dokumentati-
on, kvalitet og sporbarhed. Det betyder også, 
at forurenede og/eller farlige stoffer ikke må 
recirkuleres til anvendelse, hvor de kan udgø-
re en risiko for mennesker eller miljø. 

Kommunerne, som er myndighed på områ-
det, har sammen med sagsbehandlere i de 
sjællandske kommuner kigget på de udfor-
dringer, der er i myndighedsopgaven. Med 
Forvaltningsgrundlag for Bygge- og Anlægs-
affald har vi søgt konsensus blandt kommu-
nerne til de praktiske løsninger på udfor-
dringerne og ønsket at skabe overblik for 
sagsbehandlerne.



 › Privat nedrivning, hvor affaldet ikke er sorteret.
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INDLEDNING

Hvilke udfordringer er registreret 
undervejs?
I store linjer kan der listes fem hoved ud-
fordringer op:

1. Lovgivningen på området er yderst 
kompleks og har generelt en meget lille 
detaljeringsgrad. Fortolkningen overla-
des dermed til kommunernes sagsbe-
handlere.

2. Affaldet fra nedrivninger og renoverin-
ger varierer rigtig meget i forhold til, 
hvor godt det er sorteret, undersøgt og 
beskrevet.

3. Der er mange aktører på området. Ud-
over myndighederne, er bl.a. bygherre, 
entreprenører, rådgivere, modtageanlæg 
og transportører også aktører. De repræ-
senterer en meget broget skare, som der 
i lovgivningen ikke stilles nogen faglige 
krav til.

4. Ikke alle i nedrivningsbranchen kender 
til reglerne om bygge- og anlægsaffald. 
Det er forventeligt. Ser man bare på 
bygherrerne, spænder de fra topprofes-
sionelle, internationale firmaer til private 
enkeltpersoner. Det giver kommunerne 
en stor opgave med at formidle reglerne.

5. Der er affaldsfraktioner fra bygge- og 
anlægsaffaldet, der ikke har nogen enty-
dig modtager. Hverken i Danmark eller i 
udlandet.

 
Forvaltningsgrundlagets sigte er at angive 
retningslinjer for god forvaltningspraksis, 
baseret på konkret erfaring og juridisk vur-
dering, så den kan anvendes af alle. Kommu-
nerne bag udarbejdelsen har fået gode og 
kyndige inputs fra en lang række kommuner 
fra hele landet, og de juridiske forhold er tjek-
ket af professionelle fagspecialister indenfor 
dette snævre, juridiske område. 

Motivationen til arbejdet har været en stor 
opbakning til grundidéen i den cirkulære 

økonomi, kombineret med et kendskab til de steder i ”maskin-
rummet”, hvor det kan gå galt, eller hvor det er særlig svært. 
Kommunerne har derfor en helt central rolle og et særligt an-
svar at løfte som myndighed på et område, hvor der både er 
store økonomiske interesser på spil, og som fagligt er et stort 
og komplekst område. De store summer, der anvendes til at 
fjerne farlige og forurenede stoffer fra bygge- og anlægsaf-
faldet, skal gerne resultere i stor sikkerhed for renheden af 
de produkter, der fremstilles af affaldet og indbygges i vores 
fremtidige boliger. 

Det kommunale ansvar har kaldt på et samarbejde mellem 
kommunerne. Sjællandsnetværket for Bygge- og Anlægsaf-
fald er et netværk sammensat af kommunale sagsbehandlere 
fra Sjælland, der mødes ca. 4 gange årligt for at udveksle er-
faringer og praksis for sagsbehandling på området for bygge- 
og anlægsaffald. 

I 2018 igangsatte Sjællandsnetværket for Bygge- og Anlægs-
affald et egentligt udviklingsprojekt for at få samlet erfaringer 
og praksis til en fælles beskrivelse af, hvad netværket fandt er 
god forvaltningspraksis for området. Mange af landets andre 
kommuner har bidraget undervejs.

Forhåbentligt vil den samlede viden og erfaringer fra alle bi-
dragende kommuners sagsbehandlere blive et godt afsæt for 
kommende og eksisterende kollegaer landet over, til hvordan 
forekomsten af miljøproblematiske stoffer og materialer i byg-
gesektorens affald kan håndteres.

 
Venlig hilsen 
Sjællandsnetværket for Bygge- og Anlægsaffald



I dette kapitel beskrives bygherrens og kommunens opgaver og ansvar før renoverings- 
og nedrivningsarbejdets påbegyndelse. 

Bygherren har i henhold til lovgivningen pligt til at screene og evt. kortlægge bygningen 
eller anlægget for miljøproblematiske stoffer, før et nedrivnings- eller renoveringsarbej-
de påbegyndes. Derudover har bygherren pligt til at affaldssortere og anmelde byg-
ge- og anlægsaffald til kommunen. Dette skal ske senest 14 dage, før nedrivnings-/
renoveringsarbejdet påbegyndes.

Kommunen behandler herefter bygherrens anmeldelse og klassificerer det bygge- og 
anlægsaffald, som produceres i forbindelse med arbejdet.

Kapitel 1

OPGAVER FØR 
NEDRIVNINGS- OG 
RENOVERINGSARBEJDE
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KAPITEL 1

1.1 Bygherrens pligter:  
Screening, kortlægning  
og anmeldelse

For at fremme genanvendelse og begrænse anvendelse og spild af råstoffer 
og andre ressourcer er det afgørende, at bygherren foretager en sanering og 
en selektiv nedrivning af bygningen eller anlægget, der skal rives ned eller re-
noveres, med henblik på at udsortere farligt affald og kildesortere affald til 
materialenyttiggørelse.

Udsortering af farligt affald og kildesortering af affald fra nedrivning eller reno-
vering forudsætter, at bygherren har en viden om affaldets forureningsgrad og 
forureningens omfang. Denne viden opnår bygherren ved at gennemgå byg-
ningen eller anlægget. 

Bygherrens gennemgang af bygningen eller anlægget er – for så vidt angår 
PCB – reguleret i affaldsbekendtgørelsens kapitel 11, mens bygherrens pligt til 
at gennemgå en bygning eller et anlæg med henblik på at identificere øvrige 
miljøproblematiske stoffer følger af bygherrens pligt til at anmelde, sortere og 
håndtere affaldet i henhold til affaldsbekendtgørelsens bestemmelser herom.

1.1.1 Hvem bærer ansvaret for 
screening, kortlægning og 
anmeldelse af affald?

Der skal sondres mellem, hvem der bærer ansvaret for screening, 
kortlægning og anmeldelse til kommunen, og hvem den ansvar-
lige kan overdrage ansvaret for udførelsen af disse opgaver til.

Bygherren bærer ansvaret for, at der foretages en screening og 
en kortlægning for miljøproblematiske stoffer samt en anmel-
delse af bygge- og anlægsaffald til kommunen, inden nedriv-
nings- eller renoveringsarbejdet påbegyndes, hvis det følger af 
lovgivningen.

Bygherren kan lade en entreprenør, rådgiver, håndværker eller anden part udfø-
re selve screeningen og kortlægningen samt foretage anmeldelse af bygge- og 
anlægsaffaldet til kommunen. Hvis den part, som på vegne af bygherren har 
påtaget sig de nævnte opgaver, begår fejl, kan kommunen holde bygherren 
ansvarlig. En aftale om overdragelse af screenings-, kortlægnings- og anmelde-
pligten har alene betydning indbyrdes mellem aftaleparterne, men ændrer ikke 
ansvarssubjektet i henhold til bekendtgørelsens regler. Ansvaret ligger således 
altid hos bygherren.

Bygherren kan overordnet set defineres som den 
fysiske eller juridiske person, der har ansvaret for 
og betaler for nedrivningen eller renoveringen, 
herunder privatpersoner, virksomheder, kommu-
ner, foreninger, organisationer m.fl.

HVEM BETRAGTES SOM BYGHERRE?
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FØR NEDRIVNING ELLER RENOVERING

Kommunens 
opgaver og 
ansvar

Bygherrens 
opgaver og 

ansvar

Informere om 
gældende regler

Opsøge 
viden om 
gældende 
regler

Klassificere 
affald

Evt . føre 
tilsyn

Anvise 
affald

Screene og 
kortlægge 
for miljøpro-
blematiske 
stoffer

Anmelde 
affald

 › Figur 1.1: Principskitse over opgaver og ansvar for kommunen og bygherren, før nedrivnings- og renove-
ringsarbejdet igangsættes.

1.1.2 Bygherrens screeningspligt 
Bygherren har pligt til at vurdere, om bygningen eller anlægget eller den del heraf, som 
skal rives ned eller renoveres, skal screenes for PCB eller andre miljøproblematiske stof-
fer.

Denne indledende vurdering har betydning for, i hvilket omfang bygherren har pligt til at 
foretage en kortlægning af bygningen eller anlægget eller den del heraf, som skal rives 
ned eller renoveres.

I de følgende afsnit gennemgås bygherrens pligt til at screene en bygning eller et anlæg 
eller dele heraf, som skal rives ned eller renoveres, for PCB og andre miljøproblematiske 
stoffer. Derudover gennemgås det, hvordan man i praksis kan foretage en screening.



 › Flise udtaget til analyse for asbest og tungmetaller.

Prøvenummer

7
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KAPITEL 1

Hvem må udføre screeningen? 

Det er en forudsætning for, at kommunen 
kan foretage en korrekt klassificering og an-
visning af affaldet, at screeningen bliver fore-
taget af en professionel miljørådgiver eller 
en person med tilsvarende viden om miljø-
problematiske stoffer. Samtidig er det som 
nævnt bygherrens ansvar, at bygningen eller 
anlægget er tilstrækkeligt gennemgået til, at 
reglerne om anmeldelse, sortering og hånd-
tering kan overholdes.

Der findes på tidspunktet for dette doku-
ments udgivelse (sommer 2020) ikke be-
stemmelser i lovgivningen, hvorefter den 
person, der gennemfører en screening, skal 
have en bestemt erfaring, uddannelse eller 
certificering, hvorfor den kommunale sags-
behandler skal foretage en konkret vurdering 
af, hvorvidt den pågældende screening ob-
jektivt set er fyldestgørende.

 › Bygherren er gået i gang med nedrivnings- eller renoverings-
arbejdet uden at have foretaget en screening eller en kortlæg-
ning.

 › Bygherren har ikke anmeldt bygge- og anlægsaffald fra en 
igangværende eller afsluttet nedrivning eller renovering.

 › Dokumentation for indhold af miljøproblematiske stoffer er 
utilstrækkelig i et omfang, der betyder, at kommunen ikke kan 
behandle bygherrens anmeldelse, herunder klassificere og 
anvise affaldet.

 › Oplysninger i anmeldelsen vurderes at være forkerte, hvilket 
gør, at kommunen skal forelægge forholdet for bygherren og 
eventuelt standse arbejdet, indtil supplerende oplysninger er 
fremskaffet.

 › Bygherren ønsker at aflevere affaldet til en modtager, der ikke 
indgår i en anvisningsordning eller fremgår af Energistyrelsens 
affaldsregister (f.eks. et genanvendelsesprojekt eller eksport af 
affaldet), hvilket kan betyde, at kommunen må anmode byg-
herren og modtageanlægget om dokumentation for korrekt 
miljømæssig håndtering af affaldet.

 
Kommunens muligheder for at handle på udfordringerne er nærme-
re beskrevet i afsnit 1.4.

UDFORDRINGER, DER KAN FOREKOMME 
I DENNE FASE:



16

FORVALTNINGS GRUNDLAG FOR BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 

1.1.3 Hvilke nedrivnings- og 
renoveringsarbejder er omfattet 
af bygherrens screeningspligt?

De fleste nedrivnings- og renoveringsarbejder vil være omfat-
tet af bygherrens pligt til at screene bygningen eller anlægget 
for PCB-holdigt materiale fra PCB-perioden. Det samme gæl-
der for bygherrens pligt til at screene bygningen eller anlæg-
get for materiale, der indeholder miljøproblematiske stoffer, 
uanset hvornår de måtte være anvendt, herunder PCB-holdigt 
materiale anvendt uden for PCB-perioden.

Bygherrens pligt til at screene for PCB følger af affaldsbe-
kendtgørelsens bestemmelser om screening for PCB-holdigt 
materiale fra PCB-perioden, mens bygherrens pligt til at 
screene en bygning eller et anlæg for materiale, der indehol-
der et eller flere miljøproblematiske stoffer, følger af affalds-
bekendtgørelsens bestemmelser om anmeldelse, sortering og 
håndtering af affald. Se mere herom i de følgende to afsnit.

Nedrivning og renovering af bygninger eller anlæg opført 
eller renoveret i PCB-perioden (1950-1977)

Pligten til at gennemgå en bygning eller et anlæg, der er op-
ført eller renoveret i PCB-perioden, er reguleret direkte i af-
faldsbekendtgørelsen. 

Private og professionelle bygherrer skal foretage en screening 
for PCB i bygningen eller anlægget eller de dele af en bygning 
eller et anlæg, som bygherren vil rive ned eller renovere, hvis 
nedrivnings- eller renoveringsarbejdet er omfattet af følgende 
to betingelser1:

1. Nedrivnings- eller renoveringsarbejdet angår en bygning 
eller et anlæg eller en del heraf, som er opført eller reno-
veret i PCB-perioden (1950-1977), og

2. Nedrivnings- eller renoveringsarbejdet omfatter mere end 
10 m2 eller forventes at generere mere end 1 ton bygge- 
eller anlægsaffald2.

Miljøstyrelsen har i en vejledende udtalelse, uden nærmere be-
grundelse, skrevet, at de 10 m2 skal forstås som det horison-
tale fladeareal, der berøres af byggearbejdet. Den vejledende 
udtalelse kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside3.

1  BESTEMMELSERNE I BEKENDTGØRELSE NR. 224 AF 8. MARTS 2019 OM 

AFFALD (AFFALDSBEKENDTGØRELSEN), KAPITEL 11 OM IDENTIFIKATION AF 

PCB, GÆLDER FOR BÅDE PRIVATE OG PROFESSIONELLE BYGHERRER. DET 

FREMGÅR DIREKTE AF KAPITLETS TITEL.

2  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 58, STK. 1, NR. 1.

3  VEJLEDENDE UDTALELSE OM BAGATELGRÆNSEN PÅ 10 M2, MILJØSTY-

RELSEN (2016), HTTPS://MST.DK/MEDIA/92047/VEJLEDENDE-UDTALEL-

SE-OM-FORTOLKNING-AF-10M2-GRAENSEN.PDF.

Bemærk, at screening for PCB-holdigt 
materiale fra PCB-perioden reguleres 
af affaldsbekendtgørelsens bestem-
melser om screening for PCB i PCB-pe-
rioden, mens gennemgang af en byg-
ning eller et anlæg for PCB i materiale 
fra en anden periode end PCB-perio-
den reguleres af samme bekendtgø-
relses bestemmelser om anmeldelse, 
sortering og håndtering af bygge- og 
anlægsaffald.

SCREENING AF BYGNINGER 
OG ANLÆG FOR PCB I OG 
UDEN FOR PCB-PERIODEN

Hvis det pågældende nedrivnings- eller re-
noveringsarbejde vedrører mindre end 10 m2, 
skal bygherren vurdere, om arbejdet genere-
rer mere end 1 ton bygge- eller anlægsaffald. 

Er man som bygherre i tvivl om, hvorvidt et 
nedrivnings- eller renoveringsarbejde er om-
fattet af de to betingelser, kan man henvende 
sig til kommunen.

Den kommunale sagsbehandler skal fore-
tage en konkret vurdering af, hvorvidt det 
pågældende nedrivnings- eller renoverings-
arbejde opfylder ovenstående betingelser. 
Denne vurdering kan bygge på information 
i offentlige registre eller på oplysninger fra 
bygherren eller kan konstateres ved en gen-
nemgang af bygningen m.v.



17

KAPITEL 1

Nedrivning og renovering af bygninger 
eller anlæg opført eller renoveret uaf-
hængigt af PCB-perioden (alle perioder)

Både private og professionelle bygherrer har 
pligt til at udsortere farligt affald, til at kil-
desortere affald genereret i forbindelse med 
nedrivning eller renovering og til at anmelde 
bygge- og anlægsaffald. Den professionelle 
bygherre har desuden pligt til at sikre genan-
vendelse af væsentlige dele af eget bygge- 
og anlægsaffald egnet til materialenyttiggø-
relse og til at anmelde farligt affald4.

4  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 50, STK. 1 (PROFESSIONELLE BYGHERRERS UDSORTERING AF FARLIGT AFFALD), OG AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 29, STK. 1, 

JF. § 50, STK. 1, OG AFFALDSAKTØRBEKENDTGØRELSEN § 9, STK. 1 (PRIVATE BYGHERRERS UDSORTERING AF FARLIGT AFFALD).

AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 50, STK. 2, MED DE BEGRÆNSNINGER, DER FØLGER AF BESTEMMELSENS STK. 5 OG 6 (PROFESSIONELLE BYGHERRERS PLIGT TIL 

AT KILDESORTERE BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD EGNET TIL MATERIALENYTTIGGØRELSE), OG AFFALDSBEKENDTGØRELSEN 29, STK. 1, JF. § 50, STK. 2, MED DE 

BEGRÆNSNINGER, DER FØLGER AF BESTEMMELSENS STK. 5 OG 6, OG AFFALDSAKTØRBEKENDTGØRELSEN § 9, STK. 1 (PRIVATE BYGHERRERS PLIGT TIL KILDESOR-

TERE BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD EGNET TIL MATERIALENYTTIGGØRELSE). 

AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 51 (PROFESSIONELLE BYGHERRES PLIGT TIL AT GENANVENDE AFFALD EGNET TIL MATERIALENYTTIGGØRELSE). 

AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 52, STK. 1 (PROFESSIONELLE BYGHERRERS PLIGT TIL AT ANMELDE FARLIGT BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD). 

AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 60 (PRIVATE OG PROFESSIONELLE BYGHERRERS ANMELDELSE AF AFFALD).

DER ER TALE OM BEKENDTGØRELSE NR. 1753 AF 27. DECEMBER 2018 OM AFFALDSREGULATIVER, -GEBYRER OG -AKTØRER M.V. (”AFFALDSAKTØRBEKENDTGØREL-

SEN”).

 › PCB Sanering. Saneringsmedarbejder iført fuld beskyttelsesdragt. 
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En efterlevelse af de nævnte pligter forud-
sætter, at bygherren foretager en screening, 
hvis bygningen eller anlægget eller de dele 
af bygningen eller anlægget, som bygherren 
vil rive ned eller renovere, er opført eller re-
noveret i en periode, hvor man i byggeriet i 
overensstemmelse med gældende regler har 

anvendt et eller flere miljøproblematiske 
stoffer. Der skal også foretages en screening, 
hvis bygningen eller anlægget eller dele 
heraf, som skal renoveres eller rives ned, er 
opført eller renoveret i en periode, hvor det 
ikke har været lovligt at anvende miljøproble-
matiske stoffer i byggeriet, men hvor man på 
baggrund af en visuel gennemgang af byg-
ningen eller anlægget kan konstatere, at der 
kan være anvendt materiale indeholdende 
miljøproblematiske stoffer.

Det er kommunernes erfaring, at miljøproble-
matiske stoffer bliver identificeret i materia-
ler, der stammer fra perioder, hvor anvendel-
se af miljøproblematiske stoffer i byggeriet 
ikke var lovligt. F.eks. dukker PCB op i maling, 
der er anvendt uden for PCB-perioden, dvs. 
uden for perioden 1950-1977. Det kan ske, 
fordi man har købt PCB-holdig maling inden 
for PCB-perioden og malet en bygning med 
den pågældende maling uden for PCB-perio-
den. 

Bestemmelserne om udsortering af farligt affald og kildesortering af affald angiver ikke 
nogen bagatelgrænse. Det betyder, at alt farligt affald, som er opstået i forbindelse med 
nedrivning eller renovering, som udgangspunkt skal udsorteres, og at alt affald skal kil-
desorteres1. Bygherren bør derfor foretage en screening, hvis der er tale om et nedriv-
nings- eller renoveringsarbejde, der angår en bygning eller et anlæg, som er opført eller 
renoveret i en periode, hvor man i byggeriet har anvendt et eller flere miljøproblematiske 
stoffer, uanset nedrivnings- eller renoveringsarbejdets omfang2. I modsat fald kan bygher-
ren ikke anses for at have udsorteret og kildesorteret affaldet korrekt. 

1  HVORVIDT MEGET ”SMÅ” MÆNGDER FARLIGT AFFALD SKAL UDSORTERES, OG HVORVIDT ”SMÅ” MÆNGDER 

AFFALD SKAL KILDESORTERES MÅ VURDERES KONKRET. PROPORTIONALITETSBETRAGTNINGER BØR INDGÅ I 

KOMMUNENS VURDERING.

2  MED OMFANG MENES AFFALDSMÆNGDER GENERERET ELLER STØRRELSEN PÅ DET AF ARBEJDET BERØRTE 

AREAL.

SCREENING FOR MILJØPROBLEMATISKE STOFFER UANSET 
ARBEJDETS OMFANG

 › Faldefærdig gård, som er afskærmet med byggehegn.
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I de fleste sager er screening og kortlægning desuden en forudsætning for, at 
den kommunale sagsbehandler kan klassificere affald fra nedrivninger og reno-
veringer. Der er dog endnu ikke nogen retsinstans, der har taget stilling til, om 
kommunen ud fra et forsigtighedsprincip kan klassificere affaldet som affald til 
forbrænding eller deponering i en situation, hvor bygherren ikke ønsker at ef-
terkomme kommunens anmodning om at foretage en nærmere gennemgang 
af bygningen eller anlægget.

Det bør nævnes, at kommuner 
og bygherrer generelt set har 
et godt samarbejde, og at der i 
praksis ikke forekommer mange 
sager, hvor bygherren afviser at 
samarbejde med kommunen.

Det er kommunens opgave at føre tilsyn med, at bygher-
ren efterlever affaldsbekendtgørelsens og affaldsaktør-
bekendtgørelsens bestemmelser om anmeldelse, sorte-
ring og håndtering af bygge- og anlægsaffald1. 

Bygge- og anlægsaffald fra nedrivninger og renoverin-
ger af bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret 
uafhængigt af PCB-perioden, skal anmeldes efter af-
faldsbekendtgørelsens § 63. Bestemmelsen indeholder 
ikke nogen pligt for bygherren til at give kommunen op-
lysninger om screening eller kortlægning for miljøpro-
blematiske stoffer (herunder for PCB udenfor PCB-pe-
rioden). Den kommunale sagsbehandler kan i stedet 
vurdere om miljøbeskyttelseslovens § 72 kan finde an-
vendelse i den konkrete sag. 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 1, har kom-
munen mulighed for at anmode den, der er ansvarlig for 
en virksomhed, som kan give anledning til forurening, 
dvs. bygherren, om alle oplysninger, der har betydning 
for forureningen i bygningen eller anlægget, og om op-
lysning om eventuelle afhjælpende eller forebyggende 
foranstaltninger2. Den pågældende virksomhed skal 
være omfattet af miljøbeskyttelseslovens virksomheds-
begreb, for at bestemmelsen vil kunne finde anvendelse, 
og der skal foreligge en begrundet mistanke om forure-
ning. Hvorvidt der foreligger en begrundet mistanke må 
bero på en konkret vurdering af den pågældende sag, 
f.eks. på baggrund af en gennemgang af oplysninger fra 
BBR om bygningens anvendelse. Der er først og frem-
mest tale om oplysninger, som virksomheden allerede er 
i besiddelse af, og oplysninger om forhold, som virksom-
heden er ansvarlig for. Oplysningspligten gælder ikke,

1  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 64, STK. 1, OG AFFALDSAKTØRBEKENDTGØRELSEN § 35, STK. 1.

2  LOVBEKENDTGØRELSE NR. 1218 AF 25. NOVEMBER 2019 OM MILJØBESKYTTELSE (”MILJØBESKYTTELSESLOVEN”) § 72, STK. 1, 1. PUNKTUM.

3  LOVBEKENDTGØRELSE NR. 1121 AF 12. NOVEMBER 2019 OM RETSSIKKERHED VED FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYS-

NINGSPLIGTER.

4  MILJØBESKYTTELSESLOVEN § 72, STK. 1, NR. 1-3.

5  VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF MILJØBESKYTTELSESLOVEN, MILJØSTYRELSEN (2005), 

HTTPS://WWW2.MST.DK/UDGIV/PUBLIKATIONER/2005/87-7614-833-5/PDF/87-7614-834-3.PDF.

hvis sagsbehandleren vurderer, at der foreligger en kon-
kret mistanke om, at forureneren har begået en lovover-
trædelse, der kan medføre straf, da forureneren ikke har 
pligt til at give oplysninger, der kan have betydning for 
bedømmelsen af en formodet lovovertrædelse (selvin-
kriminering). Se hertil retssikkerhedslovens § 10, stk. 13.

Hvis kommunen mener at have behov for oplysninger 
med henblik på at kunne udføre sin tilsynspligt, kan 
kommunen, hvis virksomheden er omfattet af lovens § 
72, og der foreligger en begrundet mistanke, meddele 
virksomheden et undersøgelsespåbud om udlevering 
af allerede foreliggende oplysninger samt påbud om at 
udføre undersøgelser for at tilvejebringe oplysninger4. 
Kommunen har altså under visse betingelser mulighed 
for at bede bygherren om oplysninger, f.eks. i form af en 
screening (eller kortlægning) af bygningen eller anlæg-
get. Bestemmelsen gælder alene virksomheder, der er 
omfattet af miljøbeskyttelseslovens virksomhedsbegreb 
og ikke øvrige virksomheder eller privatpersoner. I disse 
tilfælde indeholder miljøbeskyttelsesloven eller affalds-
bekendtgørelsen ikke en påbudshjemmel. 

Læs mere om miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 1, og de 
nærmere betingelser for bestemmelsens anvendelse i 
Miljøstyrelsens vejledning ”Vejledning om håndhævelse 
af Miljøbeskyttelsesloven” på Miljøstyrelsens hjemmesi-
de5.

ANMODNING OM OPLYSNINGER OG UNDERSØGELSESPÅBUD EFTER 
MILJØBESKYTTELSESLOVEN

”
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Screening for PCB ved udskiftning af 
termoruder 

Bygherren skal inden et nedrivnings- eller 
renoveringsarbejde, der består af udskift-
ning eller fjernelse af termoruder, foretage 
en screening for PCB, hvis den eller de på-
gældende termoruder kan være fremstillet i 
perioden 1950-19776.

Der er i denne sammenhæng ikke nogen ba-
gatelgrænse, hvilket betyder, at bygherren 
skal foretage en screening for PCB, uanset 
om bygherren forventer at udskifte eller fjer-
ne blot én eller flere termoruder. 

Screeningen foretages ved, at bygherren 
tjekker termorudens årstal, der er præget ind 
i afstandsprofilet. Er termoruden fremstillet 
i PCB-perioden, skal bygherren svare ”ja” til 
spørgsmålet i screeningsskemaet i affalds-
bekendtgørelsens Bilag 7 om, hvorvidt der i 
bygningen findes ”termoruder (vinduer med 
forseglede dobbelte ruder), der kan være fra 
perioden 1950-1977?”7. Hvis der ikke er præ-
get et årstal ind i termoruden, må bygherren

6  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 58, STK. 1, NR. 2.

7  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN BILAG 7, SPØRGSMÅL 

NR. 4.

Hvis bygherren er usikker på, om 
et nedrivnings- eller renoverings-
arbejde kunne være omfattet af 
pligten til at screene for PCB eller 
andre miljøproblematiske stoffer, 
kan bygherren henvende sig til 
kommunen.

 › Den private og den profes-
sionelle bygherre skal som 
udgangspunkt altid foretage 
en screening.

 › Den private og den profes-
sionelle bygherre skal som 
udgangspunkt altid foretage 
en kortlægning.

I TVIVL, OM DER ER 
PLIGT TIL AT SCREENE OG 
KORTLÆGGE?

Screeningsresultatets betydning for, om bygningen eller 
anlægget skal kortlægges

Resultatet af bygherrens screening for PCB skrives ind i 
screeningsskemaet i affaldsbekendtgørelsens Bilag 7. Ifølge 
teksten i skemaet skal bygherren foretage en kortlægning, 
hvis bygherren kan svare ”ja” til et eller flere af de spørgsmål, 
som findes i skemaet.

Anvendelsen af PCB i byggeriet blev forbudt i Danmark fra 
og med den 1. januar 1977. Miljøstyrelsen har udtalt, at det er 
styrelsens opfattelse, ”at der vil skulle foretages en miljøkort-
lægning for PCB i forbindelse med nedrivning eller renovering 
af stort set alle bygninger opført før 1977. Det skyldes, at det 
må antages, at der i stort set alle bygninger, som er opført før 
1950, er blevet anvendt maling i perioden 1950-1977”5. Byg-
ninger, der er opført før 1950, er altså højest sandsynligt ble-
vet malet med PCB-holdig maling i PCB-perioden 1950-1977. 
Det samme gælder bygninger, der er opført eller renoveret 
i PCB-perioden. Det betyder, at der ved nedrivning eller re-
novering af bygninger, der er opført før 1977, skal svares ”ja”, 
når der i affaldsbekendtgørelsens screeningsskema i Bilag 7 
spørges: ”Findes der i bygningen: Maling, der kan være fra pe-
rioden 1950-1977?”.

Bygherren skal altså altid foretage en kortlægning af bygning-
er og anlæg, for så vidt angår PCB-holdig maling, når ned-
rivnings- eller renoveringsarbejdet vedrører mere end 10 m2 

eller frembringer mere end 1 ton bygge- og anlægsaffald, og 
bygningen eller anlægget er opført før 1. januar 1977. 

Kommunen må ikke bede bygherren om at foretage en kort-
lægning for PCB i f.eks. gulvmasse, med mindre at screenin-
gen har vist, at der i bygningen er gulvmasse, der kan være fra 
PCB-perioden eller andet som indikerer at gulvet kan indehol-
de PCB. Det er derfor vigtigt, at kommunen efterser, om byg-
herren har foretaget en fyldestgørende screening, der omfat-
ter andre materialer, der kunne indeholde PCB, end materiale 
med PCB-maling.

Miljøstyrelsens udtalelse må antages også at gælde for anlæg, 
der i denne sammenhæng er sammenlignelige med bygninger.

For så vidt angår miljøproblematiske stoffer bør bygherren 
foretage en kortlægning af bygningen eller anlægget, hvis 
man på baggrund af screeningen kan konstatere, at der fore-
ligger en risiko for, at materiale i bygningen eller anlægget kan 
indeholde miljøproblematiske stoffer. Der findes ikke noget 
screeningsskema for miljøproblematiske stoffer.

I praksis vil der formentlig være meget få bygninger og anlæg 
i den eksisterende bygningsmasse, som ikke rummer mate-
rialer, der kan indeholde miljøproblematiske stoffer. Der skal 
foretages en konkret vurdering af, om dette er tilfældet i den 
pågældende sag.

5  VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD, NR. 9139, 

MILJØSTYRELSEN (2019), KAPITEL 2.3.1, AFSNIT 8, HTTPS://WWW.RETSINFOR-

MATION.DK/PDFPRINT.ASPX?ID=207372.
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og kommunen undersøge, hvornår bygningen er opført og 
eventuelt renoveret med henblik på at vurdere, hvornår ruden 
er fremstillet.

Svarer bygherren på baggrund af screeningen ”ja” til spørgs-
målet i screeningsskemaet, skal bygherren foretage en kort-
lægning8.

Bygherren skal være opmærksom på, at termoruder fremstillet 
fra og med 1977 også kan indeholde PCB. I mange bygninger 
opført før 1977 er de PCB-holdige termoruder udskiftet, f.eks. 
fordi termoruden er punkteret, mens selve rammen og kar-
men er bevaret. PCB-indholdet i den oprindelige termorude 
kan være spredt til ramme og karm, som er bevaret.

Er hele vinduet udskiftet sammen med fugen mellem vindue 
og væg, kan det nye vindue være forurenet med PCB fra den 
oprindelige fuge, da PCB kan vandre ind i væggen og derefter 
tilbage ind i det nye vindue.

I sådanne tilfælde skal bygherren i mangel af svarmuligheder 
svare ”ja” i screeningsskemaet til spørgsmålet om, hvorvidt 
der i bygningen er termoruder fra PCB-perioden, og foretage 
en kortlægning.

1.1.4 Hvordan gennemføres en 
screening i praksis?

For at finde ud af, om materialer fra en bygning eller et anlæg 
kan indeholde PCB eller andre miljøproblematiske stoffer, må 
bygherren indsamle oplysninger om, hvornår bygningen eller 
anlægget er opført og eventuelt renoveret. Disse oplysninger 
sammenlignes med den nyeste tilgængelige viden om, hvor-
når og i hvilke materialer miljøproblematiske stoffer har været 
anvendt i byggeriet.

8  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 59.

Bygherren har mulighed for at finde oplys-
ninger om en bygning i BBR-registeret9, i 
kommunens byggesagsarkiv eller sagsregi-
streringssystem m.v. Her findes også oplys-
ninger om, hvilket år bygningen er opført og 
eventuelt renoveret.

Det er dog ikke alle renoveringer, der er re-
gistreret i de nævnte systemer. Derfor er det 
nødvendigt, at bygherren foretager en visuel 
gennemgang af bygningen eller anlægget el-
ler den del heraf, som bygherren vil rive ned 
eller renovere, med henblik på at vurdere, om 
der kan være anvendt materialer med miljø-
problematiske stoffer. Læs mere i afsnit 1.1.5.

9  BBR-REGISTERETS HJEMMESIDE HTTPS://BBR.DK/.

 › Forsegling til 
arbejdsområde 
med farligt affald.



 › Fliser kan indeholde tungmetaller i glasuren, og klæberen 
kan indeholde asbest.
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10  METODER TIL FJERNELSE AF MILJØPROBLEMATISKE STOFFER, MILJØPROJEKT NR. 1656, MILJØSTYRELSEN (2015).

HTTPS://WWW2.MST.DK/UDGIV/PUBLIKATIONER/2015/03/978-87-93283-86-2.PDF.

AT-VEJLEDNING OM ASBEST, ARBEJDSTILSYNET (2019), HTTPS://AMID.DK/ REGLER/AT-VEJLEDNINGER/ASBEST-C-2-2/.

ASBEST DEN GRØNNE ASBESTVEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF ASBESTSANERING, DANSK BYGGERI (2019). 

HTTPS://WWW.NEDBRYDNINGSSEKTIONEN.DK/MEDIA/41658/ASBESTVEJLEDNING-2019.PDF.

BLY DEN BLÅ BLYVEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING, DANSK BYGGERI (2019).

HTTPS://WWW.NEDBRYDNINGSSEKTIONEN.DK/MEDIA/41659/BLYVEJLEDNING-2019.PDF.

PCB DEN  GULE PCB-VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERI, DANSK BYGGERI, DANSK BYGGERI (2019).

HTTPS://WWW.NEDBRYDNINGSSEKTIONEN.DK/MEDIA/41660/PCB-2020__ENKELTSIDET-2751799_-1.PDF.

Når en bygherre og en entreprenør eller nedriver 
har indgået en kontrakt om nedrivning eller reno-
vering, har de som oftest gennemgået bygningen 
eller anlægget med henblik på at definere opgaven 
og fastsætte en pris. En sådan gennemgang vil i 
den konkrete sag kunne svare til en screening.

Den kommunale sagsbehandler vil foretage sam-
me gennemgang som bygherren i forbindelse med 
behandling af bygherrens anmeldelse af affald til 
kommunen. 

Tabel 1.1 viser, i hvilke perioder man i byggeriet 
lovligt har anvendt miljøproblematiske stoffer. Der 
findes en række vejledninger og rapporter, som in-
deholder udførlige fortegnelser over brugen af de 
enkelte stoffer, hvor der kan søges mere viden og 
information10.

1.1.5 Hvilke miljøproblematiske stoffer skal bygherren screene for?
Bygherren skal gennemgå bygningen eller anlægget for disse miljøproblematiske stoffer, som gennem tiden er blevet anvendt i 
byggeriet, og som udgør den største miljørisiko:

Tungmetaller

 › Arsen11 
 › Bly (Pb)
 › Cadmium (Cd)
 › Kobber (Cu)
 › Krom (Cr)
 › Kviksølv – uorganisk (Hg)
 › Nikkel (Ni) 
 › Zink (Zn)

11  ARSEN ER TAGET MED UNDER TUNGMETALLER PÅ GRUND AF MASSEFYLDEN. ARSEN HAR VÆRET BRUGT I IMPRÆGNERET TRÆ FRA 1950ERNE FREM TIL 

1990’ERNE. DET HAR VÆRET BRUGT SAMMEN MED KOBBER OG KROM I SÅKALDT CCA-TRÆ (CUPPER, CHROME, ARSENIC). DET HAR VÆRET OFTEST BRUGT I TRÆ, 

SOM ER PLACERET UDENFOR PÅ BYGNINGER. DET ER DERFOR I DEN FORBINDELSE DÉT, DER KAN VÆRE RELEVANT AT UNDERSØGE FOR ARSEN.

Organiske miljøproblematiske stoffer 

 › Bromerede flammehæmmere
 › CFC’ere, HCF’ere og HFC’ere
 › Klorerede paraffiner
 › Kulbrinter
 › PAH’er
 › PCB

Andre miljøproblematiske stoffer

 › Asbest
 › Øvrige miljøproblematiske stoffer, 

som har været anvendt eller produ-
ceret i den pågældende bygning/
det pågældende anlæg (typisk 
industribygninger)
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Tabel 1.1 De oftest anvendte miljøproblematiske stoffer med 
angivelse af, i hvilke perioder de blev brugt og i hvilke materialer

 › Kilde: Uddrag af ”Metoder til fjernelse af miljøproblematiske stoffer”, Miljøprojekt nr. 1656, Miljøstyrel-
sen (2015), afsnit 2.4. Stofkort.

Tung metaller Anvendelses periode i 
Danmark Eksempler på anvendelse

Arsen Frem til 1997
Cellegummi til rørisolering, elastiske fuger, fugeskum, imprægneret 
træ, keramiske glasurer, pigmenter i maling og tapet

Bly (Pb)
Fri anvendelse frem til 2001 
(herefter begrænset anven-
delse)

Blyindfattede ruder, glaseret tegl, glasurer, kabelkapper, keramiske 
produkter, lakker, linoleum, maling, pakninger i afløbsrør, PVC-stabi-
latorer, tagfolier (indtil 2003), tagindækninger og vinyl

Cadmium (Cd) Anvendes stadig i begrænset 
omfang som følgestof til zink

Farvepigmenter til byggematerialer, følgestof i cement, glaseret tegl, 
overfladebehandling af metaller, linoleum, stabilatorer til plast og 
vinyl

Krom (Cr)
Anvendes fortsat som til-
sætninger i maling samt som 
metallegeringer

Beton, cement, forkromning af metal, mørtel og imprægneringsmid-
ler

Kobber (Cu) Anvendes fortsat
Inddækninger, keramiske produkter, ledninger, pigmenter i maling, 
radiatorer, rustfrit stål, tage, trykimprægneret træ og vandrør

Kviksølv – uorganisk 
(hg)

Anvendes fortsat i måleud-
styr og lavenergipærer

Cement og maling

Nikkel (Ni) Anvendes fortsat
Fornikling af metaller, keramiske produkter, kobberlegeringer, pig-
menter i maling og rustfrit stål

Zink (Zn) Anvendes fortsat
Galvaniserede og varmeforzinkede materialer, inddækninger, konser-
veret træværk, maling, messing, tagnedløb og tagrender

Organiske miljø-
problematiske stoffer

Anvendelses periode i 
Danmark Eksempler på anvendelse

Bromerede flamme-
hæmmere (HBCD, 
HBCDD eller PBDE’s)

1960-2005
Isoleringsmaterialer i bygningskonstruktioner, isoleringspaneler/
sandwichelementer, PVC-gulvbelægning og stiv PUR-skumisolering

CFC’ere, HCF’ere og 
HFC’ere

Fra 1960’erne
Bygningsisolering, fjernvarmerør, fugeskum, isoleringspaneler/
sandwichelementer, konstruktionsskum, porte, døre, termostater og 
varmepumper

Klorerede paraffiner Fra 1975
Fugemasse, i visse PVC-materialer som blødgører og flammehæm-
mer, lakker, lim og maling

Kulbrinter - Beton

PAH’er Frem til midten af 1970’erne

Plast, tagpap, tjærebundet kork, tjæreholdig klæber til parketgulve, 
tjæreholdige overfladebehandlinger til tætning af tag- og klæder, 
tjærepap, tjæreprodukter til fugtspærre, tjære til tætning af sokler 
og sod fra skorstene

PCB 1950-1977 og 1950-1986
Forseglingslim, fugemasse, lim, maling, vinylbelægninger og kon-
densatorer i lysstofarmaturer

Andre miljø-
problematiske stoffer

Anvendelses periode i 
Danmark Eksempler på anvendelse

Asbest 1920-1990

Aftrækskanaler, beholderisolering, beklædningsplader, eternit, 
elastiske fuger, elevatorbremser, fatninger, fliseklæber, gulvspart ler, 
isolering og snore til brandisolering, kabelisolering, loftsplader, mag-
nesitgulve, brændhæmmende maling og tekstiler, membraner, puds, 
rørisolering, støbegulve, tagpap, tekstiler, terrazzogulve, trykrør, 
understrygning og vinyl
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1.1.6 Bygherrens 
kortlægningspligt

Hvis bygherrens screening af bygningen eller anlægget eller 
den del heraf, som skal rives ned eller renoveres, viser, at der 
kan være materiale der indeholder miljøproblematiske stoffer 
i bygningen eller anlægget, skal bygherren foretage en mere 
udførlig gennemgang af bygningen eller anlægget eller den 
del heraf, som skal rives ned eller renoveres, i form af en kort-
lægning.

I forbindelse med kommunens tilsyn med bygherrens efter-
levelse af pligten til at udsortere farligt affald og til at kil-
desortere affald til materialenyttiggørelse vil den kommunale 
sagsbehandler efterse, om bygherren har foretaget den rette 
vurdering.

Kortlægningen vil være baseret på resultatet af screeningen. 
Gennem analyse af materialeprøver for indhold af miljøpro-
blematiske stoffer fastlægges omfanget af en eventuel forure-
ning og forureningsgraden i de forskellige materialer. 

På baggrund af resultatet af kortlægningen klassificerer og 
anviser kommunen affald fra nedrivningen eller renoveringen, 
og bygherren foretager en udsortering af farligt affald og en 
kildesortering af affald til materialenyttiggørelse. Afslutnings-
vis skal bygherren anmelde alt affald fra nedrivningen eller 
renoveringen, inklusive det farlige affald, til kommunen.

 › Resultatet af screeningen for miljøproblema-
tiske stoffer er afgørende for, om og i hvilket 
omfang bygherren skal foretage en kortlæg-
ning.

 › Kortlægningens omfang afhænger af resulta-
tet af screeningen.

SCREENING OG KORTLÆGNING 
FOR MILJØPROBLEMATISKE STOFFER

Hvem må udføre kortlægningen?

Den, der udfører kortlægningen, skal være i 
stand til at foretage en fyldestgørende kort-
lægning. Kommunen vil foretage en konkret 
vurdering af kortlægningen for at vurdere, 
om kortlægningen objektivt set er fyldestgø-
rende og dermed kan anvendes som grund-
lag for kommunens klassificering af affaldet 
fra nedrivningen eller renoveringen og som 
grundlag for bygherrens udsortering af far-
ligt affald og kildesortering af affald.

Hvilke nedrivnings- og renoveringsarbejder 
er omfattet af bygherrens 
kortlægningspligt?

Nedrivnings- og renoveringsarbejder af byg-
ninger eller anlæg eller dele heraf, som ifølge 
bygherrens screening af bygningen eller an-
lægget kan indeholde materialer med PCB, 
vil være omfattet af bygherrens pligt til at 
kortlægge12.

12  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 59, JF. § 58, STK. 1.

 › Sortering af nedrivningsaffald ved 
brug af maskiner.
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For så vidt angår miljøproblematiske stoffer bør 
bygherren foretage en kortlægning, hvis nedriv-
nings- og renoveringsarbejdet angår en bygning 
eller et anlæg eller en del af bygningen eller an-
lægget, som ifølge en screening kan indeholde ma-
teriale med miljøproblematiske stoffer. Det gælder 
også materiale, der ikke stammer fra PCB-perio-
den, men som på baggrund af en visuel gennem-
gang af bygningen eller anlægget vurderes at kun-
ne indeholde PCB13.

Ovenstående gælder for både den private og den 
professionelle bygherre. 

Miljøstyrelsen har udtalt, ”at det må antages, at der 
i stort set alle bygninger, som er opført før 1950, er 
blevet anvendt maling i perioden 1950-1977”14. Det 
samme må antages at gælde for bygninger, der er 
opført eller renoveret i PCB-perioden. Det betyder, 
at bygherren altid skal foretage en kortlægning for 
så vidt angår PCB-holdig maling, når nedrivnings- 
eller renoveringsarbejdet er af en vis størrelse, og 
bygningen er opført før 1977.

13  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 50, STK. 1 (PROFESSIO-

NELLE BYGHERRERS UDSORTERING AF FARLIGT AFFALD) OG 

AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 29, STK. 1, JF. § 50, STK. 1, OG 

AFFALDSAKTØRBEKENDTGØRELSEN § 9, STK. 1 (PRIVATE BYG-

HERRERS UDSORTERING AF FARLIGT AFFALD). 

AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 50, STK. 2, MED DE BEGRÆNS-

NINGER, DER FØLGER AF BESTEMMELSENS STK. 5 OG 6 

(PROFESSIONELLE BYGHERRERS PLIGT TIL AT KILDESORTERE 

BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD EGNET TIL MATERIALENYTTIGGØ-

RELSE), OG AFFALDSBEKENDTGØRELSEN 29, STK. 1, JF. § 50, 

STK. 2, MED DE BEGRÆNSNINGER, DER FØLGER AF BESTEM-

MELSENS STK. 5 OG 6 OG AFFALDSAKTØRBEKENDTGØRELSEN 

§ 9, STK. 1 (PRIVATE BYGHERRERS PLIGT TIL AT KILDESORTERE 

BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD EGNET TIL MATERIALENYTTIGGØ-

RELSE). 

AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 51 (PROFESSIONELLE BYGHER-

RES PLIGT TIL AT GENANVENDE AFFALD EGNET TIL MATERIA-

LENYTTIGGØRELSE). 

AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 52, STK. 1 (PROFESSIONELLE 

BYGHERRERS PLIGT TIL AT ANMELDE FARLIGT BYGGE- OG 

ANLÆGSAFFALD). 

AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 60 (PRIVATE OG PROFESSIO-

NELLE BYGHERRERS ANMELDELSE AF AFFALD). 

14  VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF BYGGE- OG ANLÆGS-

AFFALD, NR. 9139, MILJØSTYRELSEN (2019), KAPITEL 2.3.1, 

AFSNIT 8, HTTPS://WWW.RETSINFORMATION.DK/PDFPRINT.

ASPX?ID=207372. 

Som nævnt ovenfor er bygherrens pligt 
til at kortlægge afgrænset af resultatet af 
screeningen. Det betyder, at bygherren alene 
har pligt til at foretage en kortlægning for et 
miljøproblematisk stof i et bestemt materia-
le, hvis screeningen viser, at der er en risiko 
for, at bygningen eller anlægget kan indehol-
de et eller flere miljøproblematiske stoffer 
i specifikke materialer. Er der en risiko for, 
at en bygning eller et anlæg kan indeholde 
PCB-holdig maling, har bygherren ikke pligt 
til at foretage en kortlægning for PCB i gul-
ve, der kan være fra perioden 1950-1977, hvis 
screeningen viser, at der er tale om en type 
af gulve, der typisk ikke indeholder PCB, og 
der ikke er begrundet mistanke om en ter-
tiær forurening.

Kommunen har mulighed for under visse 
betingelser at anmode bygherren om oplys-
ninger eller at meddele bygherren et under-
søgelsespåbud i henhold til miljøbeskyttel-
sesloven15. Disse oplysninger vil kunne svare 
til oplysninger fra en kortlægning. Dette gæl-
der alene professionelle og dermed ikke pri-
vate bygherrer.

15  MILJØBESKYTTELSESLOVEN § 72, STK. 1.

Det må antages, at alle 
bygninger opført før 
1977 kan være malet med 
PCB-holdig maling 
(Miljøstyrelsen, 2019).

”
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Kortlægning for PCB i termoruder

Hvis bygherren på baggrund af screeningen 
kan svare ”ja” til spørgsmålet i screenings-
skemaet i affaldsbekendtgørelsens Bilag 7 
om, hvorvidt der i bygningen findes termo-
ruder fremstillet i perioden 1950-1977, skal 
bygherren ifølge lovgivningen foretage en 
kortlægning for PCB i termoruden16.

Lovgiver har ikke præciseret, hvad der for-
stås ved en kortlægning i denne sammen-
hæng. Det er derfor op til den kommunale 
sagsbehandler at foretage en konkret vurde-
ring baseret på saglige kriterier og proporti-
onalitetsbetragtninger af, hvad en kortlæg-
ning skal omfatte. Man kan vælge at håndtere 
termoruder, der er fremstillet i PCB-perioden 
som PCB-holdigt affald. Det samme gælder 
termoruder, der er fremstillet uden for 
PCB-perioden, men hvor den kommunale 
sagsbehandler ud fra en konkret vurdering 
må konkludere, om termoruden kan indehol-
de PCB.

16  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 59, JF. § 58, STK. 1, 

NR. 2

Mere information om håndtering af PCB i termoru-
der kan findes i Miljøstyrelsens vejledning. Vejled-
ning om håndtering af PCB-holdige termoruder nr. 
3, Miljøstyrelsen (2014), https://www2.mst.dk/Ud-
giv/publikationer/2014/03/978-87-93178-28-1.pdf 

LÆS MERE

Hvilke miljøproblematiske stoffer skal bygherren kortlægge 
for? 

Bygherrens screening sætter en ramme for, hvilke miljøproble-
matiske stoffer bygherren er forpligtet til at kortlægge byg-
ningen eller anlægget for. 

Bygherrens kortlægning for PCB skal omfatte de materialer, 
som ifølge bygherrens screening kan indeholde PCB. Tilsva-
rende bør bygherren kortlægge for de miljøproblematiske 
stoffer, der ifølge bygherrens screening kan forekomme i byg-
ningen eller anlægget. 

Kommunen kan alene forvente at se materialeprøver for de 
miljøproblematiske stoffer, som screeningen viser, at der er en 
risiko for, at bygningen eller anlægget kan indeholde. Dette 
forudsætter dog, at bygherrens screening objektivt set er fyl-
destgørende. 

Som nævnt ovenfor indeholder affaldsbekendtgørelsens be-
stemmelse om kortlægning ikke nogen beskrivelse af, hvad 
”kortlægning” indebærer17. Det angives alene, at bygherren 
skal foretage en kortlægning af de dele af en bygning eller 
et anlæg, som kan indeholde PCB. Bekendtgørelsens bestem-
melse om anmeldelse af bygherrens kortlægning for PCB an-
giver dog, at en anmeldelse skal indeholde oplysninger om 
resultatet af analyser af repræsentative materialeprøver og en 
beskrivelse af den visuelle vurdering, der ligger til grund for 
disse materialeprøver18 19.

17  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 59.

18  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 62, NR. 8.

19  FOREKOMSTEN OG MÆNGDEN AF PCB-HOLDIGT MATERIALE SKAL OGSÅ 

ANGIVES I BYGHERRENS ANMELDELSE, OG INFORMATION OM PLACERINGEN 

AF PCB-HOLDIGT MATERIALE SKAL INDGÅ MED BILLEDE OG TEGNING, HVOR 

DER KAN OPSTÅ TVIVL (AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 62, NR. 9 OG 10). 

BYGHERREN SKAL BESKRIVE, HVORDAN PCB-HOLDIGT MATERIALE ER BLE-

VET IDENTIFICERET, OG HVORDAN DETTE MATERIALE ER PLANLAGT FJERNET 

OG HÅNDTERET (AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 62, NR. 11 OG 12). KOMMU-

NEN SKAL OGSÅ INFORMERES OM DE FORVENTEDE AFFALDSMÆNGDER 

OG TYPER SAMT OM DEN FORVENTEDE BEHANDLING, ANVENDELSE ELLER 

MODTAGER AF AFFALDET (AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 62, NR. 13 OG 

14). TILVEJEBRINGELSE AF DISSE OPLYSNINGER ER MED TIL AT KVALIFICERE 

BYGHERRENS KORTLÆGNING I FORM AF MATERIALEPRØVER.

 › "Adgang forbudt" skilt på byggeplads 
med PCB-forurening.
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I praksis vil mange kortlægningsrapporter indeholde prøvetagning for miljø-
problematiske stoffer, der ikke er omfattet af screeningen, da de akkrediterede 
laboratorier, som foretager analyserne, ofte tilbyder en ”standard analysepak-
ke”.

Hvordan gennemføres en kortlægning i praksis?

Det er ikke muligt på forhånd at fastsætte, hvor mange prøver der kræves for 
at kunne sige, at en bygning er tilstrækkelig kortlagt, da der er stor forskel 
på, hvor mange miljøproblematiske stoffer, bygninger indeholder. Den største 
forekomst af miljøproblematiske stoffer findes dog i bygninger opført før 1990. 

Der vil desuden ofte blive opdaget yderligere materialer med indhold af mil-
jøproblematiske stoffer under nedrivnings- eller renoveringsprocessen, da der 
oftest ikke er udtaget materialeprøver, som kræver destruktion af bygningen. 
Skjulte materialer vil derfor først kunne analyseres under byggearbejdet. Over-
ordnet har kommunerne dog nedenstående anbefalinger til vurdering af prøve-
omfanget for henholdsvis enfamiliehuse og større bygninger.

Prøveudtagningsprogram 

Fastlæggelse af et prøveudtagningsprogram kræver en konkret vurdering af 
behovet for antallet af prøver.

I huse, hvor der kun er anvendt få forskellige materialer, eller hvor f.eks. vægge-
ne fremstår i rå mursten, kan bygherren opnå tilstrækkelig dokumentation ved 
færre prøver end i huse, hvor der er anvendt mange forskellige materialer, og 
hvor alle vægge f.eks. er malede. I et hus med ensartede gulve, lofter, vægge 
m.v. kan man typisk nøjes med én repræsentativ prøve af hvert materiale (even-
tuelt en blandeprøve af f.eks. flere vægge).

Tabel 1.2 Eksempel på prøveudtagning

Fraktion Materialer Mindre omfang f .eks . 
enkelte parcelhuse

Større omfang 
f .eks . etageboliger, 

boligområder

Asbest

Isolering (f.eks. bøjninger, rør typer 
med isolering, built-up tag)

1-2 prøver pr. materiale Typisk mellem 4-20 prøver

Fliseklæb (alle flisetyper på gulv 
og væg bør undersøges)

1-2 prøver pr. materiale Typisk 4-20 prøver

Tagplader, vægplader, dæk plader 
– kan vurderes ud fra årgang på 
pladerne

Ved tvivl 1-2 prøver Typisk 2-6 prøver

Bly Glaserede fliser og sanitet (kan 
ikke vurderes visuelt

1-2 prøver pr. flisetype Typisk 1-10 prøver

Bly og andre 
tung metaller

Malede overflader (træ, lister, 
vægge, døre, vinduer, metal-
overflader)

1-2 prøver pr. samlet malingslag 
eller begrundelse for alder

Typisk mellem 3-40 prøver

PCB

Elastiske fuger, alle typer
Flere end 1 prøve pr. etage, mindst 
2 forskellige steder og mere end 3 
prøver, hvis over 150 m2

Typisk mellem 3-20 prøver.

Maling – alle typer af malede 
overflader f.eks. træ, lister, vægge, 
døre, vinduer

1 prøve pr. malet lag eller 2-3 
prøver af store flader

1 prøve pr. malet lag eller 2-3 
prøver af store flader

Gummiliste/trærammer i termo-
ruder

Hvis der er højt PCB-indhold i gummiliste eller træramme indikerer det 
enten en PCB-holdig termorude og/eller sekundær forurening. Tjek pro-
duktionsdato på termovinduer.

Typisk 2 – 10 prøver
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Er der mange forskellige typer gulve, f.eks. malede gulve, 
klinkegulve og linoleumsgulve, skal der tages flere prøver. Til-
svarende gælder, hvis vægge og lofter varierer i materiale og 
behandling.

Gå ud fra, at der skal tages samme omfang prøver ved ned-
rivning og renovering af sommerhuse, carporte, udestuer og 
andre bygninger. 

Prøveomfang ved nedrivning eller renovering af 
etageejendomme 

Prøveomfanget vil afhænge af, i hvilken udstrækning der i de 
enkelte lejligheder er anvendt forskellige materialer. I ejerlej-
ligheder må man forvente, at hver lejlighed er malet og reno-
veret uafhængigt af de øvrige. Derfor kan det være svært at 
generalisere ud fra stikprøver. I lejelejligheder, der er blevet 
renoveret af et boligselskab eller administrator, kan det vise 
sig lettere at generalisere.

I nogle projekter udfører bygherren en orienterende under-
søgelse af de omfattede lejligheder, hvor der kun udtages få 
stikprøver af f.eks. fugemasse, maling og fliseklæber. Resulta-
terne fra denne orienterende undersøgelse kan bruges til at 
fastlægge det endelige prøvetagningsprogram for selve kort-
lægningsrapporten.

Generelt udvælger bygherren prøvelejligheder samt fast-
lægger prøvetagningens og analyseparametrenes omfang. 
Prøveudtagningen skal være repræsentativ for den samlede 
bygningsmasse, der ønskes nedrevet eller renoveret. Prøve-
lejligheder bør udvælges efter beliggenhed: Øverst, nederst, 
midt, nord, syd, øst, vest, for at fange påvirkninger fra solens 

UV-lys, klima og spredning af miljøproblema-
tiske stoffer i bygningen.

På nogle projekter beder bygherren om en 
forhåndsgodkendelse af prøveomfanget, 
hvilket giver kommunen lejlighed til at korri-
gere eventuelle mangler i oplægget. Det er 
vigtigt at påpege, at en forhåndsgodkendel-
se af prøveprogrammet ikke må afholde 
kommunen fra efterfølgende at kunne bede 
om yderligere dokumentation, hvis resultatet 
af prøvetagningen ikke er tilstrækkeligt til at 
klassificere affaldet, eller hvis der under ned-
rivningsarbejdet findes skjulte materialer, 
som kan indeholde miljøproblematiske stof-
fer, og som ikke er kortlagt.

Hvis der ikke udtages materialeprøver til analyse, 
og der samtidig – på baggrund af allerede fore-
liggende oplysninger – er en begrundet formod-
ning om indhold af miljøproblematiske stoffer, bør 
kommunen klassificere affaldet som værende far-
ligt affald. 

FORMODNING OM INDHOLD AF 
MILJØPROBLEMATISKE STOFFER

 › Asbest i rørisolering i boligblok.
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Større nedrivningsprojekter

Det anbefales, at der ved større nedrivnings-
projekter afholdes et opstartsmøde mellem 
bygherren, dennes rådgiver eller entreprenør 
samt kommunen forud for gennemførelse af 
kortlægningen med henblik på at klarlægge 
omfanget af byggearbejdet og hvilke krav, 
bygherren skal opfylde. I den forbindelse er 

det hensigtsmæssigt, at kommunens byggesagsafdeling som 
en serviceoplysning gør bygherren opmærksom på, hvilke 
miljøretlige forpligtelser byggearbejdet indebærer, når der 
meddeles ombygnings- eller nedrivningstilladelse. Det er også 
hensigtsmæssigt, at sagsbehandleren på affalds-/miljøområ-
det har et samarbejde med byggesagsafdelingen, så vedkom-
mende løbende bliver informeret om nedrivningstilladelser.

Analyseparametre ved forskellige virksomhedstyper

Ved nedrivning eller renovering af større erhvervs- og indu-
striejendomme skal bygherren være særligt opmærksom, da 
disse bygningstyper ofte indeholder miljøproblematiske stof-
fer. Derudover er omfanget af materialer, der skal håndteres i 
disse projekter, ofte meget stort. Ikke mindst skal bygherren 
være opmærksom på, at de stoffer, som virksomheden har 
produceret/brugt som råstoffer, kan være sivet ind i bygnings-
dele. F.eks. kan træstolper og porøse vægge i gamle saltlagre 
indeholde cyanid, beton fra gulve i autoværksteder kan inde-
holde PAH’er osv.

Spredning af PCB 

Ved tilrettelæggelse af prøveomfanget skal bygherren tage 
hensyn til, at PCB-holdige byggematerialer kan have forurenet 
andre byggematerialer. De forskellige kildetyper er beskrevet 
nedenfor.

”PCB fra byggevarer, der har været tilsat PCB under 
produktionen, kan være trængt ind i tilstødende bygge-
materialer og fordampet til indeluften. Det PCB, der er 
fordampet til indeluften, kan afsættes igen og dermed 
forurene indvendige overflader i bygningen. Dette gæl-
der også PCB fordampet fra visse typer elektrisk udstyr 
såsom små kondensatorer til armaturer til lysstofrør, der 
kan indeholde PCB.

Primære kilder er byggevarer, der oprindeligt blev tilsat 
PCB, og som stadig kan indeholde betydelige mængder 
PCB. Her er PCB tilsat for at opnå specifikke egenskaber, 
og mængden vil ofte være i størrelsesordenen procent 
af vægten. Der kan være primære kilder, hvor PCB fore-
kommer i lavere koncentrationer. Det står på nuværende 

tidspunkt ikke klart, om det lave indhold skyldes forure-
ning af udstyr, eller om der er andre forklaringer.

Sekundære kilder er byggematerialer, som oprindeligt 
ikke indeholdt PCB, men som via direkte kontakt med 
de primære kilder nu indeholder PCB. I sekundære kil-
der kan PCB-koncentrationen tæt på den primære kilde 
være betragtelig. Mængden vil her ofte være i størrel-
sesordenen promille af vægten og være meget varieren-
de (Andersen et al., 2013).

Da PCB fra de primære og sekundære kilder fordamper 
til luften, kan tertiære kilder indeholde PCB, fordi de har 
optaget PCB fra indeluften. De primære, sekundære og 
tertiære kilder kan også sidde uden på facaden.”

Citat: SBi-anvisning 241, Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger, 2. udgave

KILDETYPER (FRA SBI-ANVISNING 241)
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Prøvetagning

En omhyggelig planlægning af en prøvetag-
ning kan bidrage væsentligt til at sikre, at 
resultatet er af en god kvalitet – alene for-
di arbejdet er gennemtænkt20. For at sikre, 
at prøvetagningen er repræsentativ for den 
bygning, der skal tages prøver af, bør byg-
herren som minimum sikre, at planlægningen 
omfatter følgende21:

 › Prøvetagning skal altid foretages forud 
for nedrivning eller renovering, idet 
en sammenblanding af materialerne 
vil medføre fortynding af en eventuel 
forurening.

 › Fastsættelse af prøvetagningsformål og 
overvejelser omkring ønsket beslutnings-
sikkerhed, dvs. er der tale om en orien-
terende undersøgelse eller en egentlig 
kortlægningsrapport?

20  DS/EN 14899:2006 KARAKTERISERING AF AFFALD 

– PRØVEUDTAGNING AF AFFALD – RAMMER FOR UDAR-

BEJDELSE OG ANVENDELSE AF EN PRØVETAGNINGS-

PLAN, DANSK STANDARD, HTTPS://WEBSHOP.DS.DK/

DA-DK/STANDARD/DS-EN-148992006.

21  ”VIDEN OM” – PRØVETAGNINGSUSIKKERHED, 

DAKOFA, HTTPS://DAKOFA.DK/?TYPE=71598&TX_

TCDAKOFA_FORCEDOWNLOAD%5BDOWN-

LOAD%5D=27724&TX_TCDAKOFA_FORCEDOWN-

LOAD%5BCODE%5D=0B25BB397FC3CCCAAD7A-

AFE5088B9506E535E85A&CHASH=0F201795D-

230744440143AF4932D3A77.

 › Arbejdsmiljøhensyn for prøveudtageren.
 › Indhentning af historiske oplysninger om em-

net for prøvetagningen, herunder tegnings-
materiale.

 › Valg af prøvetagningsstrategi, -metode og 
-udstyr.

 › Afklaring af, hvilke materialer der skal tages 
prøver af, og hvilke stoffer der skal analyseres 
for.

 › Kontakt til analyselaboratoriet – få viden om:
 › Korrekt pakning og opbevaring af prøver.
 › Nødvendig prøvemængde.
 › Andre særlige forhold, f.eks. afleverings-

muligheder. 

TJEKPUNKTER, DER BØR INDGÅ I PLAN-
LÆGNINGEN AF PRØVETAGNINGEN:

Overfladeprøver eller kerneprøver

Prøver udtages hovedsageligt af maling og lak (på 
træværk, mursten og beton), gulvbelægninger, 
elastisk fugemasse, glaserede fliser og klinker, fli-
seklæber og rørisolering.

Materialeprøver af maling og lak skal udtages i 
overfladen (uden puds eller andre materialer, som 
kan fortynde prøven). Prøven bruges til en vurde-
ring af maksimal værdi af miljøproblematiske stof-

 › Tilsynsmedarbejder iført beskyttelsesdragt og maske på grund af asbestforurening.
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fer og til vurdering af muligheden for afrens-
ning af f.eks. maling på en betonoverflade. 

Ved affaldsfraktioner, hvor kommunen vurde-
rer, at det ikke er muligt at opnå rene genan-
vendelige materialer efter afrensning (f.eks. 
malet træ på inventar/paneler, glaseret tegl 
og fliser/klinker), klassificeres affaldet ud fra 
gennemsnitskoncentrationer. Affald der er 
forurenet med PCB klassificeres altid ud fra 
overfladeforureningen.

Til bestemmelse af gennemsnitskoncentrati-
onen kan bygherren udtage en supplerende 
kerneprøve af både maling og træværk og 
lade et laboratorium bestemme koncentrati-
onen i det samlede materiale.

For træværk, hvor der er udtaget overflade-
prøver af maling, kan bygherren alternativt 
foretage en gennemsnitsberegning, hvor 
indholdet af det miljøproblematiske stof i 
malingen beregnes i forhold til den samle-
de vægt af det malede materiale (maling og 
træværk). Det er svært at opstille generelle 
”tommelfingerregler” for sammenhængen 
mellem spidskoncentrationer og gennem-
snitskoncentrationer, da der er mange vari-
abler og usikkerheder i spil. Se Bilag 13 om 
spidskoncentrationer vs. gennemsnitsværdi-
er.

Miljøstyrelsen har i skrivelse af 15. april 2020 vejledende udtalt sig 
om klassificering af malede metalemner i de tilfælde, hvor afrens-
ning af malingslaget ikke er praktisk mulig eller forsvarlig. Hvis ma-
lingslaget indeholder PCB, klassificeres det malede affald på bag-
grund af den målte koncentration af PCB i malingslaget alene. Ved 
metalemner, hvor malingen kun indeholder tungmetaller, sker klas-
sificeringen på baggrund af det totale metalemne inkl. malingslaget.

Prøveudtagning bør følge retningslinjerne for udtagning af materia-
leprøver, jf. SBI-vejledninger22.

I nogle projekter benyttes XRF-scannere til screening af malede 
overflader for indhold af tungmetaller. Måleresultater fra XRF-scan-
nere kan ikke accepteres som dokumentation for indhold af tung-
metaller, idet målingerne ikke betragtes som akkrediterede. Prøve-
resultater fra XRF-skannere kan benyttes som et supplement til 
analyser af fysiske prøver til f.eks. at gruppere malede vægoverfla-
der.  

22  SBI-ANVISNING 241, UNDERSØGELSE OG VURDERING AF PCB I BYGNINGER (2015),

HTTPS://SBI.DK/ANVISNINGER/PAGES/241-UNDERSOEGELSE-OG-VURDE-

RING-AF-PCB-I-BYGNINGER-2.ASPX.

SBI-ANVISNING 242, RENOVERING AF BYGNINGER MED PCB (2013),

HTTPS://SBI.DK/ANVISNINGER/PAGES/242-RENOVERING-AF-BYGNINGER-MED-PCB-1.

ASPX.

Prøve X af gulvlak viste blyindhold svarende til farligt affald. Tykkelsen på ”standard” gulvbrædder er typisk 
22 mm. Ved flere lag lak kan man forvente en laktykkelse på ca. 0,4 mm (BYG-ERFA erfaringsblad 96 05 20, 
Lagtykkelse af maling på træ og beton). Da brædderne kun er lakeret på oversiden, vil lak således udgøre 
ca. 2 % af volumen af den samlede konstruktion. Tørret lak har typisk en massefylde, som er lig massefylden 
på træ. Et konservativt estimat for lakkens andel af den samlede konstruktion er, at lak udgør ca. 2 % af kon-
struktionens samlede vægt. Hvis man betragter lakerede gulvbrædder som en samlet enhed, kan man altså 
forvente en fortynding med en faktor 50 set i forhold til blyindholdet. Gennemsnitkoncentrationen af bly i 
gulve vil ud fra den betragtning kunne nedklassificeres til brændbart materiale forurenet med tungmetaller.

EKSEMPEL PÅ GENNEMSNITS BEREGNING UD FRA OVERFLADE PRØVE
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Kortlægningsrapporten

Kommunen kan bede bygherren om at få udarbejdet en kort-
lægningsrapport, så affaldet kan klassificeres og sorteres som 
henholdsvis uforurenet, forurenet eller farligt affald ud fra op-
lysninger om affaldsfraktionernes indhold af miljøproblemati-
ske stoffer.  På den baggrund kan der udarbejdes en plan for 
affaldets videre håndtering – en affaldshåndteringsplan.

Der er i dag kun få præcise regler og anvisninger for, hvor-
ledes screening og kortlægning af miljøproblematiske stof-
fer skal gennemføres, med undtagelse af undersøgelser for 
PCB-forekomst 

 › Navn og adresse på den, der har udført kort-
lægningen.

 › Dato for kortlægningen.
 › Ejendommens ejer med navn og adresse.
 › Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse samt 

ejendomsnummer i BBR (ved flere bygninger på 
matriklen).

 › Ejendommens størrelse.
 › Byggeår og eventuelle renoveringsår.
 › Beskrivelse af kortlægningsrapportens omfang og 

afgrænsning (hvad er formålet med kortlægningen, 
hvilke dele af bygningen er omfattet, hvilke stof-
fer er undersøgt, og hvilke er ikke undersøgt samt 
begrundelse for, at rapportens resultater giver et 
repræsentativt billede af bygningens materialer og 
forekomst af miljøproblematiske stoffer).

 › Beskrivelse af anvendt prøvetagningsudstyr samt 
pakning, emballering og transport til analyselabo-
ratorium.

 › Resultat af analyser af repræsentative materialeprø-
ver og en beskrivelse af den visuelle vurdering, der 
ligger til grund for materialeprøver.

 › Forekomsten og mængden af materialer med ind-
hold af miljøproblematiske stoffer (med præcisering 
af grundmaterialet, f.eks. beton, tegl, træ m.m.)

 › Hvor der kan opstå tvivl om placering af materiale 
med indhold af miljøproblematiske stoffer, angives 
placeringen med billede eller tegning. Husk også 
overordnet plantegning/situationsplan, hvor prø-
vetagningssteder er angivet.

 › Forslag til eventuel sanering samt håndtering af 
affald, herunder hvilke analyseresultater der kan 
bruges til at generalisere for en hel affaldsfraktion. 
F.eks. malet dørblad (prøve 5) er forurenet affald 
pga. tungmetaller – alle dørblade håndteres som 
forurenet affald.” Eller ”prøve 7 er taget af loft i 
entre. Vi vurderer, at den er repræsentativ for alle 
lofter i ejendommen”. Se eksempel Bilag 12.

KOMMUNERNE PÅ SJÆLLAND HAR FASTSAT FØLGENDE KRAV TIL INDHOLDET I 
KORTLÆGNINGSRAPPORTER:
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Minimumskrav til analyse

Der skal som minimum analyseres for 
følgende stoffer, hvis den historiske 
gennemgang af bygningen indikerer, at 
der er risiko for tilstedeværelse af disse 
miljøproblematiske stoffer, eller kom-
munen af andre årsager kan begrunde 
behovet for analyserne: 

 › Asbest 
 › Bly (Pb)
 › Cadmium (Cd)
 › Kobber (Cu)
 › Krom (Cr)
 › Kviksølv (Hg)
 › Nikkel (Ni)
 › Zink (Zn)
 › PAH’er
 › PCB 

 
Desuden kan der være behov for at 
analysere for klorparaffiner, CFC’ere, 
HCF’ere, HFC’ere, kulbrinter og brome-
rede flammehæmmere i særlige tilfæl-
de. Bygherren bør kontakte kommunen 
forud for udførelsen af miljøkortlægnin-
gen, hvis der er risiko for disse stoffers 
tilstedeværelse, så prøveomfanget kan 
fastsættes23.

1.1.7 Anmeldelse af 
bygge- og 
anlægsaffald til 
kommunen

Den private og den professionelle byg-
herres anmeldepligt omfatter bygge- 
og anlægsaffald fra stort set alle ned-
rivnings- og renoveringsarbejder.

På baggrund af bygherrens anmeldelse 
m.v. foretager kommunen en klassifice-
ring af affaldet og en anvisning af affald 
til forbrænding og deponering.

23  METODER TIL FJERNELSE AF MILJØ-

PROBLEMATISKE STOFFER, MILJØPROJEKT 

NR. 1656, MILJØSTYRELSEN (2015), HTT-

PS://WWW2.MST.DK/UDGIV/PUBLIKATIO-

NER/2015/03/978-87-93283-86-2.PDF.

Som en del af sin tilsynspligt vil kommunen også efterse, at 
bygherren foretager udsortering af farligt affald, herunder 
PCB og andre miljøproblematiske stoffer, samt kildesortering 
af affald til materialenyttiggørelse i overensstemmelse med 
resultatet af kortlægningen.

Bygherren har ikke pligt til i sin anmeldelse af affald at ved-
lægge oplysninger om screening og kortlægning af bygningen 
eller anlægget for miljøproblematiske stoffer, men ved be-
grundet mistanke om forurening har kommunen mulighed for 
at anmode professionelle bygherrer om oplysninger og give 
bygherren et undersøgelsespåbud efter § 72 i miljøbeskyt-
telsesloven med henblik på at få oplysninger om en mulig 
forurening24. Miljøbeskyttelseslovens § 72 kan kun anvendes 
i forhold til virksomheder, der er omfattet af lovens virksom-
hedsbegreb.

Hvilke nedrivnings- og renoveringsarbejder er omfattet af 
bygherrens anmeldepligt?

Bygherren har pligt til at anmelde affald fra nedrivnings- eller 
renoveringsarbejder, der genererer mere end 1 ton affald eller 
vedrører mere end 10 m2 af bygningen eller anlægget eller den 
del heraf, som skal rives ned eller renoveres25. Opførelse af nyt 
byggeri er ikke omfattet af anmeldepligten.

24  AFFALDSBEKENDTGØRELSENS § 63 OM ANMELDELSE AF AFFALD OPREG-

NER IKKE OPLYSNINGER OM SCREENING ELLER KORTLÆGNING AF BYGNING-

ER ELLER ANLÆG FOR MILJØPROBLEMATISKE STOFFER.

25  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 58, STK. 1, OG § 63.
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En borger ønsker at fjerne en gammel 
swimmingpool, som ligger i haven. 
Overordnet set består en nedgravet 
pool af et fundament af støbt beton, og 
så en beklædning, der kan bestå af fli-
ser, glasfiber eller PP-plast. Kommunen 
beder borgeren om at anmelde det af-
fald, som fjernes fra poolen. 

Bortskaffelse af beklædning
Borgeren ønsker at aflevere beklædnin-
gen på genbrugspladsen. Hvis det er et 
firma, der nedbryder poolen skal be-
klædningen anvises til rette modtager. 

 › Støbt pool: Fliserne analyseres for 
tungmetaller og asbest og anvises 
iht. analyseresultatet.

 › Glasfiber pool: Sendes til deponi. 
Kan indeholde polyurethanskum. 

 › Plastpool: Hvis der er PVC (blød) i 
plasten, skal det til deponi. Hvis det 
er PP, skal plasten til forbrænding.  

 › PVC-rør (hård): Skal sendes til gen-
brug.

 › Imprægneret træ: Forbrænding på 
godkendt anlæg.

Bortskaffelse af beton
Borgeren ønsker at lade betonfunda-
mentet blive i haven for at erstatte pri-

mære råstoffer, hvorfor betonen ikke 
betragtes som affald, såfremt det er 
rent. Kommunen stiller krav om, at be-
tonen skal analyseres for tungmetaller. 
Prøverne viser, at betonen ikke er for-
urenet. Hvis betonen havde været for-
urenet, ville kommunen forlange, at den 
blev gravet op og bortskaffet.

Kommunen har yderligere stillet 
neden  stående krav:

 › Afløbet til kloakken skal afproppes.
 › Bunden af bassinet gennembores, 

så nedbør kan sive ned.
 › Siderne nedbrydes og fjernes ned 

til en dybde af 0,75 meter under 
terræn for at erstatte primære rå-
stoffer.

 › Resten af poolen fyldes op med ren 
jord. Der skal foreligge dokumenta-
tion for, at jorden er ren.

 › Der må ikke fyldes andet affald i 
poolen.

 › Når arbejdet er færdigt, skal det 
meldes til kommunen.

Registrering i BBR
Kommunen registrerer i BBR, at der 
ligger rester af poolen i haven. Hvis re-
sterne af poolen på et tidspunkt opgra-
ves, fjernes registreringen fra BBR. CA

SE
 1 Swimmingpool skal 

nedlægges
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Hvilke oplysninger, der skal sendes til kommunen, afhænger 
af, om bygningen er screenet og kortlagt for PCB eller ej26.

Kravene til de forskellige anmeldelser behandles nedenfor.

Hvilket bygge- og anlægsaffald er omfattet af bygherrens 
anmeldepligt? 

Bygherren skal anmelde alt affald fra nedrivning eller renove-
ring til kommunen27. Dette gælder for:

 › Forbrændingsegnet bygge- og anlægsaffald.
 › Bygge- og anlægsaffald til deponering.  
 › Erhvervsaffald i form af kildesorteret bygge- og anlægs-

affald til materialenyttiggørelse, som er konkurrenceud-
sat, og som kommunen derfor ikke skal anvise.

 
Byggeaffald fra opførelse af nyt byggeri er ikke omfattet af 
anmeldepligten.

Det er i henhold til affaldsbekendtgørelsen kommunens op-
gave at klassificere affald fra nedrivninger og renoveringer af 
bygninger og anlæg28. Kravet om, at bygherren skal anmelde 
de forventede affaldstyper, betyder, at kommunen har mulig-
hed for på et oplyst grundlag at acceptere eller afvise bygher-
rens vurdering af, om affald er egnet til materialenyttiggørel-
se, forbrænding eller deponering. 

I nogle kommuner betragtes alt affald fra nedrivning eller re-
novering som bygge- og anlægsaffald, mens andre kommuner 
mener, at emballage i form af f.eks. pap og plastik, der har væ-
ret anvendt til indpakning af byggeelementer, skal betragtes 
som regulært erhvervsaffald og derfor ikke behøver at indgå 
i en anmeldelse af bygge- og anlægsaffald til kommunen. Der 
er krav om kildesortering af alt affald fra nedrivnings- og reno-
veringsarbejder. Det betyder, at også plast- og papemballager 
m.m. skal kildesorteres. Hvorvidt det skal anmeldes som byg-
geaffald er op til den enkelte kommune.

26  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN §§ 61-63.

27  DET FØLGER AF FORMULERINGEN I AFFALDSBEKENDTGØRELSENS § 61, 

NR. 7, § 62, NR. 13, OG § 63, NR. 5, HVOREFTER BYGHERREN SKAL ANMELDE 

”DE FORVENTEDE AFFALDSMÆNGDER OG -TYPER”.

28  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 4, STK. 2.

Anmeldelsens form

Bygherren skal foretage en skriftlig anmel-
delse til kommunen af det bygge- og anlægs-
affald, som produceres i forbindelse med en 
nedrivning eller renovering29.

Anmeldelse kan foretages i forbindelse med 
ansøgning eller anmeldelse efter byggelov-
givningen eller senest to uger inden nedriv-
nings- eller renoveringsarbejdet påbegyn-
des. Den absolutte frist er således to uger, 
inden arbejderne påbegyndes30.

Anmeldelsen er først ”kommet frem til kom-
munen”, når den indeholder alle de nødven-
dige oplysninger. 

29  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 60, STK. 1, OG § 63, 

STK. 1.

30  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 60, STK. 2.

 › Sortering af træ med grab.
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Der gælder ikke et krav om, at kommunen 
skal give anmelderen meddelelse, når anmel-
delsen er kommet frem, eller når der er gået 
to uger fra modtagelsen af anmeldelsen. 

Bygherren kan gå i gang med arbejdet to 
uger efter det tidspunkt, hvor sagen ifølge 
kommunen er tilstrækkeligt oplyst, idet reg-
lerne om anmeldelse ikke indeholder et krav 
om, at kommunen efterfølgende skal give til-
ladelse til, at arbejdet kan påbegyndes. Det-
te reguleres ved reglerne om ansøgning om 
bygge- og nedrivningstilladelse.

Anmeldelsens indhold 

Affaldsbekendtgørelsens kapitel 11 opererer med de tre typer 
skriftlige anmeldelser31, som ses nedenfor.

 › Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald fra nedrivnings- 
eller renoveringsarbejder, der er omfattet af bygherrens 
pligt til at screene for PCB32 (se punkt A side 37).

 › Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald fra nedrivnings- 
eller renoveringsarbejder, der er omfattet af bygherrens 
pligt til at screene og kortlægge for PCB33 (se punkt B 
side 37).

 › Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald fra nedrivnings- 
eller renoveringsarbejder, der ikke er omfattet af bygher-
rens pligt til at screene og kortlægge for PCB, dvs. affald 
fra alle ”større”34 nedrivnings- eller renoveringsarbejder, 
der ikke er omfattet af ”screenings-anmeldelse” og ”kort-
lægnings-anmeldelsen” (se punkt C side 37)35.

Bygherren skal således foretage en anmeldelse til kommunen 
i forbindelse med nedrivnings- eller renoveringsarbejder af en 
vis størrelse, uanset om der foreligger en risiko for forekomst 
af PCB eller andre miljøproblematiske stoffer i bygningen eller 
anlægget, som er genstand for nedrivning eller renovering. 

Kravene til, hvor meget information der skal fremgå af anmel-
delsen, afhænger af, hvilken anmeldelse der er tale om.

31  ANMELDELSER I HENHOLD TIL §§ 61-63 SKAL JF. § 60 VÆRE I SKRIFTLIG 

FORM.

32  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 61, JF. § 58.

33  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 62, JF. § 59.

34  DVS. RENOVERINGS- OG NEDRIVNINGSARBEJDER DER GENERERER MERE 

END 1 TON AFFALD ELLER VEDRØRER MERE END 10 M2, OG HVOR BYGNINGEN 

ELLER ANLÆGGET IKKE ER OPFØRT ELLER RENOVERET I EN RISIKOPERIODE.

35  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 63.

 › Skrotsaks, der bruges til at klippe 
store stykker metal. 
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Hvad skal bygherrens anmeldelse indeholde? 

A Hvis bygherren har foretaget en 
screening for PCB, som beskrevet 
i afsnit 1.1.2, skal bygherren foreta-
ge en anmeldelse, som indeholder 
følgende information36:

B Hvis bygherren har foretaget en 
screening og en kortlægning for 
PCB som beskrevet i afsnit 1.1.6, 
skal bygherren foretage en anmel-
delse, som indeholder følgende 
information37:

C Hvis der er tale om et renoverings- 
og nedrivningsarbejde, som ikke er 
omfattet af de øvrige anmeldelser, 
og som genererer mere end 1 ton 
affald eller vedrører mere end 10 m2 
af bygningen eller anlægget eller 
en del heraf, skal bygherren foreta-
ge en anmeldelse, som indeholder 
følgende information38:

1. Bygherrens navn og adresse. 1. Bygherrens navn og adresse. 1. Bygherrens navn og adresse.

2. Dato. 2. Dato. 2. Dato.

3. Bygherrens underskrift. 3. Bygherrens underskrift. 3. Bygherrens underskrift.

4. Ejendommens adresse og matrikel-
betegnelse.

4. Navn og adresse på den, der har 
udført kortlægningen.

4. Ejendommens adresse og matrikel-
betegnelse.

5. Byggeår og eventuelle renove-
ringsår.

5. Dato for kortlægningen.
5. De forventede affaldsmængder og 

-typer.

6. Screeningsskemaet for PCB, jf. af-
faldsbekendtgørelsens Bilag 7.

6. Ejendommens adresse og matrikel-
betegnelse.

6. Den forventede behandling eller 
anvendelse af affaldet eller den 
forventede modtager af affaldet.

7. De forventede affaldsmængder og 
-typer.

7. Byggeår og eventuelle renove-
ringsår.

8. Den forventede behandling eller 
anvendelse af affaldet eller den 
forventede modtager af affaldet.

8. Resultat af analyser af repræsenta-
tive materialeprøver og en beskri-
velse af den visuelle vurdering, der 
ligger til grund for materialeprøver.

9. Forekomsten og mængden af 
PCB-holdigt materiale.

10. Placering af PCB-holdigt materiale 
angivet med billede eller tegning, 
hvor der kan opstå tvivl.

11. Hvordan PCB-holdigt materiale gen-
nem mærkning, skiltning eller andre 
tiltag er identificeret.

12. Hvordan PCB-holdigt materiale er 
planlagt fjernet og håndteret.

13. De forventede affaldsmængder og 
-typer.

14. Den forventede behandling eller 
anvendelse af affaldet eller den 
forventede modtager af affaldet.

36  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 61.

37  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 62.

38  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 63.
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De nedrivnings- eller renoveringsarbejder, 
der ikke skal screenes for PCB, men som skal 
anmeldes som beskrevet, vil være ”større” 
nedrivnings- eller renoveringsarbejder, hvor 
bygningen eller anlægget ikke er opført eller 
renoveret i PCB-perioden, f.eks. nyligt opfør-
te bygninger eller anlæg. Det vil også om-
fatte ”større” nedrivnings- eller renoverings-
arbejder, hvor bygningen eller anlægget er 
opført eller renoveret i en periode, hvor man i 
byggeriet – lovligt eller ulovligt – har anvendt 
et eller flere miljøproblematiske stoffer.

Professionelle bygherrers anmeldelse af 
farligt affald

Virksomheder, der frembringer farligt affald, 
bortset fra eksplosivt affald, skal anmelde af-
faldet til kommunen39. 

39  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 52, STK. 1.

Formålet med at anmelde affaldet er, at kom-
munen får mulighed for at reagere, når der 
frembringes farligt affald. 

Miljøstyrelsen har vejledende udtalt, at an-
meldelse skal ske inden nedrivning40.

Ansvaret for at anmelde påhviler i henhold 
til affaldsbekendtgørelsens § 52 den affalds-
producerende virksomhed, og der er derfor 
ikke nødvendigvis sammenfald med den, der 
er forpligtet i henhold til affaldsbekendtgø-
relsens §§ 60-63 (bygherren).

En anmeldelse skal omfatte: 

1. Oplysning om affaldstype (EAK-kode). 
2. Oplysning om affaldets mængde, embal-

lering, sammensætning og egenskaber41.
 
Pligten til at anmelde farligt affald må be-
tragtes som opfyldt, hvis de nødvendige op-
lysninger gives til kommunen i forbindelse 
med en anmeldelse i henhold til affaldsbe-
kendtgørelsens kapitel 11.

I Bilag 7 findes et forslag til skabelon for an-
visning af affald. 

40  VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF BYGGE- OG 

ANLÆGSAFFALD, NR. 9139, MILJØSTYRELSEN (2019), 

AFSNIT 3.2., SIDSTE UNDERAFSNIT, 

 HTTPS://WWW.RETSINFORMATION.DK/PDFPRINT.

ASPX?ID=207372.

41  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 52, STK. 2.

I mange kommuner sondres der i praksis ikke mellem 
de forskellige former for anmeldelse. Bygherren vil som 
regel opleve, at der er én anmeldeblanket eller ét an-
meldesystem, f.eks. Byg og Miljø og bygningsaffald.dk. 
Det anbefales, at den kommunale sagsbehandler sikrer 
sig, at en anmeldelse indeholder den information, som 
er påkrævet i henhold til affaldsbekendtgørelsen som 
beskrevet ovenfor.

PRAKSIS I KOMMUNERNE

 › Betonbrokker med armeringsjern.



”Hvis kommunen ikke har 
reageret på bygherrens 
anmeldelse inden 14 dage 
kan bygherren påbegynde 
affaldshåndteringen som 
anmeldt.
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1.2 Kommunens pligter 
før nedrivnings- og 
renoveringsarbejdet

Når kommunen har modtaget en anmeldelse, skal kommunen gøre følgende: 

 › Vurdere, om der er tilstrækkeligt med oplysninger til at kunne behandle 
sagen.

 ›  Foretage klassificering af det anmeldte affald.
 ›  Foretage anvisning af affaldet i overensstemmelse med kommunens 

regulativ eller ved konkret anvisning.
 
Kommunen har 14 dage til at reagere på anmeldelsen. Hvis bygherren ikke 
modtager nogen form for reaktion fra kommunen, betragtes det som en stilti-
ende accept fra myndighedens side, og bygherren kan foretage affaldshånd-
teringen som anmeldt og i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen og 
kommunens regulativer i øvrigt.

Nogle kommuner vælger at fremsende en kvittering for anmeldelsen (via sy-
stem, mail, elektronisk brev) til bygherren samt en accept af arbejdets påbe-
gyndelse, hvis oplysningerne er tilstrækkelige, og den beskrevne affaldshånd-
tering er korrekt. Dette er dog ikke et krav.

Hvis kommunen vurderer, at oplysningerne ikke er tilstrækkelige, eller at der er for-
hold, som skal ændres, før kommunen kan acceptere anmeldelsen, skal kommunen 
meddele bygherren, at det anmeldte nedrivnings- eller renoveringsarbejde ikke 
må påbegyndes, før kommunen har accepteret den anmeldelse, herunder oplys-
ning om den forventede sortering og bortskaffelse, som bygherren har indsendt. 
Kommunen skal meddele dette inden for 14 dage fra modtagelse af anmeldelsen.

1.2.1 Oplysninger om bygningen
Når kommunen skal vurdere anmeldelsen, kan der søges oplysninger om byg-
ningen her:

 › BBR-registret på www.bbr.dk. 
 › Danmarks Miljøportal på www.miljoeportal.dk.
 › Den Offentlige Informationsserver (OIS) på www.ois.dk. 
 › Google Streetview på  www.instantstreetview.com. 
 › Kommunens byggesagsarkiv (Weblager) på www.weblager.dk.
 › Kommunens geografiske informationssystem (GIS).

 
Specielt kan det være relevant at sammenholde oplysninger om bygningstype, 
opførelsessår og eventuelle oplysninger om renovering, størrelse, beskrivelse 
af materialer m.v. i anmeldelsen med oplysninger anført i ovenstående registre. 

Oplysningerne i anmeldelsen skal endvidere vurderes i forhold til kendskab til 
forekomst af miljøproblematiske stoffer (se Tabel 1.1 side 23) samt oplysninger 
beskrevet i Bilag 4 EAK-koder, Bilag 5 Affaldsmængder og materialeforbrug samt 
Bilag 10 Affald til forbrænding, deponi og ikke-genanvendeligt farligt affald til 
special behandling.
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Der findes en række vejledninger og rapporter, som 
indeholder udførlige fortegnelser over brugen af de 
enkelte stoffer, hvor der kan søges supplerende viden 
og information42.

42  METODER TIL FJERNELSE AF MILJØPROBLEMATISKE STOFFER, MILJØPROJEKT NR. 1656, MILJØSTYRELSEN (2015) HTTPS://WWW2.MST.DK/

UDGIV/PUBLIKATIONER/2015/03/978-87-93283-86-2.PDF.

AT-VEJLEDNING OM ASBEST, ARBEJDSTILSYNET (2019) HTTPS://AMID.DK/REGLER/AT-VEJLEDNINGER/ASBEST-C-2-2/.

VEJLEDNING OM ASBEST, DANSK BYGGERIS NEDRIVNINGS- OG MILJØSANERINGSSEKTION (2010) HTTPS://WWW.NEDBRYDNINGSSEKTIONEN.

DK/MEDIA/27405/ASBEST_VEJLEDNING.PDF.

VEJLEDNING OM BLY, DANSK BYGGERIS NEDRIVNINGS- OG MILJØSANERINGSSEKTION (2016)  HTTPS://WWW.NEDBRYDNINGSSEKTIONEN.DK/

MEDIA/27406/BLY-VEJLEDNING.PDF.

VEJLEDNING OM PCB, DANSK BYGGERIS NEDRIVNINGS- OG MILJØSANERINGSSEKTION (2010) HTTPS://WWW.NEDBRYDNINGSSEKTIONEN.DK/

MEDIA/27407/PCB-VEJLEDNING_RED.PDF.

Anmeldelser af bygge- og anlægsaffald fra nedriv-
nings- eller renoveringsarbejde skal vurderes på bag-
grund af spørgsmålene i skema 1.1.:

Skema 1.1 Tjekskema til brug for vurdering af anmeldelser af 
bygge- og anlægsaffald

Ja Nej

Fremgår det klart af anmeldelse eller kortlægningsrapport, hvilket nedrivnings- eller renoveringsarbej-
de, der er tale om? Sted, omfang og aktivitet.

For projekter omfattet af krav om screening for PCB:

Er screeningsskema vedlagt og korrekt udfyldt? 

Vurderes svarene at være sandsynlige og fyldestgørende? 

For projekter med risiko for miljøproblematiske stoffer i materialerne:

Er kortlægningsrapport vedlagt og i overensstemmelse med krav i screeningsafsnit 1.1.4?

Vurderes antallet af prøver i kortlægningsrapporten at være tilstrækkeligt?

Er der analyseret for PCB, klorparaffiner, asbest, syv metaller (bly, cadmium, kobber, zink, krom, nikkel, 
kviksølv), PAH’er?

Er der sammenhæng mellem oplysningerne i kortlægningsrapport og anmeldelse af affald? 

Er der f.eks. refereret til prøve-/analysenummer for affaldsfraktionerne?

Vil affaldet blive kildesorteret i korrekte fraktioner og opdelt efter indhold af miljøproblematiske stoffer 
i affald, som er henholdsvis uforurenet, forurenet og farligt?

Ved forslag om eventuel miljøsanering af bygningselementer uden for lokaliteten, hvor affaldet er 
produceret, skal det vurderes, om det er mere hensigtsmæssigt, at afrensning foregår eksternt (miljø, 
sundhed og økonomi)?

Er affaldstyperne anmeldt korrekt under de rigtige kategorier (farligt affald, emballageaffald, affald 
egnet til materialenyttiggørelse, forbrændingsegnet affald og deponeringsegnet affald)?

Benyttes der genanvendelsesanlæg til genanvendeligt affald og transportører/indsamlingsvirksomhe-
der, der er registreret i Affaldsregistret?

Benyttes godkendte modtageanlæg til farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponeringsegnet 
affald?

Er der vedlagt en fuldmagt fra bygherren til entreprenøren, hvis denne har overtaget ansvaret for 
håndtering af bygge- og anlægsaffaldet?
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Hvis der svares ”nej” til nogle af spørgsmå-
lene, bør kommunen kontakte bygherren for 
at få de manglende oplysninger. I Bilag 7 fin-
des en række eksempler på brevskabeloner 
til brug for efterlysning af disse dokumenter.

Som myndighed har kommunen ansvaret 
for, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, inden 
kommunen træffer en afgørelse. Dette er et 
grundlæggende princip i forvaltningsretten. 
Princippet kaldes oftest officialprincippet 
eller undersøgelsesprincippet. Det er ikke 
lovfæstet, men er udtryk for en almindelig 
retsgrundsætning. 

1.2.2 Klassificering af byggeaffald
I dette afsnit beskrives, hvordan kommunen klassificerer byg-
geaffaldet.

Kommunen afgør, om et stof eller en genstand er affald, og 
om der er tale om affald til henholdsvis materialenyttiggørel-
se, forbrænding eller deponering.

I klassificeringen indgår, om der er tale om uforurenet, forure-
net eller farligt affald (se tabel 1.5 og 1.6 om grænseværdier).

Bygherren skal i anmeldelsen indplacere sit byggeaffald i en 
række kategorier. Det skal fremgå, hvad bygherren betragter 
som 

 › farligt affald
 › affald til henholdsvis materialenyttiggørelse, forbrænding 

eller deponering, og om der er materialer, som bygherren 
ikke betragter som affald

Genbrug
Ved genbrug forstås de situationer, hvor produkter eller kom-
ponenter bruges igen til samme formål, som de oprindeligt var 
udformet til. Genbrug er ikke omfattet af reglerne om affald.

En anmeldelse af nedrivning og renovering 
skal indeholde håndtering af alle berørte 
bygningsdele, dvs. også de bygningsdele, 
som bygherren har tænkt sig at genbruge.

Det er Kommunen, som skal foretage en kon-
kret vurdering af, hvornår anvendelsen af en 
genstand skal betegnes som genbrug, eller 
hvornår den skal betegnes som forberedelse 
med henblik på genbrug, hvilket er omfattet 
af affaldsreglerne.

 
Det er forbudt at markedsføre asbest og anvende 
produkter, som indeholder asbest og POP-stoffer, 
herunder PCB. Derfor må materialer forurenet med 
disse stoffer, efter anden lovgivning, ikke genbru-
ges og skal altid anmeldes som affald. 

Hvis materialerne bliver brugt igen til samme for-
mål uden yderligere oparbejdning og indholdet af 
PCB er under 50 mg/kg, er der ikke direkte forbud 
mod videresalg. Kommunen vil her ud fra en kon-
kret vurdering afgøre, om der er tale om genbrug 
eller affald.

FORBUD MOD MARKEDSFØRING 
AF ASBEST OG PCB
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Kommunen skal i denne forbindelse være opmærksom på snitflader og sam-
menhæng til anden lovgivning, primært produktlovgivning og byggeloven.

Bygningsreglementet har blandt andet til formål at sikre, at der vælges løsnin-
ger, som både er sikkerheds- og sundhedsmæssigt i orden, samt energirigtige 
og byggeteknisk korrekte løsninger. Derudover er det en vigtig forudsætning 
for nyttiggørelsen af gamle byggevarer, at de ikke er forurenet, således at der 
ikke spredes problematiske stoffer til det omgivende miljø til fare for miljø og 
sundhed. 

Der er på nuværende tidspunkt ingen systematik omkring sporbarhed. Oplys-
ninger om indhold af problematiske stoffer fra kortlægningen vil derfor ofte 
ikke blive videregivet, og materialer kan blive indbygget, uden at bygherren og 
byggemyndigheden har kendskab til en eventuel forurening.

Klassificering og anvisningspligt
Klassificering og anvisningspligt afhænger af, om der er tale om affald fra er-
hverv eller husholdninger.

Affald fra erhverv

Som nævnt er det kommunen, der klassificerer alt affald. For affaldets videre 
håndtering gælder følgende for affald fra erhverv:

* F.eks. blandet affald hvor den samlede affaldsmængde fra det pågældende bygge- og 
anlægsarbejde ikke overstiger 1 ton, jf. affaldsbekendtgørelsens § 50, stk. 5. Usorteret byg-
ge- og anlægsaffald, som af kommunen klassificeres som kildesorteret erhvervsaffald til 
materialenyttiggørelse, jf. affaldsbekendtgørelsens § 4, stk. 3, og § 50, stk. 6, betragtes i 
denne sammenhæng ikke som blandet bygge- og anlægsaffald.

På næste side er en oversigt over kommunal anvisningspligt for erhvervsaffald. 
Hvorvidt kommunen har anvisningspligt afhænger af, om det konkrete affald 
betragtes som uforurenet, forurenet eller farligt affald, og af, hvilken behand-
lingsform affaldet afleveres til.

Affald omfattet af en 
anvisningsordning

Affald til forbrænding, deponering, blandet affald* og farligt affald til destruktion skal 
håndteres som beskrevet i kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

Uforurenet, kildesorteret affald til 
materiale nyttiggørelse

Affaldet afleveres til virksomheder, som er anført i Energistyrelsens Affaldsregister.

Forurenet (eller farligt) affald til 
materiale nyttiggørelse

Bygherren skal godtgøre, at affaldet rent faktisk kan nyttiggøres. Ofte vil godtgørelsen 
være knyttet til en bestemt håndtering, og kommunen vil derfor i forbindelse med 
klassificeringen stille krav om, at affaldet håndteres som forudsat.

 › Dør til direkte genanvendelse
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Tabel 1.3 Oversigt over anvisningspligt i forhold til 
materialernes forureningsniveau 

Affalds fraktion Kommunal
anvisningspligt

Direkte genbrugelige 
materialer

Nej

Uforurenet affald til 
materialenyttiggørelse 

Nej

Forurenet affald til 
materialenyttiggørelse

Nej 
Men det er ofte nødvendigt at fastsætte krav til affaldets videre håndtering som for-
udsætning for klassificering af affaldet til nyttiggørelse.

Der kan f.eks. være tale om:

 › "Meget lidt" forurenet affald, der ikke renses, og som i stedet nyttiggøres med en 
§ 19-tilladelse eller en § 33-godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

 › Indbygning i produkter, f.eks. ikke rensningsegnet, olieholdigt beton i varm asfalt.

Farligt affald til 
materialenyttiggørelse

Nej 
Men det er ofte nødvendigt at fastsætte krav til affaldets videre håndtering som for-
udsætning for klassificering af affaldet til nyttiggørelse. 
Der kan f.eks. være tale om termisk behandling med efterfølgende nyttiggørelse.z

Affald til forbrænding Ja

Affald til deponering Ja

Ikke-genanvendeligt farligt 
affald

Ja 
Affald klassificeret som farligt affald, som ikke kan nyttiggøres, jf. kommunens regula-
tiver.

Blandet affald
Ja 
Dog undtagen usorteret bygge- og anlægsaffald, som af kommunen klassificeres som 
kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse.

Affald fra private husholdninger

Kommunen har ansvaret for at håndtere alt affald fra private 
husholdninger. Det betyder, at kommunen har både anvis-
ningsret og -pligt i forhold til alt affald fra private husholdnin-
ger, ligesom husholdningerne har pligt til at benytte de kom-
munale indsamlingsordninger.

Klassificering og affaldshierarkiet
Affald til materialenyttiggørelse omfatter forberedelse til gen-
brug, genanvendelse eller anden endelig materialenyttiggø-
relse eller forbehandling med henblik på en af de nævnte be-
handlingsformer. 

Affaldshierarkiet, som den kommunale affaldshåndtering skal 
ske i overensstemmelse med, ser således ud:

 › Forberedelse med henblik på genbrug
 › Genanvendelse
 › Anden nyttiggørelse
 › Bortskaffelse43

 
Anden nyttiggørelse kan blandt andet forvaltes 
som anden endelig materialenyttiggørelse eller 
forbrænding med energiudnyttelse44.

Affaldshierarkiet betyder, at affald, der kan nyt-
tiggøres, som udgangspunkt ikke må forbrændes 
eller deponeres.

43  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 12, STK. 1.

44  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN BILAG 5.
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Affaldshierarkiet efter affaldsbekendtgørelsens § 12 med 
eksempler

Sammenhæng mellem affalds-
hierarkiet og klassificering

Generelt skal affald håndteres så højt 
oppe i affaldshierarkiet som muligt. 
Dermed bliver mest muligt affald gen-
brugt, genanvendt eller anvendt til anden 
materialenyttiggørelse frem for at blive afle-
veret til forbrænding eller deponi. Kommunen 
har dog ikke hjemmel til at kræve en bestemt be-
handlingsform inden for kategorien ”affald egnet 
til materialenyttiggørelse”. Kommunen kan f.eks. 
ikke kræve, at mursten forbehandles med henblik 
på genbrug, hvis bygherren i stedet foretrækker, 
at murstenene nedknuses og anvendes i anlægs-
arbejder. Dette følger af affaldsbekendtgørelsens 
§ 51, hvor der ikke er foretaget prioritering mellem 
disse håndteringsmuligheder.

Kommunen har udelukkende mulighed for at gå i 
dialog med bygherren om mulige former for be-
handling af affald inden for kategorien ”affald 
egnet til materialenyttiggørelse” for at opnå en 
eventuelt højere udnyttelsesgrad af ressourcer og 
kvalitet i det pågældende affaldsprodukt. 

Ved nedrivning og renovering af kom-
munale ejendomme kan kommunen stille 

krav om, at affald håndteres så højt oppe i 
affaldshierarkiet som muligt. Konkret kan kom-

munen inden udbud foretage en ressourcekort-
lægning, hvor der udvælges konkrete emner eller 

fraktioner, som skal udnyttes bedre end traditionel 
affaldshåndtering og lovgivningen kræver. For hvert 

emne eller fraktion kan der i udbuddet fastsættes pro-
center for, hvad der skal genbruges og genanvendes. Det 

kan betyde, at der skal anvendes arbejdsmetoder, der tager 
højde for, at de udvalgte bygningsmaterialer kan nedtages, 
således at materialerne kan genbruges eller genanvendes 
som krævet. Eksempler på materialer til genbrug og genan-
vendelse er bærende konstruktioner, mursten, døre og vindu-
er samt beton som tilslag i ny beton. Øvrige input til udbud 
fremgår af Bilag 8.

Forberedelse med henblik på genbrug
- F.eks. rensning af gamle mursten

Genanvendelse
- F.eks. nedknust beton i ny beton 
- F.eks. gibsaffald i nye gibsplader 

- F.eks. affaldstræ i spånpladeproduktion

Anden nyttiggørelse
- F.eks. nedknust beton i veje m.v.

- F.eks. forbrænding med energiudnyttelse

Bort- 
skaffelse

KLASSIFICERING EFTER 
AFFALDS BEKENDT-

GØRELSENS § 4
Affald egnet til 

materialenyttiggørelse



 › Udsorteret og nedknust beton, tegl og asfalt.
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For at øge mængden af affald, der kan nyttiggøres, er det ofte 
nødvendigt at afrense byggeaffald inden nedrivning. Selv om 
der sker afrensning af noget byggeaffald, vil en del bygge-
affald alligevel være lettere forurenet, og det er nødvendigt 
at foretage en konkret vurdering af, om affaldet kan og skal 
nyttiggøres.

Kildesorteret affald til materialenyttiggørelse
Kommunen skal sikre, at affaldet kan modtages i overens-
stemmelse med modtagerens konkrete godkendelse. Modta-
geanlæggene har en miljøgodkendelse, som beskriver, hvilke 
typer affald det enkelte anlæg må modtage. Hvis affaldet in-
deholder andre stoffer, end anlægget må modtage, kan kom-
munen kontakte den kommune, som anlægget ligger i, for at 
undersøge, om det er muligt at aflevere affaldet til anlægget. 
Alternativt må kommunen, hvor affaldet produceres, finde et 
andet modtageanlæg.

Kommunen har ikke anvisningsret eller -pligt for affald egnet 
til materialenyttiggørelse (genbrug, genanvendelse og anden 
endelig materialenyttiggørelse) fra erhvervsvirksomheder, 
men kommunen har en tilsynsforpligtigelse efter miljøbeskyt-
telsesloven45 og mulighed for at kontrollere, om affald til nyt-
tiggørelse  håndteres i henhold til reglerne i affaldsbekendt-
gørelsen. Denne tilsynsfunktion betyder, at kommunen kan 
kræve dokumentation hos bygherren for, at materialerne er 
håndteret efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen46.

45  MILJØBESKYTTELSESLOVEN KAPITEL 9.

46  AFFALDSAKTØRBEKENDTGØRELSEN § 24, STK. 4 JF. STK. 1 (JF. AFFALDS-

BEKENDTGØRELSEN).

En væsentlig del af kommunens klassificering er at 
sikre, at det kun er affald, der er egnet til nyttiggø-
relse, der rent faktisk nyttiggøres, så materialerne 
ikke skaber miljø- og/eller sundhedsmæssige pro-
blemer i den efterfølgende anvendelse. 

Samtidig skal kommunen sikre, at affald egnet til 
nyttiggørelse frasorteres og nyttiggøres.

RENSNING ER EN DEL AF 
KILDESORTERINGEN

Nyttiggørelse af fraktioner, der ikke fremgår 
af Affaldsregistret, vil som regel kræve, at 
kommunen modtager yderligere oplysninger 
til brug for klassificeringen.

Hvis det er sandsynliggjort og dokumenteret, 
at byggeaffaldet er uforurenet, og/eller byg-
herren kan godtgøre, at affaldet kan mate-
rialenyttiggøres, skal kommunen klassificere 
affaldet som kildesorteret erhvervsaffald.

Kildesorteret erhvervsaffald til materialenyt-
tiggørelse kan afleveres til affaldshåndte-
ringsvirksomheder, som optræder i Affalds-
registeret i form af genanvendelsesanlæg, 
indsamlervirksomheder og kommunale be-
handlingsanlæg, eller affaldet kan afleveres 
til den kommunale genbrugsplads.



 › Nedknust beton i bigbag
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Indsamlingsvirksomheder, der modtager kildesorteret er-
hvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, overta-
ger den affaldsproducerende virksomheds ansvar for at sikre, 
at affaldet forberedes til genbrug, genanvendes eller anven-
des til anden endelig materialenyttiggørelse47.

Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald i form af na-
tursten, uglaseret tegl og beton kan desuden anvendes til 
nedrivnings- og renoveringsarbejder (defineret som etable-
ring af veje, stier, pladser, støjvolde, ramper, diger, dæmnin-
ger, jernbaneunderbygning, ledningsgrave, terrænregulering, 
anlæg på søterritoriet samt opfyldning i gulve og under fun-
damenter) uden yderligere tilladelse, hvis de overholder be-
stemmelserne i restproduktbekendtgørelsen48. Anvendelsen 
skal ske som erstatning for primære råstoffer og ikke som er-
statning for jord. Overskudsjord, der omplaceres, er ikke et 
primært råstof.

47  AFFALDSAKTØRBEKENDTGØRELSEN § 25, STK. 1 (JF. AFFALDSBEKENDT-

GØRELSEN).

48  BEKENDTGØRELSE NR. 1672 AF 15. DECEMBER 2016 OM ANVENDELSE AF 

RESTPRODUKTER, JORD OG SORTERET BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD (REST-

PRODUKTBEKENDTGØRELSEN).

Indsamlingsvirksomheden skal sikre, at der indgås 
en skriftlig aftale med den, der overdrager affal-
det. Heraf skal det fremgå, hvilken affaldstype eller 
affaldstyper, som aftalen omfatter, og i hvor store 
mængder.1 

1  AFFALDSAKTØRBEKENDTGØRELSEN § 25, STK. 2.  

SKRIFTLIG AFTALE OM
OVERDRAGELSE

Restproduktbekendtgørelsen giver desuden 
mulighed for, at affaldsfraktioner, der er let-
tere forurenet med PCB (dvs. indeholder 
maksimalt 2,0 mg PCB total/kg målt ved kil-
den og i overfladen det sted, hvor koncentra-
tionen vurderes at være højest), må anven-
des som erstatning for primære råstoffer på 
visse betingelser uden en konkret tilladelse 
i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Husk, at 
der ikke samtidig må være øvrige miljøpro-
blematiske stoffer i affaldet over de vejle-
dende grænseværdier for uforurenet affald i 
tabel 1.5 og 1.6, hvis anvendelse skal ske uden 
tilladelse49.

Nyttiggørelse af forurenet affald i øvrigt kræ-
ver, at kommunen meddeler en godkendelse 
efter miljøbeskyttelseslovens § 33 eller en 
konkret tilladelse efter lovens § 19. I bilag 7.10 
er der foretaget en gennemgang af anven-
delsesområdet for de to bestemmelser.

49  ”VIDEN OM” – VIDEN OM RESTPRODUKTBEKENDT-

GØRELSEN, DAKOFA, HTTPS://D1PDF7A38RPJK8.CLOUD-

FRONT.NET/FILEADMIN/USER_UPLOAD/DOCUMENTS/

NETVAERK/BYGGE_ANLAEG/VIDEN_OM_-_DAKOFA_

RESTPRODUKTBEKENDTGOERELSEN__JULI_2017.PDF. 

Når kommunen træffer en konkret afgørelse om, 
hvorvidt der er tale om nyttiggørelse af særlige af-
faldsfraktioner, eller om sammenblanding af speci-
fikke fraktioner til nyttiggørelse er tilladt, skal den 
klassificerende kommune sende kopi af afgørelsen 
til den kommune, modtageanlægget ligger i, som 
så har mulighed for at føre tilsyn med den videre 
håndtering. Hvis Miljøstyrelsen er tilsynsmyndig-
hed, skal styrelsen også have en kopi af afgørelsen. 

HVEM SKAL HAVE KOPI AF 
AFGØRELSEN?
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Restproduktbekendtgørelsen giver desuden 
mulighed for, at affaldsfraktioner, der er let-
tere forurenet med PCB (dvs. indeholder 
maksimalt 2,0 mg PCB total/kg målt ved kil-
den og i overfladen det sted, hvor koncentra-
tionen vurderes at være højest), må anven-
des som erstatning for primære råstoffer på 
visse betingelser uden en konkret tilladelse 
i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Husk, at 
der ikke samtidig må være øvrige miljøpro-
blematiske stoffer i affaldet over de vejle-
dende grænseværdier for uforurenet affald i 
tabel 1.5 og 1.6, hvis anvendelse skal ske uden 
tilladelse49.

Nyttiggørelse af forurenet affald i øvrigt kræ-
ver, at kommunen meddeler en godkendelse 
efter miljøbeskyttelseslovens § 33 eller en 
konkret tilladelse efter lovens § 19. I bilag 7.10 
er der foretaget en gennemgang af anven-
delsesområdet for de to bestemmelser.

49  ”VIDEN OM” – VIDEN OM RESTPRODUKTBEKENDT-

GØRELSEN, DAKOFA, HTTPS://D1PDF7A38RPJK8.CLOUD-

FRONT.NET/FILEADMIN/USER_UPLOAD/DOCUMENTS/

NETVAERK/BYGGE_ANLAEG/VIDEN_OM_-_DAKOFA_

RESTPRODUKTBEKENDTGOERELSEN__JULI_2017.PDF. 

Når kommunen træffer en konkret afgørelse om, 
hvorvidt der er tale om nyttiggørelse af særlige af-
faldsfraktioner, eller om sammenblanding af speci-
fikke fraktioner til nyttiggørelse er tilladt, skal den 
klassificerende kommune sende kopi af afgørelsen 
til den kommune, modtageanlægget ligger i, som 
så har mulighed for at føre tilsyn med den videre 
håndtering. Hvis Miljøstyrelsen er tilsynsmyndig-
hed, skal styrelsen også have en kopi af afgørelsen. 

HVEM SKAL HAVE KOPI AF 
AFGØRELSEN?

Er der ikke konkrete muligheder for nyttiggørelse, kan affaldet 
ikke klassificeres som egnet til nyttiggørelse.

Brokker, træ m.v., der ikke kan overholde specifikke krav til en 
konkret anvendelse, må ikke opblandes med andre materialer 
med henblik på at overholde kravene.

Træ, der er forurenet i en sådan grad, at der er tale om for-
brændingsegnet affald, må ikke sammenblandes med træ, der 
er egnet til materialenyttiggørelse, uanset om sammenblan-
dingen vil kunne overholde kravene til nyttiggørelse. Tilsva-
rende må forurenede brokker ikke blandes med uforurenede 
brokker, der nyttiggøres uden tilladelse i henhold til restpro-
duktbekendtgørelsen. Det er således ikke tilladt at fortynde 
sig til en anden klassificering af affaldet.

Hvis byggeaffaldet ikke er egnet til materialenyttiggørelse, jf. 
afsnittet ovenfor, skal kommunen afgøre, om det er forbræn-
dingsegnet affald, deponeringsegnet affald eller farligt affald 
til destruktion.

Kildesorteret forbrændingsegnet affald 
Brændbart affald, der ikke kan eller må genbruges, genanven-
des eller materialenyttiggøres, og som samtidig ikke kræver 
specialbehandling, skal forbrændes.

Forbrændingsanlæg har forskellige modta-
gekrav. Der kan være krav om, at store em-
ner neddeles i mindre enheder, så anlæggene 
kan håndtere materialerne og sikre, at for-
brændingsprocessen forløber bedst muligt.

Træ fra nedrivning og renovering må ikke for-
brændes i brændeovne, pillefyr og lignende, 
da affaldet ikke er omfattet af biomassebe-
kendtgørelsen50.

50  BEKENDTGØRELSE NR. 84 AF 26. JANUAR 2016 OM 

BIOMASSE (BIOMASSEBEKENDTGØRELSEN).

 › Ikke-genanvendeligt træ, herunder ikke-farligt 
imprægneret træ

 › Linoleum – ikke farligt
 › PCB-holdig fugemasse – ikke farligt
 › Træbeton (eks. Troldtekt) – ikke alle forbræn-

dingsanlæg kan modtage dette
 › Korkfliser (uden PVC)

EKSEMPLER PÅ FORBRÆNDINGSEGNET 
AFFALD FRA NEDRIVNING OG 
RENOVERING



 › Usorteret byggeaffald. › Murbrokker i container fra nedrevet skorsten.
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Kildesorteret deponeringsegnet affald
Affald, der ikke kan eller må genbruges, genanvendes, materi-
alenyttiggøres eller nyttiggøres ved forbrænding eller special-
behandling, skal deponeres.

Deponeringsanlæg deponerer affald under 
kontrollerede og miljømæssigt forsvarlige 
forhold.

Deponeringsanlæg har en godkendelse med 
en såkaldt positivliste, som beskriver præ-
cist, hvilke affaldstyper det pågældende an-
læg må modtage (angivet med EAK-koder). 
Anlæggene har ligeledes forskellige krav til, 
hvordan affaldet skal deklareres, emballeres, 
mærkes m.v. inden aflevering.

Er der tale om affaldstyper, som kommunen 
bekendt ikke tidligere er afleveret til depo-
nering, anbefales det, at kommunen tager 
kontakt til anlægget, inden affaldet anvises 
dertil.

Nedenstående affald er deponeringsaffald. 
Hvis affaldsproducenten i stedet ønsker at 
nyttiggøre affaldet, kan det ske med en kon-
kret tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

 › PCB-forurenede brokker

 › Eternit 

 › Asbestholdigt klæb

 › Puds forurenet med tung-
metaller

 › Skorstensbrokker

EKSEMPLER PÅ DEPONERINGS-
EGNET BYGGEAFFALD
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Affalds fraktion Beskrivelse Bemærkninger

Porebetonvægge

Genanvendelsesværdien er tvivlsom. Kan 
afrenses for maling og nyttiggøres eller de-
poneres. Porebeton kan i sorteringssammen-
hæng betragtes som beton. Porebeton har 
dog ikke betonens gode egenskaber

Epoxybelægning På beton eller støbeasfalt 
Skal altid kildesorteres eller beton og støbe-
asfalt nyttiggøres med konkret tilladelse

Støbeasfalt Bør genanvendes 
Er ikke omfattet af asfaltcirkulæret. Kan even-
tuelt nyttiggøres i varm asfalt

Koksvægge (Slaggevægge) er et restprodukt fra forbræn-
ding af kul

Har en ringe bæreevne og kan derfor ikke 
nyttiggøres direkte

Mursten med sod Fra skorsten og brandtomter
Kan ikke svare sig at afrense. Kan kun nyttig-
gøres med konkret tilladelse

Forurenet beton Med spildolie, køle-/ skæremidler eller klore-
rede opløsningsmidler

Bør frasorteres, og den uforurenede del bør 
nyttiggøres. Kan eventuelt anvendes i asfalt-
produktion

Glaseret tegl Nyttiggørelse kræver konkret tilladelse

Magnesit og 
terrazzogulve

Kan indeholde asbest og PCB. Kan eventuelt 
nyttiggøres med konkret tilladelse

Asbestfri eternit Betoncement plasticforstærket Nyttiggøres med konkret tilladelse

Tabel 1.4 Oversigt over deponeringsegnet affald, der i visse 
situationer kan nyttiggøres

Kildesorteret farligt affald
Farligt affald er i affaldsbekendtgørelsen defineret som affald, 
som er opført på og markeret som farligt affald på listen over 
affald i bekendtgørelsens Bilag 2, og som udviser én eller flere 
af de farlige egenskaber, som er angivet i bekendtgørelsens 
Bilag 351. Ved ”markeret” forstås affald markeret med fed 
skrifttype. I affaldsbekendtgørelsens Bilag 3 er der angivet 15 
forskellige egenskaber, der kan gøre affald farligt. Fareegen-
skaberne forkortes HP.

Desuden anses affald for farligt, hvis det udviser en eller flere 
af egenskaberne i bekendtgørelsens Bilag 3 og er til stede i en 
koncentration, som er lig med eller overstiger fastsatte kon-
centrationsgrænser (vægtprocent).

Beregningerne bag klassificeringen er komplicerede og for-
udsætter kendskab til, hvilken risiko (faresætning) der knytter 
sig til stoffet52.

I Bilag 11 findes et eksempel på klassificering af farligt bygge-
affald.

51  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 3, NR. 20

52  VEJLEDNING I KLASSIFICERING AF FARLIGT AFFALD, MILJØSTYRELSEN 

(2017), HTTPS://MST.DK/SERVICE/NYHEDER/NYHEDSARKIV/2017/APR/NY-VEJ-

LEDNING-TIL-KLASSIFICERING-AF-FARLIGT-AFFALD/.

 › PCB-forurenede brokker 

 › Fugemateriale med PCB

 › Kondensatorer med PCB

 › Støvende asbest

 › Maling med tung metaller 
over grænseværdier

EKSEMPLER PÅ FARLIGT 
BYGGEAFFALD
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Grænseværdier
Uforurenet affald

På baggrund af jordflytningsbekendtgørelsen, Arbejdstilsynets 
grænseværdier, restproduktbekendtgørelsen og udenlandske erfa-
ringer kan der peges på de mest almindeligt forekommende mil-
jøproblematiske stoffer i bygge- og anlægsaffald og vejledende 
grænser for, hvornår koncentrationen af indholdsstofferne betyder, 
at materialet klassificeres som værende uforurenet affald. Grænse-
værdierne vil blive justeret i takt med, at de i højere grad relateres 
direkte til byggeaffald (med udgangspunkt i de forbindelser, der ty-
pisk forekommer) og typiske anvendelser af affaldet som sekundær 
ressource eller til bortskaffelse.

Grænseværdier for uforurenet affald anvendes primært i forbindelse 
med rensning, hvor overfladeprøver skal vise, at der er renset ind 
til de uforurenede materialer, for at rensningen kan godkendes, og 
ved anvendelse af uforurenede brokker som erstatning for primære 
råstoffer, som ikke kræver tilladelse.

Grænseværdier for træ afhænger af den konkrete nyttiggørelse.

Farligt affald

Byggematerialer kan være fremstillet ved brug af stoffer med så-
danne egenskaber og i sådanne koncentrationer, at det betyder, at 
materialerne skal håndteres som farligt affald. Det kan f.eks. være 
glaserede vægfliser med indhold af tungmetaller eller fugemasse 
med indhold af PCB. Byggematerialer kan også være påført maling, 
som skal håndteres som farligt affald. Det kan f.eks. være mursten-
svægge, der er påført maling med indhold af bly.

Koncentrationen af stofferne undersøges ved at tage prøver af ma-
terialerne. Når prøverne er undersøgt og analyseret på et laborato-
rium, får bygherren svar på, i hvilke koncentrationer de undersøgte 
stoffer optræder.

Klassificering af byggeaffald som farligt affald sker efter reglerne 
for klassificering af farligt affald. Reglerne er beskrevet i affaldsbe-
kendtgørelsens Bilag 2 og 3. Miljøstyrelsen og DAKOFA har udarbej-
det vejledninger om klassificering af farligt affald53.

53  VEJLEDNING OM KLASSIFICERING AF FARLIGT AFFALD, MILJØSTYRELSEN (2017), 

HTTPS://MST.DK/MEDIA/93596/VEJLEDNING-I-KLASSIFICERING-AF-FARLIGT-AF-

FALD_APRIL-2017.PDF. 

DAKOFAS VIDENSBANK OM FARLIGT AFFALD, HTTPS://DAKOFA.DK/VIDENSBANK/

FARLIGT-AFFALD/.

Vurdering i forhold til overholdelse af græn-
seværdier for farligt affald sker i to trin:

 › Analyseresultater for de enkelte stoffer 
sammenlignes med koncentrations-
grænsen for farligt affald. Hvis koncen-
trationen af stoffet er lig med eller over 
koncentrationsgrænsen, klassificeres 
affaldet som farligt affald.

 › Når det gælder stoffer klassificeret med 
HP 14, skal der tages højde for summe-
ringsreglerne. I praksis gøres det ved at 
summere koncentrationen af stoffer, hvor 
koncentrationsgrænsen for farligt affald 
er 2.500 mg/kg. Det er dog kun de 
stoffer, hvor koncentrationen af de enkel-
te stoffer er mindre end 2.500 mg/kg og 
større end 1.000 mg/kg, der skal indgå i 
summeringen. Hvis summen af stoffer-
nes koncentration er større end eller lig 
med 2.500 mg/kg, klassificeres affaldet 
som farligt affald.

Du kan læse mere om summe-
ringsreglerne på DAKOFAs hjem-
meside: DAKOFAS vidensbank 
under ”DAKOFAs klassificering 
af stoffer, der forekommer i byg-
ge- og anlægsaffald (2019)”, 
https://dakofa.dk/vidensbank/
farligt-affald/.

LÆS MERE
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Kommunen bruger følgende vejledende grænseværdier pr. februar 2020:

Tabel 1.5 Grænseværdier for indhold af miljø problematiske 
stoffer i byggeaffald

Stof-
gruppe Stof

Klassificering/grænseværdi mg/kg 

Uforurenet 
affald

Forurenet 
affald Farligt affald

Tung-
metal ler

Arsen (As) Konc. < 20 20 ≤ konc. < 1.000 konc. ≥ 1.000

Bly (Pb)* Konc. < 40 40 ≤ konc. < 2.500 konc. ≥ 2.500

Cadmium (Cd) Konc. < 0,5 0,5 ≤ konc. < 1.000 konc. ≥ 1.000

Kobber (Cu)* Konc. < 500 500 ≤ konc. < 2.500 konc. ≥ 2.500

Krom (Cr-total) Konc. < 500
500 ≤ konc. < 
1.000***

konc. ≥ 1.000

Krom (Cr-VI) Konc. < 20 20 ≤ konc. < 1.000 konc. ≥ 1.000

Kviksølv (Hg, organisk)* Konc. < 1 1 ≤ konc. < 2.500 konc. ≥ 2.500

Kviksølv (Hg, uorganisk)* Konc. < 1 1 ≤ konc. < 2.500 konc. ≥ 2.500

Nikkel (Ni) Konc. < 30 30 ≤ konc. < 1.000 konc. ≥ 1.000

Zink (Zn)* Konc. < 500 500 ≤ konc. < 2.500 konc. ≥ 2.500

PAH'er

(PAH total) Konc. < 4,0 **** ****

Naftalen konc. ≥ 2.500

Benz(a)pyren Konc. < 0,3 0,3 ≤ konc. < 1.000 konc. ≥ 1.000

Benzo(b)fluoranten konc. ≥ 1.000

Benzo(j)fluoranten konc. ≥ 1.000

Benzo(k)fluoranten konc. ≥ 1.000

Dibenzo(a,h)antracen Konc. < 0,3 0,3 ≤ konc. < 1.000 konc. ≥ 1.000

Klor-
paraffi ner

(kortkædet)* konc. ≥ 2.500

(mellemkædet)* konc. ≥ 2.500

PBC PCB (PCB total)** Konc. < 0,1 0,1 ≤ konc. ≤ 50 konc. > 50

Cyanid Cyanid total Konc. < 1 ***** *****

* Stofferne mærket med* er omfattet af summeringsreglerne for HP 14 ”Økotoks” gældende fra 5. juli 2018. Hvis koncentrationen af de 
enkelte stoffer er mellem 1.000 og 2.500 ppm, skal de lægges sammen. Hvis den samlede værdi overstiger 2.500 ppm, er det farligt 
affald.

** Eventuelt nyttiggørelse, jf. restproduktbekendtgørelsens § 16, jf. Bilag 3, med et maksimalt indhold af PCB op til 2,0 ppm (målt ved 
kilden og i overfladen det sted, hvor koncentrationen vurderes at være højest) skal anmeldes til kommunen fire uger før anvendelsen.

*** Der er endnu ikke fastsat grænseværdier for Krom total og Krom III i henhold til ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur) og CLP 
(klassificering, mærkning og emballering af kemikalier), men Sjællandsnetværket for bygge- og anlægsaffald benytter denne grænse-
værdi indtil videre.

**** Der er ikke en fast PAH total grænseværdi, da der er forskellige værdier for forskellige PAH-forbindelser.

***** Der er følgende grænseværdier for farligt affald for de enkelte cyanidforbindelser: For Ca(CN)2, HCN og Cd(CN)2 er grænsen 
2.500 mg/kg. (forbindelserne er omfattet af summeringsreglerne, se ”*”). Grænseværdien for HCN Ni(CN)2 er 1.000 mg/kg.
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Tabel 1.6 Kulbrinter

Stof

Klassificering/grænseværdi ppm (mg/kg) 

Uforurenet affald Forurenet affald Farligt affald

C6-C10 Konc. < 25 25 ≤ konc. < 1.000 konc. ≥ 1.000

C10-C15 Konc. < 40 40 ≤ Sum (konc 
C10-15 + konc 
C15-20) < 1.000

konc. C10-C20 ≥ 
1.000*C15-C20 Konc. < 55 55

C20-C35/40 Konc. < 100 100 ≤ konc. < 1.000* konc. ≥ 1.000*

Total C6-C35/40 Konc. < 100 100 ≤ konc. < 1.000* konc. ≥ 1.000*

Tallene for uforurenet affald tager udgangspunkt i jordkvalitetskriterierne, hvor intervallet C10-C20 er opdelt, hvilket ikke gør sig gæl-
dende ved klassificering af farligt affald.

*Hvis analyseresultaterne for de enkelte kulbrinteintervaller er under 1.000 mg/kg, skal affaldet klassificeres som ikke farligt affald. Hvis 
koncentrationen er over 10.000 mg/kg, skal affaldet klassificeres som farligt affald. Er der koncentrationer mellem 1.000 og 10.000 mg/
kg kan nedenstående trinvise procedure bidrage til at afgøre om der er tale om farligt affald.

Trinvis procedure til klassificering af farligt affald ud fra ind-
hold af kulbrinter

TRIN 0
Koncentration af kulbrinter i intervallet C6-C35/40 < 1.000 mg/kg => klassificering som ikke-farligt affald. 
Hvis koncentrationsgrænsen ikke er overholdt, vurderes koncentrationen af de enkelte fraktionsintervaller i de 
følgende trin.

TRIN 1 Hvis koncentrationen af kulbrinter i intervallet C6-C10 < 1.000 mg/kg vurderes trin 2. Hvis koncentrationsgræn-
sen ikke er overholdt, klassificeres affaldet som farligt affald.

TRIN 2 

Hvis koncentrationen af kulbrinter i intervallet C10-C20 < 1.000 mg/kg vurderes trin 3. Hvis koncentrations-
grænsen ikke er overholdt, kan en af følgende to muligheder vælges: 

 › Affaldet klassificeres som farligt affald.
 › Olietypen vurderes på basis af viden om kilde til forureningen eller på basis af nærmere analyse 

 › Benzin eller tung fuelolie er klassificeret som Carc 1B H350 (0.1% eller 1000 mg/kg); mens
 › Jet-fuel eller diesel eller fuelolie/gasolie er klassificeret som Carc 2, H351 (1% eller 10.000 mg/kg), og 

trin 3 vurderes.

TRIN 3 

Hvis koncentrationen af kulbrinter i intervallet C20-C35/40 < 1.000 mg/kg (og trin 1 og 2 ikke giver anledning 
til klassificering som farligt affald), kan affaldet klassificeres som ikke farligt affald.

Såfremt koncentrationsgrænsen for kulbrinter i intervallet C20-C35/40 er større end 1.000 mg/kg og mindre 
end 10.000 mg/kg, foreslås det, at koncentrationen af PAH-forbindelser bestemmes. Såfremt koncentrationen 
af de enkelte PAH-forbindelser overholder koncentrationsgrænsen for farligt affald, kan affaldet klassificeres 
som ikke-farligt affald. Det gælder forbindelserne Benzo(a)anthracen, Chrysen, Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)
fluoranthen, Benzo(a)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.



 › Prøvetagning af gulvfliser.

53

KAPITEL 1

Baggrund for bestemmelse af grænseværdierne

Klassificeringen af de farlige stoffer og stofforbindelser kan 
findes i ECHAs database (CL Inventory). For metaller er 
klassificeringen knyttet til en bestemt metalforbindelse. Ved 
klassificering af farligt affald ved man som oftest ikke, hvilke 
metalforbindelser der er i affaldet. DAKOFA har derfor lavet 
en sammenstilling af klassificeringen for en række uorganiske 
metalforbindelser. På det grundlag er koncentrationsgrænser-
ne for farligt affald i Tabel 1 fremkommet. Hvis man ved, hvil-
ken metalforbindelse, der er i det affald, som skal klassificeres, 
anbefales det, at klassificeringen af den konkrete metalforbin-
delse anvendes ved klassificering som farligt affald. 

For at gøre klassificeringen af byggeaffald som farligt affald 
praktisk anvendelig er der gjort følgende:

 › Koncentrationsgrænserne for metalforbindelserne anta-
ges at gælde for indholdet af metallerne i sig selv og ikke 
for den samlede forbindelse. Da vi på nuværende tids-
punkt i praksis ikke har mulighed for at vide, hvilke forbin-
delser der kan være tale om, anses dette for at være en 
pragmatisk løsning. Det skal også ses i lyset af, at nogle 
af metalforbindelserne er på den harmoniserede liste over 
klassificerede stoffer tildelt ”Note 1”, som siger, at det er 
koncentrationen af metalgrundstoffet i forbindelsen, der 
skal overskride koncentrationsgrænsen, hvis affaldet skal 
klassificeres som farligt – og altså ikke forbindelsen som 
sådan. 

 › Koncentrationsgrænserne for farligt affald sammenlignes 
direkte med resultater af analyser på materialeprøver fra 
laboratorierne. Ved klassificering som farligt affald gælder 
i princippet, at det er den forekommende form af affaldet, 
som klassificeres – dvs. at der i princippet skal foretages 
en omregning af analyseresultater angivet i mg/kg tørstof 
til våd vægt af prøven. For prøver af byggeaffald vil dette 
imidlertid ikke have den store betydning.

Proportionalitetsprincippet
Ved behandling af anmeldelser af bygge- og an-
lægsaffald skal kommunen sørge for, at så stor en 
del som muligt af affaldet kan udsorteres til gen-
brug, genanvendelse eller nyttiggørelse. 

Der er dog nogle tilfælde, hvor de miljømæssige 
fordele ved kildesorteringen på stedet kan opnås 
på andre måder. Der kan være tilfælde, hvor af-
rensning af maling kun har en mindre miljømæssig 
gevinst, og hvor de økonomiske konsekvenser er 
store. I de tilfælde kan kommunen beslutte, at af-
rensning undlades. I en sådan beslutning skal de 
miljømæssige konsekvenser ved den efterfølgende 
håndtering af affaldet indgå.

Eksempler på situationer hvor kommunen vurde-
rer, om der skal stilles krav om afrensning:

 › Ved større overflader, der alene er forurenet 
med tungmetaller i meget begrænset mæng-
de, kan rensning undlades, hvis der er en 
konkret tilladelse til nyttiggørelse af affaldet 
på grunden, f.eks. veje, cykelstier, parkerings-
pladser, efter miljøbeskyttelsesloven § 19 eller 
§ 33.

 › Rensning kan have voldsomme konsekvenser 
for bygningens stabilitet. Bygningsdele kan i 
stedet nedtages hele og anvises til afrensning 
på et godkendt modtageanlæg.

 › Rensning er fysisk mulig, men kræver meget 
omfattende arbejdsmiljømæssige foranstalt-
ninger.
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1.2.3 Særlige udfordringer ved klassificering

Tema Eksempel på 
fraktion Kommunens rolle ved klassificeringen

Fortynding Sand blæsnings-
sand

Sandblæsning betragtes pt. som en egnet rensningsmetode, og der er derfor ikke tale 
om fortynding, når klassificeringen sker på basis af analyse af det affaldsblandede 
sand. Se afsnit 2.1.4

Sammensat affald Vinduer

En væsentlig del af PCB i byggeaffald stammer fra termoruder. Vinduer er ofte sam-
mensat af træ og glas samt fuger, som kan være farligt affald (PCB). Adskillelse kan 
ofte mest hensigtsmæssigt ske på et behandlingsanlæg. Fastlæggelse af krav til hånd-
teringen kan fastsættes i kommunens klassificering.

Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning om håndtering af PCB-holdige termoruder1.

Indbygning i 
produkter

Beton forurenet 
med olie til gen-
anvendelse i 
asfalt?

Sanitet til 
Rockwool-
produktion

Her er det kommunens opgave at sikre,

 › at der er tale om nyttiggørelse og ikke bortskaffelse
 › at modtagelsen af affaldet sker i overensstemmelse med produktionsvirksomhe-

dens godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. F.eks. klinker med bly i 
glasuren over grænsen for farligt affald, der samtidigt indeholder asbest i klæbe-
ren. PAH-holdigt beton kan normalt ikke anvendes i asfaltindustrien. 

Hvis anlægget er opført i Energistyrelsens Affaldsregister som genanvendelsesanlæg til 
behandling af den pågældende fraktion, skal det alene sikres, at affaldet overholder de 
specifikke krav, der er anført i Affaldsregistret.

Det vil ofte være nødvendigt at spørge godkendelsesmyndigheden om kravene til mak-
simalt indhold af PCB eller andre stoffer, da der som regel ikke er taget stilling til dette 
i godkendelsen.

Ingen modtager
Klinker inde-
holdende asbest i 
klæber

Visse fraktioner kan bestå af flere forskellige komponenter, hvilket kan give udfordrin-
ger med bortskaffelse af affaldet. F.eks. klinker med bly i glasuren over grænsen for 
farligt affald, der samtidigt indeholder asbest i klæberen.

Ingen omlastning Farligt affald til 
destruktion

Skal tilføres destruktionsanlægget direkte, med mindre andet fremgår af den kom-
munale anvisning. Hvis det er nødvendigt med forbehandling, skal dette fremgå af 
anvisningen.

Eksport Forurenet beton 
til nyttig gørelse

Eksport af forurenet byggeaffald er specielt relevant, når PCB eller olie er trængt ind i 
beton i et omfang, som reelt umuliggør overfladerensning.

Der gælder følgende:

 › Krav om kildesortering gælder fortsat.
 › Affald kan ikke eksporteres til et formål, som ikke er tilladt i Danmark eller til en 

miljømæssigt ringere behandling end den, der er foreskrevet i Danmark.
 › Der gælder også i forbindelse med eksport et forbud mod sammenblanding af 

farligt og ikke-farligt affald.

1  VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF PCB-HOLDIGE TERMORUDER, MILJØSTYRELSEN (2014),  

 

HTTPS://WWW2.MST.DK/UDGIV/PUBLIKATIONER/2014/03/978-87-93178-28-1.PDF.

I sager efter restproduktbekendtgørelsen er der et todelt krav. 
Der er både krav om sortering i særlige, navngivne fraktioner 
og krav om, at der kun indgår affald med forurening inden 
for specifikke grænseværdier. I disse sager skal kommunen 
afgøre, om der er sket en sortering, og efterfølgende om de 

pågældende fraktioner opfylder ”renhedskravet”. Hvis sorte-
ringskravet ikke er opfyldt, giver dette i sig selv mulighed for 
at fastslå, at reglerne ikke er overholdt. Derefter er det ikke er 
nødvendigt at diskutere forureningsgraden.



 › Tilsynsmedarbejdere iført sikker-
hedshjelm, beskyttelsesbriller og 
sikkerhedssko. Sikkerhedsvest er 
typisk påkrævet på større bygge-
pladser.
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1.3.1 Tilsyn på pladsen
Kommunen skal efter behov føre tilsyn med anmeldt nedrivnings- og renove-
ringsarbejde. Det kan være relevant at tage på tilsynsbesøg, før et projekt sæt-
tes i gang. Tilsynet skal afklare opgavens omfang og eventuelle potentiale eller 
behov for sortering af fraktioner.

Det kan være særligt relevant at tage på tilsyn i følgende situationer: 

 › Hvis det formodes, at der er et stort potentiale for direkte genbrug af stør-
re dele af bygningen eller anlægget, som kommunen kan indgå dialog om.

 › Hvis der efter gennemgangen af anmeldelsen vurderes at være (stor) 
uoverensstemmelse mellem de anmeldte affaldstyper og mængder og det, 
kommunen kan forvente, jf. bygningstype, boligareal, opførelsessår m.v. Se 
Bilag 5 Affaldsmængder og materialeforbrug.

 › Hvis bygherren eller dennes entreprenør tidligere har haft vanskeligt ved 
at håndtere tilsvarende projekter.

 › Hvis der er tale om større projekter, f.eks. etage- eller erhvervsejendomme.
 
Ved gennemførelse af tilsyn forud for igangsættelse af nedrivnings- og renove-
ringsarbejder kan følgende elementer være relevante at gennemgå på stedet 
med bygherren eller dennes rådgiver/entreprenør: 

 › Hvor mange ekstra prøver skal der udtages for at sikre nødvendig kort-
lægning af miljøproblematiske stoffer?

 › Hvilke saneringsmetoder vil blive benyttet, herunder foranstaltninger til at 
mindske gener i form af støv, støj og vibrationer fra sanerings- og nedriv-
ningsarbejde for omgivelserne?

 › Hvordan vil opsamling af affald blive organiseret?
 › Hvilken kildesortering forventes gennemført på byggepladsen?
 › Hvilken introduktion/instruktion bliver givet til medarbejderne på pladsen 

om kildesortering, emballering og opbevaring af affald på pladsen?
 › Hvilken transportør er valgt, og hvilken information er givet? Er vedkom-

mende godkendt til at transportere den pågældende affaldstype?

1.3 Tilsyn før projektstart



 › Grab, der opsamler affald på for-
brændingsanlæg.
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Kommunernes forvaltning af anvisningspraksis
Der er forskellig praksis hos kommunerne for, hvordan forvaltningen af anvis-
ningspligten sker.

Nogle kommuner har i deres affaldsregulativ fastsat, at f.eks. forbrændings-
egnet affald, deponeringsegnet affald samt farligt affald skal bortskaffes til et 
bestemt anlæg54. Disse kommuner behøver derfor ikke at give yderligere anvis-
ninger til bygherren, hvis bygherren selv har foreslået det pågældende anlæg, 
da affaldet allerede er anvist i kommunens regulativ.

F.eks. vil affald til forbrænding og deponering typisk være anvist til anlæg, som 
fremgår af oversigten i Bilag 10.

Andre kommuner vælger at sende anvisninger på alt affald, som skal anvises 
til forbrænding, deponering eller specialbehandling, til bygherren55. Oftest vil 
kommunen samtidig sende en kopi af anvisningen til det modtageanlæg, som 
skal modtage affaldet. Dette kan ske via e-mails, systemmails m.m., alt efter 
valgt administrativt system. 

Inden anvisning til forbrænding, deponi og specialbehandling skal kommunen 
først undersøge, om den pågældende affaldstype kan modtages af det pågæl-
dende anlæg, f.eks. gennem en undersøgelse af, om affaldstypen står opført 
på anlæggets positivliste over det affald, anlægget er godkendt til at modtage. 

For affald til deponi skal bygherren tillige udfylde en affaldsdeklaration inden 
aflevering.

I Bilag 7.3 findes et forslag til skabelon for anvisning af affald. 

Kommunen kan i anvisningen anmode bygherren, hvis denne er borger, grund-
ejer eller virksomhed, om dokumentation for bortskaffelse af bygge- og an-
lægsaffaldet til godkendt modtageanlæg, når arbejdet er udført56.

Aflevering på genbrugspladser
Omfatter anmeldelsen affald til genbrugspladsen, skal det sikres, at affaldet 
ved afleveringen håndteres i overensstemmelse med klassificeringen. F.eks. må 
uforurenede brokker ikke blandes med forurenede, selv om fraktionerne visuelt 
er ens.

Der er forskel på opkrævningssystemer og betalingsformer for adgang til gen-
brugspladserne i kommunerne, herunder forskellige regler for adgang til plad-
sen for private og virksomheder. Reglerne fremgår af kommunens eller affalds-
selskabets hjemmeside.

54  SE AFFALDSAKTØRBEKENDTGØRELSEN § 8, STK. 1 OG 4, § 9, STK. 1 OG § 12, STK. 1 (ANVISNING 

EFTER AFFALDSREGULATIVER).

55  AFFALDSAKTØRBEKENDTGØRELSENS § 8, STK. 6 (KONKRET ANVISNING).

56  AFFALDSAKTØRBEKENDTGØRELSEN § 9, STK. 3, § 14, STK. 2, OG § 25, STK. 5.

1.3.2 Videregivelse af 
oplysninger og krav til 
affaldets videre 
håndtering
Når affaldet er klassificeret, skal affaldet 
håndteres i overensstemmelse med den kom-
munale affaldsordning og affaldsbekendtgø-
relsens regler om affald til nyttiggørelse. Det 
er derfor centralt at sikre, at krav til den vi-
dere affaldshåndtering bliver meddelt de re-
levante aktører, såsom modtageanlæggene. 

På nuværende tidspunkt er de fleste elek-
troniske anmeldesystemer ikke gearet til 
automatisk at overføre disse oplysninger i 
tilstrækkeligt omfang. Det kan derfor være 
nødvendigt at skrive direkte til aktørerne. Det 
kan f.eks. være indsamler/modtageanlæg, 
der skal have oplysninger om krav til hånd-
tering af forurenet byggeaffald til nyttiggø-
relse, samt forbrændingsanlæg og depone-
ringsanlæg, der skal modtage oplysninger 
om mængder af affald.
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En privat bygherre (borger) kan indgå en 
skriftlig aftale med f.eks. en entreprenør 
om, at entreprenøren overtager ansvaret for 
håndteringen af byggeaffald fra en nedriv-
ning eller en renovering. Hvorvidt affaldet 
er omfattet af regler om erhvervsvirksom-
heders eller husholdningers betaling for ad-
gang til/brug af genbrugspladsen afhænger 
af om der, i den konkrete situation, er tale om 
erhvervs- eller husholdningsaffald. Se mere 
herom i Miljøstyrelsens vejledende udtalel-
se om definitionen af en affaldsproducent57. 
Det betyder, at affaldet ikke er omfattet af 
reglerne om erhvervsvirksomheders beta-
ling for adgang til/brug af genbrugspladsen. 
Kommunen kan ikke forvente, at pladsperso-
nalet skal påtage sig opgaven at tjekke, om 
affaldsmængden virker sandsynlig. Der vil 
således være stor forskel på praksis fra kom-
mune til kommune.

57  MILJØSTYRELSENS VEJLEDENDE UDTALELSE OM 

”DEFINITIONEN AF AFFALDSPRODUCENT – VURDERET 

I FORHOLD TIL AFFALD FREMBRAGT VED HÅNDVÆR-

KERES OG ANLÆGSGARTNERES AKTIVITETER HOS 

PRIVATE”, MILJØSTYRELSEN (2011).

Aflevering af byggeaffald 
skal ske i overensstem melse 
med genbrugspladsens 
modtageregler.

”

De enkelte genbrugspladser kan have begrænsninger med 
hensyn til, hvilke affaldstyper og hvor store mængder de kan 
modtage. Det gælder især for forurenet eller farligt affald. Vær 
opmærksom på, at forurenet eller farligt affald på mange gen-
brugspladser kun kan afleveres med en anvisning fra kommu-
nen (gælder ikke alle kommuner). I sådanne situationer skal 
bygherren/entreprenøren medbringe anvisningen og bede 
om at få en underskrift fra genbrugspladsen som dokumen-
tation for, at affaldet er afleveret til korrekt modtageanlæg.

De affaldstyper, som ikke kan modtages på genbrugspladser-
ne, skal afleveres til eller afhentes af indsamlingsvirksomheder 
eller transporteres direkte til de relevante behandlingsanlæg. 
Det kan dreje sig om f.eks. PCB-holdigt affald over grænse-
værdien for farligt affald. Det gælder ligeledes for de projek-
ter, hvor der produceres så store affaldsmængder, at affaldet 
skal bortkøres i containere og lignende.
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Kommunen modtager anmeldelse om 
affald fra nedrivning af et énfamiliehus, 
som er opført i 1970. Det fremgår bl.a. 
af anmeldelsen, at huset har en del ter-
moruder fra PCB-perioden. 

Der blev taget analyse af vinduesfugen 
som viste 100 ppm PCB. For at afklare 
om træramme og -karm også er farligt 
affald blev der taget en analyse som vi-
ste 20 ppm PCB. Analyse af malingen 
viste tungmetalindhold under farlig af-
faldsgrænserne.

Kommunen krævede ikke adskillelse af 
vinduerne i enkeltdele direkte på byg-
gepladsen, men foretog en konkret 
anvisning af vinduerne, der blev sendt 
i hel tilstand til et godkendt behand-
lingsanlæg. I anvisningen kræves vin-
duerne adskilt i følgende fraktioner på 
modtageanlægget:

 › Planglas (nyttiggørelse)
 › Afstandsprofil af aluminium (farligt 

affald) 
 › Træramme og -karm (forbræn-

dingsegnet affald)
 › PCB-holdig elastisk vinduesfuge 

(farligt affald).CA
SE

 2

Termoruder med PCB i 
hus fra 1970



 › Hus, hvor ejeren har påbegyndt re-
novering uden at anmelde affaldet 
til kommunen.
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1.4 Typiske udfordringer i 
fasen, før nedrivnings-  
og renoveringsarbejdet 
starter

1.4.1 Affald er ikke anmeldt og nedrivning 
er gået i gang

Hvis kommunen får kendskab til, at et projekt, som producerer bygge- og an-
lægsaffald, er i gang, uden at affaldet er anmeldt, eller uden at der er foretaget 
screening eller kortlægning af affaldet, kan kommunen give påbud om, at ar-
bejdet skal standses58.

Standsningspåbuddet gælder, indtil der foreligger en anmeldelse af affaldet, 
og kommunen har foretaget en klassificering af affaldet og eventuelt udarbej-
det en anvisning af affald til forbrænding, deponering eller særlig behandling. 

Der kan være behov for, at kommunen tager på tilsyn på byggepladsen for at 
undersøge omfanget af byggeprojektet, hvis kommunen har indtryk af, at byg-
herren ikke har styr på sine forpligtelser.

Standsningspåbuddet kan kommunen afgive mundtligt eller skriftligt, når kom-
munen bliver opmærksom på et ulovligt forhold. Et mundtligt standsningspå-
bud bør altid følges op af et skriftligt påbud. 

I Bilag 7 findes skabeloner til brug for uanmeldt tilsyn, opfordring til anmeldelse 
af affald og udstedelse af standsningspåbud. 

1.4.2 Dokumentationen i anmeldelsen er 
mangelfuld

Hvis dokumentationen for indhold af miljøproblematiske stoffer og oplysnin-
gerne om affaldshåndtering i det forestående nedrivnings- og renoverings-
arbejde er utilstrækkelige fra bygherrens side, er kommunens opgave med 
klassificering og anvisning af affald vanskelig eller umulig. I de tilfælde bør 
kommunen bede om supplerende oplysninger hos bygherren. 

I disse tilfælde meddeler kommunen bygherren, at det anmeldte nedrivnings- 
eller renoveringsarbejde ikke må påbegyndes, før kommunen har accepteret 
den anmeldelse, herunder om forventet sortering og bortskaffelse, som byg-
herren har indsendt. Kommunen skal meddele dette inden for 14 dage fra mod-
tagelse af anmeldelsen.

I Bilag 7 findes skabelon for anmodning om supplerende oplysninger. 

58  MILJØBESKYTTELSESLOVEN § 69 STK. 1, NR. 1.
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1.4.3 Oplysninger i 
anmeldelsen vurderes 
at være forkerte

Nogle gange modtager kommunen anmel-
delser, hvor oplysningerne vurderes at være 
forkerte. 

Bygherren har f.eks. udfyldt PCB-screenings-
skemaet med angivelse af, at der ikke er risiko 
for PCB i bygningen. Ved sagsgennemgan-
gen viser det sig så at være en bygning fra 
perioden 1950-1977, som burde give anled-
ning til, at skemaet var udfyldt anderledes. 
Et andet eksempel kan være, at der f.eks. kun 
er anmeldt tagplader i forbindelse med ud-
skiftning af et tag, men ingen isolering, træ 
eller inddækninger. Et tredje eksempel kan 
være, at husets facade er malet, uden at det 
fremgår af anmeldelsen, men først opdages 
ved tjek af bygningen på fotos. 

Hvis kommunen formoder, at der er tale om 
en forkert screening for PCB, kan kommunen 
kontakte bygherren og forelægge vedkom-
mende den dokumentation, kommunen har 
fremskaffet om den pågældende bygning og 
bede bygherren tilrette anmeldelsen efter de 
registrerede forhold. Det kan f.eks. være, at 
der er behov for, at der laves en PCB-kort-
lægning og/eller en kortlægning af øvrige 
miljøproblematiske stoffer.

Ved formodning om manglende affaldsfrak-
tioner kan kommunen kontakte bygherren 
og forelægge vedkommende spørgsmålet 
om de tilsyneladende manglende affalds-
fraktioner. Hvis bygherren bekræfter, at der 
mangler affaldsfraktioner på anmeldelsen, 
skal bygherren standse arbejdet, indtil der 
foreligger en anmeldelse af de affaldstyper, 
der fremkommer, og kommunen har anvist 
affaldet til godkendt(e) modtageanlæg59.

I Bilag 7 findes skabeloner for anmodning om 
supplerende oplysninger samt standsnings-
påbud.

59  MILJØBESKYTTELSESLOVEN § 69 STK. 1, NR. 1. 

1.4.4 Yderligere oplysninger 
om modtager af bygge- og 
anlægsaffaldet

Hvis bygherren ønsker at aflevere affaldet til en modtager, der 
ikke fremgår af Affaldsregistret eller kommunens regulativ, 
f.eks. til et genanvendelsesprojekt eller til eksport, skal kom-
munen ofte bede om supplerende dokumentation for korrekt 
miljømæssig håndtering af affaldet hos bygherren.

 › Ulovlig dumpning af affald fra nedrivning.
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1.5 Håndhævelse

Kommunen skal føre tilsyn med overholdelse af reglerne i miljøbeskyttelseslo-
ven, affaldsbekendtgørelsen, restproduktbekendtgørelsen m.m.

I første omgang tilstræbes alle ulovlige forhold løst gennem dialog med byg-
herren. Hvis denne dialog ikke fører til det ønskede resultat, kan kommunen 
indskærpe de gældende regler i affaldsbekendtgørelsen, det kommunale regu-
lativ m.m. eller meddele et påbud efter miljøbeskyttelsesloven. 

Kommunen kan siden beslutte, at bygherrens konkrete overtrædelse af regler-
ne skal anmeldes til politiet med henblik på en bødestraf til bygherren60.

Hvis kommunen beslutter at politianmelde en borger eller en virksomhed for 
overtrædelse af affaldsbekendtgørelsen, er det kommunens opgave at gøre det 
klart for anklagemyndigheden hos politiet, hvorfor et forhold ikke er af un-
derordnet betydning, og derfor skal politianmeldes, f.eks. hvis bygherren har 
sparet mange penge ved at aflevere affaldet til en ikke-godkendt modtager.

En politianmeldelse er ikke en afgørelse, men en beslutning. Der er ingen be-
stemmelser i loven, der pålægger en kommune at udarbejde politianmeldel-
se. Forholdet hører under begrebet ”faktisk forvaltningsvirksomhed”. Vær op-
mærksom på, at kommunen ikke kan give aktindsigt i en politianmeldelse, og at 
kommunen ikke må udtale sig om sagen før domsafsigelse.

Affaldsbekendtgørelsens kapitel 14 omhandler straf. Den, der skal politianmel-
des, er den, der har undladt at overholde en pligt efter loven eller bekendtgø-
relsen. Den, der politianmeldes, vil oftest være bygherren, idet det er bygher-
ren, der efter affaldsbekendtgørelsen er tillagt de fleste pligter. Entreprenør/
nedriver kan også politianmeldes, hvis der f.eks. foreligger en fuldmagt/kon-
trakt om, at bygherren har overdraget ansvaret for håndtering af affaldet til 
entreprenøren. 

Bødeniveauet skal svare til, hvad der eventuelt er sparet fra bygherrens side 
med et tillæg svarende til forseelsen samt et tillæg for at have overtrådt reg-
lerne.

En politianmeldelse bør ske inden for en rimelig, afgrænset tid, dvs. så hurtigt 
som muligt efter ulovligheden er konstateret. Normalt vil en sag være at be-
tragte som forældet efter to år. I enkelte tilfælde kan forældelsesfristen dog 
være mere end to år.

I Bilag 6 er hjemmelen for kommunernes tilsyn og håndhævelse nærmere be-
skrevet. Bilag 7.9 indeholder eksempler på en politianmeldelse.

60  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 66, NR. 20-24.

Hvis kommunen i forbindelse 
med tilsynet eller på anden vis 
bliver opmærksom på et ulovligt 
forhold, skal kommunen som til-
synsmyndighed sørge for, at et 
ulovligt forhold lovliggøres, med 
mindre det er af underordnet 
betydning. Det fastslås i miljø-
beskyttelseslovens § 68.

OPMÆRKSOM PÅ 
ULOVLIGE FORHOLD?



I dette kapitel beskrives bygherrens og kommunens opgaver og ansvar under selve 
nedrivnings- eller renoveringsarbejdet. Det drejer sig om bygherrens ansvar for miljø-
sanering, kildesortering og opbevaring af affaldet samt kommunens ansvar for tilsyn, 
kontrol og håndhævelse.

Kapitel 2

OPGAVER UNDER 
NEDRIVNING ELLER 
RENOVERING
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2.1 Bygherrens pligter 
under nedrivnings- eller 
renoveringsarbejder

Sideløbende med de krav, som stilles i forhold til bygherrens og kommunens 
ansvar under selve nedrivnings- og renoveringsarbejdet, vil der være en række 
regler i henhold til øvrig lovgivning, som bygherren skal være opmærksom på, 
og hvor kommunen kan have sideløbende aktiviteter og opgaver. Det drejer sig 
f.eks. om bygherrens ansvar for afmelding af byggearbejdet (byggelovgivnin-
gen).

2.1.1 Miljøsanering og selektiv nedrivning
Bygherren skal foretage en miljøsanering. Miljøsanering skal sikre, 

 › at de miljøproblematiske stoffer og farligt affald fjernes fra bygningen, 
inden selve nedbrydningsarbejdet påbegyndes, og 

 › at de genanvendelige dele kan udsorteres.  

Miljøsanering omfatter blandt andet fjernelse af materialer med indhold af 
miljøproblematiske stoffer såsom rørisolering, fliseklæber eller tagplader med 
asbest, fliser med tungmetaller, elastisk fugemasse og termoruder med PCB 
eller klorparaffiner, afslibning af maling eller epoxy på betongulve, afslibning 
af maling på betonlofter, vægge af mursten eller beton eller andre typer tunge 
vægge og afslibning af sokkelmaling med PAH og udsortering af mursten med 
sod fra en skorsten.

Det anbefales, at nedrivninger foretages som selektiv nedrivning. Ved selek-
tiv nedrivning nedtages bygningen på en sådan måde, at de materialer, der 
indeholder miljøproblematiske stoffer eller farligt affald udsorteres inden byg-

ningen rives ned til specialbehandling, forbrænding eller 
deponi. Materialerne skal efterfølgende kunne anvendes 
så tæt på deres oprindelige funktion og dermed så højt 
oppe i affaldshierarkiet som muligt, under hensyntagen 
til en samlet vurdering af omkostninger og miljøeffekter.

Kildesortering
Alt byggeaffald fra nedrivninger og renoveringer skal 
kildesorteres på pladsen i relevante fraktioner. Affaldet 
skal sorteres i: 

 › Farligt affald
 › Affald egnet til materialenyttiggørelse
 › Forbrændingsegnet affald
 › Deponeringsegnet affald 

Begrebet kildesortering betyder, at affaldet 
sorteres på det sted, hvor affaldet genereres. 
Det sorteres i farligt affald, affald egnet til ma-
terialenyttiggørelse, forbrændings- og depo-
neringsegnet affald samt efter materiale- og 
anvendelsesform.

HVAD BETYDER KILDESORTERING?
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UNDER NEDRIVNING ELLER RENOVERING

Kommunens 
opgaver og 
ansvar

Bygherrens 
opgaver og 

ansvar

Evt . føre 
tilsyn

Miljøsanering 
og selektiv 
nedrivning

Evt . hånd -
hævelse

Kildesortering, 
emballering og 
mærkning

 › Figur 2.1: Skitse af opgaver og ansvar for kommunen og bygherren under nedrivning eller renovering

Der er ikke fastlagt en bagatelgrænse for, hvornår affald 
fra nedrivninger og renoveringer kan siges at være sorte-
ret. Miljøstyrelsen har i vejledning om håndtering af byg-
ge- og anlægsaffald vurderet, at sorteringskravet skal ses 
i sammenhæng med proportionalitetsprincippet. F.eks. 
påpeger Miljøstyrelsen, at en lille mængde isoleringsmate-
riale, der hænger fast på armeringsjern i beton, indstøbte 
elektrikerrør eller indstøbte afstandsklodser, kan forekom-
me, uden at bygge- og anlægsaffaldet skal betragtes som 
ikke-sorteret.

Affaldsbekendtgørelsens § 49 og § 50 indeholder bestem-
melser om krav til sortering.
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 › Hvis kommunen ved tilsyn eller på anden vis finder ud af, at 
miljøsaneringen er utilstrækkelig, kan kommunen stoppe de 
pågældende dele af arbejdet. Kommunen kan samtidig kræve 
yderligere miljøsanering og sikre, at affaldet håndteres korrekt. 
Alternativt kan det være nødvendigt at omklassificere affaldet.

 › Affaldet bliver ikke håndteret og sorteret i overensstemmelse 
med kommunens anvisninger. Sammenblanding af affald, der 
burde være sorteret, opbevaret og afleveret hver for sig, ek-
sempelvis en forbrændingsegnet container med blandet gen-
anvendeligt affald. Hvis sortering ikke er mulig, kan kommunen 
kræve affaldet sorteret på ny eller omklassificere affaldet. 

 › Forkert opbevaring af affald på byggepladsen (f.eks. termoru-
der, der er smidt direkte på jorden) og farligt affald, der ikke 
er tydeligt mærket eller korrekt emballeret. Kommunen kan 
indskærpe retningslinjerne for opbevaring og mærkning (se 
bilag 9 med eksempler på mærkning af containere)ww for at 
sikre fraktionernes fortsatte kvalitet og mindske sundheds- og 
miljømæssige risici ved opbevaring. 

 › Kommunen får en henvendelse om en igangværende nedriv-
ning eller renovering, eller kommunen opdager ved en tilfæl-
dighed en igangværende nedrivning, der ikke er anmeldt på 
forhånd. Kommunen skal stoppe arbejdet og sikre, at ejendom-
men bliver gennemgået for miljøproblematiske stoffer, og at 
affaldet bliver anmeldt korrekt.

 › Kommunen opdager, at en ejendom er væk, uden at nedrivnin-
gen er anmeldt til kommunen.

 
Afsnit 2.4 beskriver, hvilke muligheder kommunen har for at handle 
på disse udfordringer.

UDFORDRINGER, DER KAN FOREKOMME 
I DENNE FASE:

Affaldet skal altid sorteres i: 

 › Farligt affald 
 › Emballageaffald
 › Affald egnet til materialenyttiggørelse
 › Forbrændingsegnet affald
 › Affald egnet til deponi

 
Byggeaffald skal udsorteres i følgende frak-
tioner: 

 › Natursten
 › Uglaseret tegl
 › Beton
 › Blandinger af natursten, uglaseret tegl 

og beton (disse tre fraktioner skal være 
rene for alt andet end mørtel og eventu-
elt armeringsjern)

 › Jern og metal
 › Gips
 › Stenuld
 › Jord
 › Asfalt
 › Blandinger af beton og asfalt
 › Termoruder
 › PVC
 › PCB-holdigt affald
 › Imprægneret træ

 
Herudover skal øvrige genanvendelige frakti-
oner, eksempelvis træ og pap, samt elektro-
nikskrot (vær særligt opmærksom på PCB- 
holdige kondensatorer) sorteres fra. 

Derimod er der ikke krav om, at letbeton-
vægge, koksvægge, Leca, terrazzogulve, 
kalksandsten og asbestfri eternit bliver fra-
sorteret. Disse materialer kan normalt tilføres 
deponi uden rensning. Hvis affaldsproducen-
ten ønsker at nyttiggøre affaldet, kræver det 
en konkret tilladelse efter miljøbeskyttelses-
loven. Eksempler på nyttiggørelse er ned-
knusning til opfyld under kørearealer eller 
indstøbning i betonklodser. Derudover kan 
farligt affald – forud for nyttiggørelse som 
opfyld – sendes til termisk behandling med 
henblik på fjernelse eller reduktion af indhol-
det af miljøproblematiske stoffer. 

Installationer som varmepumper og faste kølean-
læg, der indeholder kølemidler (ældre anlæg kan 
indeholde CFC-gasser) skal tømmes af en person, 
der er certificeret af Kølebranchens Miljø Ordning 
(KMO). 

KØLEMIDLER



66

FORVALTNINGS GRUNDLAG FOR BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 

Undtagelser for kildesortering
Sortering på sorteringsanlæg – affald, som er egnet til 
materialenyttiggørelse 

Virksomheder kan lade usorteret affald sortere på et sorte-
ringsanlæg, som er registreret som indsamlingsvirksomhed 
med forbehandlingsanlæg i Affaldsregistret1.

Det gælder, hvis den affaldsproducerende virksomhed kan 
dokumentere, at sammenblandingen ikke forringer materia-
lenyttiggørelsen af hvert enkelt materiale2. Sammenblandin-
ger skal fremgå af anmeldelsen med angivelse af, hvilke af-
faldstyper blandingen består af. Anmeldelsen skal accepteres 
af kommunen. Genanvendelige fraktioner, som ikke betegnes 
som byggeaffald (EAK-kode 17), er også omfattet af undta-
gelsen fra kravet om kildesortering. Det gælder eksempelvis 
emballagetræ og pap. 

Affaldet kan udelukkende sendes til sortering på et sorterings-
anlæg, der er registreret i Affaldsregistret som indsamler med 
forbehandling. Uanset ovennævnte undtagelser om sortering 
på sorteringsanlæg kan det klare udgangspunkt om kildesor-
tering i affaldsbekendtgørelsens § 49 alene fraviges, hvis det 
ikke medfører, at materialenyttiggørelsen herved forringes.

Kommunen kan kræve dokumentation i form af en skriftlig af-
tale mellem den affaldsproducerende virksomhed og indsam-
ler/genanvendelsesanlægget om modtagelse af blandet affald 
med henblik på eftersortering. Det skal fremgå af aftalen, hvil-
ke affaldstyper blandingen består af.

1  AFFALDSBEKENDTGØRELSENS § 50, STK. 6.

 

2  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 4, STK. 3, 2. PKT.

Mindre end et ton nedrivnings- og 
renoveringsaffald

Hvis den samlede affaldsmængde fra et kon-
kret nedrivnings- eller renoveringsprojekt er 
under ét ton, kan bygherren undlade sorte-
ring3. Affaldet anvises da af kommunen til 
sortering på et sorteringsanlæg.

Særlige omstændigheder

Der kan være særlige omstændigheder, der 
gør, at kildesortering i mange fraktioner ikke 
er muligt, såsom pladsmangel til oplag af 
containere eller et hus, hvor adgang ikke er 
mulig på grund af nedstyrtningsfare. Kom-
munen anviser da affaldet til sortering på et 
sorteringsanlæg.

Hvis udgifterne til kildesortering på pladsen 
langt overgår den miljømæssige gevinst, skal 
man overveje alternative løsninger. Hvis byg-
herren kan dokumentere, at en sanering kan 
foregå på betryggende vis på et godkendt 
modtageanlæg, kan dette være en alternativ 
løsning.

3  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 50, STK. 5.

For at overholde kravene til anvendelse må materi-
aler, der ikke kan overholde specifikke renhedskrav  
til en konkret anvendelse, ikke sammenblandes 
med andre materialer (brokker, træ m.v.). Det vil 
blive betragtet som at fortynde sig ud af proble-
met.

INGEN SAMMENBLANDING AF 
MATERIALER
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CA
SE

 3
En fabrik stoppede sin produktion, 
og fire bygninger fra 1930’erne og 
1990’erne skulle rives ned. En kortlæg-
ning af bygningerne viste, at der var 
lave koncentrationer af bly, kviksølv 
og PCB samt høje koncentrationer af 
kulbrinter i betongulve som følge af en 
olieforurening.

Boreprøver kan afdække hvor dybt kul-
brinterne er trængt ind i betonen. Inden 
rensning påbegyndes er det vigtigt, at 
der er foretaget en vurdering af, hvor 
meget beton der skal fjernes, før den 

Hvad gør man ved en 
olie forurening i  
betongulve?

kan forventes at være ren. I vurderingen 
skal indgå, om boreprøverne viser va-
rierende indtrængningsdybder. Der bør 
laves beregninger efter den dybeste 
indtrængning.

På baggrund af indtrængningsdybder-
ne kunne kommunen konstatere at be-
tonen ikke var rensningsegnet hvorfor 
den blev sendt til termisk behandling.



I foråret 2019 brændte en nedlagt sko-
le i Køge Bugt området ned til grunden 
og efterlod en byggebrandtomt. Sko-
len, som var bygget i et plan i ca. 1970, 
indeholdte både asbest og PCB. Nord 
for skolen er der et boligområde og en 
børneinstitution. Vest for skolen ligger 
Køge Bugt motorvejen, og syd og øst 
ligger almindelige villaveje. Branden 
forårsagede en stor røgfane i nordøst-
lig retning mod boligområderne, men 
udenom daginstitutionen. 

Tilsyn og asbestanalyser
To miljømedarbejdere fra kommunen 
tog på tilsyn dagen efter branden. 
Brandmænd på stedet mente ikke at 
branden havde ført til spredning af as-
best udenfor skolens område.

I beboelsesområdet nord for skolens 
område fandt kommunen en hel del 
aske. I kommunikationen til offentlig-
heden frarådedes borgerne at røre ved 
asken, da den kunne være sundheds-
skadelig. 

Ved børneinstitutionen nord for skolen 
blev der taget asbestprøver både ude 
og inde. Prøverne var negative, hvilket 
kunne tyde på, at asbesten var blevet 

inde på skolens område. Det bekræfte-
de de efterfølgende asbestanalyser af 
aske og andet nedfald, som blev taget 
både inde på og uden for skolens om-
råde.

Oprydning og 
asbesthåndtering
Da der var asbest i pladerne på sko-
lens facade, stillede kommunen krav 
om vanding ved håndtering af de ned-
brændte materialer. Kloakkerne blev 
afproppet for at undgå problematiske 
stoffer i spildevandet. Området rundt 
om skolen blev støvsuget med en spe-
ciel asbeststøvsuger, mens store styk-
ker asbest blev fjernet manuelt. Materi-
alerne blev sorteret i store stykker træ 
(afskyllet) til forbrænding, metal (af-
skyllet) til jernhandleren, og øvrige løse 
materialer blev anvist til deponi.

Under selve nedrivningen blev der også 
vandet for at undgå spredning af as-
best. 

Krav til analyser af beton
Betonen blev samlet i et hjørne, efter 
at der var foretaget nogle indledende 
analyser.

Oprydning efter ned-
brændt skole med asbest

CA
SE
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Under hele oprydningen sendte kommunen jævnligt breve til be-
boerne i området med oplysninger om analyseresultater (f.eks. at 
asbest ikke blev spredt uden for skolens område i forbindelse med 
oprydningen) og processen for oprydning m.v. For at undgå at ge-
nere børnene i daginstitutionen, da det område af skolens grund, 
der var tættest på daginstitutionen, skulle ryddes, valgte kommu-
nen at tillade arbejde i en weekend. Også det blev borgerne infor-

meret om på forhånd. 

VIGTIGT – INFORMÉR LØBENDE

I samarbejde med jordkollegaerne be-
sluttede miljømedarbejderne at stille 
følgende krav til analyser af betonen: 

 › At udtage en prøve pr. 500 ton.
 › Som udgangspunkt at analysere 

for de syv metaller Pb, Cd, Cr, Cu, 
Hg, Ni, og Zn, samt PAH’er, PCB og 
dioxin. Efter kommunen modtog 
analyserne, var det muligt at revi-
dere analyseprogrammet, hvis der 
var behov for det. 

Følgende prøver blev sendt til analyse:

 › To overfladeprøver af vaskede sod-
sværtede betonplader.

 › To blandeprøver af knust beton. 

Prøverne indeholdt kulbrinter, PAH og 
tungmetal. Der var ikke påvist indhold 
af PCB og paraffin. I både jord og ma-
terialeprøver var der påvist indhold af 
dioxin, dog således at indholdet i jor-
den var op til ca. tre gange større end 
i materialeprøverne. Derudover var der 
i materialeprøverne påvist to dioxiner, 
på niveau med analysemetodens de-
tektionsgrænse, som ikke var påvist i 
jorden.

Der blev anvist 500 ton blandet byg-
ningsaffald til deponi (bl.a. afrensede 
overflader med maling, sod m.v.), 1.000 
ton asbestholdigt affald (facadeplader 
o.lign.) og 100 ton asbestholdigt affald 
(brændt træ o.lign.). 

Vand i kælderen
Regn og vanding betød, at der stod en 
del vand i kælderen. I samarbejde med 
forsyningen blev der stillet forskellige 
krav til analyser, inden vandet kunne 
bortskaffes. Der blev analyseret for 
miljøproblematiske stoffer (LAS, PAH1, 
DEHP, NPE2), da slammet skulle ud-
bringes til landbrugsjord. Slammet blev 
desuden analyseret for asbest, PCB og 
de syv tungmetaller, bly, nikkel, zink, 
cadmium, krom, kobber, kviksølv.

1  ACENAPHTHEN, FLUOREN, PHENANTHREN, 

FLUORANTHEN, PYREN, BENZO(B+J+K)

FLUORANTHEN, BENZO(A)PYREN, IN-DENO(1,2,3-

CD) PYREN, BENZO(G,H,I)PERYLEN.

 

2  NONYLPHENOLER, NONYLPHENOL MONOET-

HOXYLAT, NONYLPHENOL DIETHOXYLAT.

Der blev ikke fundet miljøproblematiske stoffer i vandet. Der var to 
løsningsscenarier i forhold til bortskaffelsen af vandet:

 ›  Opsugning af vandet i tankvogne med aflevering på rensean-
lægget.

 ›  Udledning via kloaknettet. Forsyningen stillede krav om udled-
ningshastighed. Denne løsning blev valgt.

Bortskaffelse af jord

Efter at den nedbrændte bygning var blevet fjernet, var der en del 
jord, som skulle fjernes. Der blev stillet følgende krav til analyser: 
Asbest, bly, cadmium, chrom total, kobber, nikkel, zink, benz(a)py-
ren, dibenz(a,h)antracen, PAH, kulbrinter og PCB.

Jorden viste sig at være påvirket af PCB på et niveau, der svarer til 
klasse 2 jord. Den forurenede jord blev anvist derefter.

Nedknusning af beton til stabil grus

Den rene beton blev efterfølgende knust, så den kunne genan-
vendes på matriklen som underlag for boliger og veje. Der var ca. 
20.000 ton ren beton.

Der blev stillet følgende krav til analyser: Betonen blev analyseret 
for miljøproblematiske stoffer, inden den blev lagt til nedknusning, 
og lagt ud under bygninger og veje.  Kommunen forlangte en prø-
ve pr. 500 ton af den nedknu-
ste beton. Hvis der var noget 
af den nedknuste beton, som 
blev placeret på andre area-
ler, f.eks. under græsplæner 
og lignende, skulle bygherre/
entreprenør kontakte Greve 
Kommune, som eventuelt ville 
stille nye krav til analyser.

Til store sager kan det være en god 
idé at oprette en separat sag til analy-
ser, da de ellers kan blive ”væk” blandt 
mange sagsdokumenter.

TIP - OPRET EN SEPARAT SAG 
TIL ANALYSER
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2.1.2 Ansvarsfordeling
Det er efter affaldsbekendtgørelsen bygherrens ansvar at screene og eventuelt 
kortlægge samt anmelde sit bygge- og anlægsaffald til kommunen senest 14 
dage før nedrivningen eller renoveringen påbegyndes4. Bygherren (og ikke af-
faldsproducenten) nævnes specifikt i de enkelte bestemmelser. Det betyder, at 
kommunen alene kan stille bygherren til ansvar for manglende efterlevelse af 
reglerne.

Bygherren kan godt overlade det til en entreprenør, rådgiver, håndværker el-
ler anden part at screene, kortlægge og anmelde affald til kommunen, men 
ifølge reglerne vil bygherren være ansvarlig, hvis der bliver begået fejl. En af-
tale mellem bygherren og f.eks. en entreprenør om at entreprenøren foretager 
screening m.v. har alene betydning indbyrdes mellem aftaleparterne.

Det er affaldsproducentens ansvar at sikre, at der foretages den nødvendige 
miljøsanering og selektive nedrivning (affaldshåndtering), herunder udsorte-
ring af miljøproblematiske stoffer og kildesortering5. 

”Affaldsproducent” defineres i affaldsbekendtgørelsen som ”Enhver, hvis akti-
vitet frembringer affald….”. Det betyder at både bygherrer, entreprenører eller 
andre parter, afhængigt af den konkrete situation, kan være affaldsproducent 
og dermed ansvarlig efter reglerne6. 

Miljøstyrelsen har udtalt, at det som udgangspunkt er bygherren, der er affalds-
producent ved nedrivning og renovering af en bygning, uanset om bygherren 
er en privat person eller en virksomhed7. 

I praksis vil bygherren ofte overlade selve udførelsen af nedrivningen eller reno-
veringen til en entreprenør. Hvis bygherren ønsker at overdrage ansvaret for af-
faldshåndteringen, herunder kildesortering, udsortering af farligt affald m.v., til 
entreprenøren, skal parterne indgå en skriftlig aftale hvoraf det tydeligt frem-
går at entreprenøren overtager ansvaret for affaldshåndteringen som anmeldt 
til og anvist af kommunen.

Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler om affaldshåndtering af-
hængigt af om der, i den konkrete situation, er tale om byggeaffald som er er-
hvervs- eller husholdningsaffald. Se hertil Miljøstyrelsens vejledende udtalelse 
om ”Definitionen af affaldsproducent – Vurderet i forhold til affald frembragt 
ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private” fra 20118.

4  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN KAPITEL 11.  

5  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN KAPITEL 9 OG KOMMUNENS ERHVERVSAFFALDSREGULATIV (HVIS 

DER ER TALE OM ERHVERVSAFFALD) ELLER KOMMUNENS HUSHOLDNINGSAFFALDSREGULATIV 

(HVIS DER ER TALE OM HUSHOLDNINGSAFFALD). 

6  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 3, NR. 6. 

7  VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD, NR. 9139, MILJØSTYRELSEN 

(2019). 

8  MILJØSTYRELSENS VEJLEDENDE UDTALELSE OM ”DEFINITIONEN AF AFFALDSPRODUCENT – 

VURDERET I FORHOLD TIL AFFALD FREMBRAGT VED HÅNDVÆRKERES OG ANLÆGSGARTNERES 

AKTIVITETER HOS PRIVATE”, MILJØSTYRELSEN (2011). 

Bygherrens ansvar for at foretage 
screening, kortlægning og anmeldelse 
af affald til kommunen kan ikke over-
drages til en anden part. Bygherren 
kan derimod godt overdrage ansvaret 
for sanering, sortering, håndtering og 
aflevering af byggeaffald, til f.eks. en 
entreprenør.

Entreprenøren har kun adgang til at 
udføre arbejde, som fysisk vil kunne 
rette op på f.eks. forkert sortering på 

byggepladsen, efter bemyndigelse 
fra bygherren eller ejendommens ejer. 
Hvis entreprenøren ikke længere har 
adgang til ejendommen vil kommunen 
ikke kunne give bygherren påbud om 
at skulle tåle, at entreprenøren retter 
op på situationen.

OVERDRAGELSE AF ANSVAR

”Det er som udgangspunkt 
bygherren, der er affaldspro-
ducent ved renovering eller 
nedrivning af en bygning, 
uanset om det drejer sig om 
en privat husstand eller en 
virksomhed
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2.1.3 Beton og tegl til fri 
genanvendelse

Ved fri anvendelse af beton- og teglbrokker forstås anvendel-
se efter restproduktbekendtgørelsen. Det betyder, at eventuel 
maling (eller lak) der indeholder miljøproblematiske stoffer 
først skal fjernes fra de nedrevne beton- og teglprodukter.9 

Ren nedknust beton kan genanvendes på samme matrikel 
som erstatning for jomfruelige materialer til f.eks. stabilgrus 
med kornstørrelse 0/32 (mm) i kørearealer. Her skal kornstør-
relsen på nedknust beton være tilpasset den fremtidige an-
vendelse, dvs. at det nedknuste materiale skal nedknuses til 
samme størrelse som størrelsen på det jomfruelige materiale, 
det erstatter. Bilag 6 i restproduktbekendtgørelsen angiver, at 
oplaget må ligge på nedrivningsstedet op til ét år.

Hvis det kan godtgøres, at maling (eller lak) ikke indeholder 
miljøproblematiske stoffer i et omfang, der kan have skade-
lig virkning på miljø eller menneskers sundhed, kan betonen 
nyttiggøres uden afslibning10. Dette tolkes på den måde, at 
indholdet af miljøproblematiske stoffer er under renhedskri-
teriet, se tabel 1.5 og tabel 1.6 i kapitel 1. Såfremt brokkerne 
ikke anvendes på samme matrikel, skal oplysninger om forure-
ningsgraden videregives til modtageren af affaldet. 

9  RESTPRODUKTBEKENDTGØRELSEN BILAG 2.

 

10  VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD, NR. 9139, 

MILJØSTYRELSEN (2019), AFSNIT 5.4.5.1.

 › Afrenset ren beton kan genanven-
des på matriklen som erstatning for 
jomfruelige materialer

2.1.2 Ansvarsfordeling
Det er efter affaldsbekendtgørelsen bygherrens ansvar at screene og eventuelt 
kortlægge samt anmelde sit bygge- og anlægsaffald til kommunen senest 14 
dage før nedrivningen eller renoveringen påbegyndes4. Bygherren (og ikke af-
faldsproducenten) nævnes specifikt i de enkelte bestemmelser. Det betyder, at 
kommunen alene kan stille bygherren til ansvar for manglende efterlevelse af 
reglerne.

Bygherren kan godt overlade det til en entreprenør, rådgiver, håndværker el-
ler anden part at screene, kortlægge og anmelde affald til kommunen, men 
ifølge reglerne vil bygherren være ansvarlig, hvis der bliver begået fejl. En af-
tale mellem bygherren og f.eks. en entreprenør om at entreprenøren foretager 
screening m.v. har alene betydning indbyrdes mellem aftaleparterne.

Det er affaldsproducentens ansvar at sikre, at der foretages den nødvendige 
miljøsanering og selektive nedrivning (affaldshåndtering), herunder udsorte-
ring af miljøproblematiske stoffer og kildesortering5. 

”Affaldsproducent” defineres i affaldsbekendtgørelsen som ”Enhver, hvis akti-
vitet frembringer affald….”. Det betyder at både bygherrer, entreprenører eller 
andre parter, afhængigt af den konkrete situation, kan være affaldsproducent 
og dermed ansvarlig efter reglerne6. 

Miljøstyrelsen har udtalt, at det som udgangspunkt er bygherren, der er affalds-
producent ved nedrivning og renovering af en bygning, uanset om bygherren 
er en privat person eller en virksomhed7. 

I praksis vil bygherren ofte overlade selve udførelsen af nedrivningen eller reno-
veringen til en entreprenør. Hvis bygherren ønsker at overdrage ansvaret for af-
faldshåndteringen, herunder kildesortering, udsortering af farligt affald m.v., til 
entreprenøren, skal parterne indgå en skriftlig aftale hvoraf det tydeligt frem-
går at entreprenøren overtager ansvaret for affaldshåndteringen som anmeldt 
til og anvist af kommunen.

Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler om affaldshåndtering af-
hængigt af om der, i den konkrete situation, er tale om byggeaffald som er er-
hvervs- eller husholdningsaffald. Se hertil Miljøstyrelsens vejledende udtalelse 
om ”Definitionen af affaldsproducent – Vurderet i forhold til affald frembragt 
ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private” fra 20118.

4  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN KAPITEL 11.  

5  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN KAPITEL 9 OG KOMMUNENS ERHVERVSAFFALDSREGULATIV (HVIS 

DER ER TALE OM ERHVERVSAFFALD) ELLER KOMMUNENS HUSHOLDNINGSAFFALDSREGULATIV 

(HVIS DER ER TALE OM HUSHOLDNINGSAFFALD). 

6  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 3, NR. 6. 

7  VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD, NR. 9139, MILJØSTYRELSEN 

(2019). 

8  MILJØSTYRELSENS VEJLEDENDE UDTALELSE OM ”DEFINITIONEN AF AFFALDSPRODUCENT – 

VURDERET I FORHOLD TIL AFFALD FREMBRAGT VED HÅNDVÆRKERES OG ANLÆGSGARTNERES 

AKTIVITETER HOS PRIVATE”, MILJØSTYRELSEN (2011). 

Bygherrens ansvar for at foretage 
screening, kortlægning og anmeldelse 
af affald til kommunen kan ikke over-
drages til en anden part. Bygherren 
kan derimod godt overdrage ansvaret 
for sanering, sortering, håndtering og 
aflevering af byggeaffald, til f.eks. en 
entreprenør.

Entreprenøren har kun adgang til at 
udføre arbejde, som fysisk vil kunne 
rette op på f.eks. forkert sortering på 

byggepladsen, efter bemyndigelse 
fra bygherren eller ejendommens ejer. 
Hvis entreprenøren ikke længere har 
adgang til ejendommen vil kommunen 
ikke kunne give bygherren påbud om 
at skulle tåle, at entreprenøren retter 
op på situationen.

OVERDRAGELSE AF ANSVAR

”Det er som udgangspunkt 
bygherren, der er affaldspro-
ducent ved renovering eller 
nedrivning af en bygning, 
uanset om det drejer sig om 
en privat husstand eller en 
virksomhed
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Hvis betonen ikke er afrenset for maling (og lak), og malingen indeholder mil-
jøproblematiske stoffer over renhedskriteriet, må kommunen ikke klassificere 
affaldet til fri genanvendelse. Betonen kan i stedet nyttiggøres i anlæg (indbyg-
ningsprojekter) med en tilladelse eller godkendelse.11

Som dokumentation for tilstrækkelig afrensning af miljøproblematiske stoffer i 
betonen til under renhedskriteriet skal følgende være overholdt:

 › Beton forurenet med PCB, kviksølv eller olie bør altid måles for indtræng-
ning, da disse stoffer er meget mobile. Måling sker på udtagne borekerne-
prøver.

 › Tunge indendørs vægge uden maling kan være tertiært forurenet med 
PCB fra maling i tilstødende rum, fuger eller gamle lysarmaturer i samme 
lokale/rum. Hvis der er mistanke om PCB i umalede overflader af beton, 
tegl og kalksandsten bør kommunen stille krav om analyse for indhold af 
PCB, inden betonaffaldet frit kan anvendes efter restproduktbekendtgø-
relsen. Hvis der ikke er PCB i overfladen, men kun tungmetaller (dog ikke 
kviksølv, der er mobilt), er en visuel vurdering af den foretagne afrensning 
tilstrækkelig. Inspektionen skal ske efter afrensning, men før nedrivning.  

NB! Efter afrensning af malet beton, specielt med indhold af asbest, PCB 
og kviksølv, er det vigtigt, at lofter, vægge og gulve støvsuges og eventuelt 
afvaskes, inden der udtages en renbundsprøve, da støvet i sig selv kan inde-
holde koncentrationer over renhedskriterieret .

Prøverne udtages som repræsentative overfladeprøver. Kun hvis analyseresul-
taterne overholder kriterierne for uforurenet affald, kan betonen klassificeres 
som uforurenet til fri anvendelse.

Hvis de miljøproblematiske stoffer er trængt 
så langt ind i betonen, at der kun vil være få 
centimeter af betonen tilbage, der kan klassifi-
ceres som uforurenet, kan krav om afrensning 
udelades. 

Det anbefales, at der foretages en måling af 
indtrængningsdybden, før afrensning påbe-
gyndes. Dokumentation for afrensning skal 
foretages uanset forudgående måling af ind-
trængningsdybde. 

Krav om afrensning skal altid vurderes i forhold 
til proportionalitetsprincippet. Hvis den økono-
miske merudgift er ude af proportion i forhold 
til den miljømæssige gevinst, skal der ikke stil-
les krav om afrensning.

11  MILJØBESKYTTELSESLOVEN § 19 OG § 33. › Afrensning af maling på betonvæg.
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2.1.4 Afrensningsmetoder 
Der findes i dag en række forskellige metoder til afrensning af 
maling, blandt andre:

 › Slibning med slibekop af overflader.
 › Fræsning eller ”raspning” af overflader.
 › Sandblæsning (våd og tør) af overflader.
 › Afblæsning med metalkugler (stålgrit) eller Sponge-Jet 

af overflader.
 › Betonhammer til fjernelse af pudslag.
 › Termisk afrensning af maling med varmepistol. 

Derudover benyttes andre metoder til fjernelse af typisk 
PCB-holdige emner:

 › Diamantskæring (omkring PCB fuger).
 › Stripning med varme (benyttes primært til fjernelse af 

PCB indendørs i blivende bygninger).
 
Afrensning af maling er ofte meget støvende arbejde. Den af-
rensede maling indeholder stoffer, som er uønskede i miljøet, 
og det er vigtigt, at der ikke sker en spredning af støv til om-
givelserne. Ved arbejde med afrensning af maling vil det der-
for normalt være nødvendigt at inddække arbejdsområdet. 
Afkastluften skal filtreres, og støves samles op. Det skal under 
arbejdet jævnligt sikres at filteret til stadighed fungerer.

Støv-, støj- eller vibrationsfrembringende aktiviteter i forbin-
delse med nedrivnings- og renoveringsarbejder skal som ud-
gangspunkt anmeldes til kommunen12. Nogle kommuner har 
en forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter, hvor 
yderligere regler kan være gældende.

12  BEKENDTGØRELSE NR. 844 AF 23. JUNI 2017 OM MILJØREGULERING AF 

VISSE AKTIVITETER (MILJØAKTIVITETSBEKENDTGØRELSEN), KAPITEL 2.

 › Afslibning af maling på en pudset murstensvæg, 
hvor afslib opsamles på plastik.

Du kan læse mere om afrensningsmetoder i Miljøstyrelsens rapport 
”Metoder til fjernelse af miljøproblematiske stoffer” (https://www2.
mst.dk/Udgiv/publikationer/2015/03/978-87-93283-86-2.pdf). 

Du kan også læse mere på VCØB´s og DAKOFA´s hjemmesider 
(https://vcob.dk/ og https://dakofa.dk/).

LÆS MERE

Rensningsmetoderne har hver især fordele 
og ulemper og belaster miljøet på forskellige 
måder. Ved valg af metoder bør bygherren 
være opmærksom på følgende forhold:

Vand

Hvis der anvendes vand i forbindelse med 
miljøsanering, er der stor sandsynlighed for, 
at vandet forurenes. Det er vigtigt, at der 
sker en løbende og effektiv opsamling af 
vand fra arbejdet. Forurenet vand skal enten 
renses eller bortskaffes til specialbehandling. 
Bemærk, at udledning af vand til offentlig 

kloak kræver en særlig tilladel-
se fra kommunen. I tilladelsen 
fastsættes krav til de koncen-
trationer af forskellige stoffer, 
det udledte vand må indehol-
de, m.v.
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Sandblæsning

Ved afrensning med sandblæsning anvendes 
typisk 6-8 kg sand pr. m2 overflade. Den påfør-
te maling (hvor analyser måske har vist så høje 
koncentrationer af tungmetaller, såsom bly el-
ler zink, at malingen skal håndteres som farligt 
affald) bliver meget fortyndet, og en prøve af 
det brugte sandblæsningssand (med rester af 
maling) kan vise sig at have en så lav koncen-
tration af tungmetaller, at materialet nu ”kun” 
er forurenet til deponering eller måske kan klassificeres som 
uforurenet affald. 

Det anbefales at anvende en rensningsmetode, der ikke gene-
rerer så store mængder affald, men indtil videre betragtes 
sandblæsning som en fuldt lovlig rensningsmetode. Derfor 
betragtes metoden ikke som fortynding. Sandet skal klassifi-
ceres ud fra koncentrationerne af tungmetaller. 

Sandblæsning er en almindelig anvendt meto-
de til afrensning af maling med tungmetaller og 
foretages ikke med henblik på at undgå klassi-
ficering som farligt affald. Derfor anses sand-
blæsning af maling med tungmetaller ikke som 
en fortynding af farligt affald i strid med affalds-
bekendtgørelsens § 55.

Bemærk, at affaldet formentlig ikke vil kunne 
klassificeres som uforurenet, når det er konsta-
teret, at affaldet indeholder miljøproblematiske 
stoffer. 

1  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 850/2004 AF 29. APRIL 2004, MED SENERE ÆNDRINGER, OM 

PERSISTENTE ORGANISKE MILJØGIFTE (POP-FORORDNINGEN) GENNEMFØRER BL.A. STOCKHOLMKONVENTIONENS FORPLIG-

TELSER I EU-LOVGIVNINGEN. POP-FORORDNINGENS ARTIKEL 7 FASTSÆTTER SÆRLIGE REGLER FOR POP-HOLDIGT AFFALD. 

SOM UDGANGSPUNKT SKAL POP-STOFFER IFØLGE FORORDNINGEN DESTRUERES.

Ovenstående retningslinje gælder ikke for sand-
blæsning af maling med PCB. Her skal sandblæs-
ningssandet klassificeres efter målt spidsværdi 
for PCB, fordi PCB er en af de persistente orga-
niske miljøgifte (POP-stoffer), som er reguleret 
i bilag 4 i EU’s POP-forordning1. Dette gælder 
også, hvis der er andre POP-stoffer end PCB i de 
emner, der sandblæses. Se Miljøstyrelsens hjem-
meside om POP-stoffer for flere oplysninger.

RETNINGSLINJER VED SANDBLÆSNING

Asbest-holdigt affald skal altid afleveres som as-
bestaffald. 

Øvrigt affald til deponi klassificeres efter indhold 
af miljøproblematiske stoffer.

HVILKEN FORURENING VÆGTER HØJST 
VED DEPONERING?
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2.2 Kommunens 
forpligtelser under 
nedrivnings- og 
renoveringsarbejde
2.2.1 Tilsyn med bygge- og anlægsaffald 
Kommunen har pligt til at føre tilsyn med nedrivnings- og renoveringsarbejder, 
herunder at bestemmelserne i affaldsbekendtgørelsen overholdes13. I følgende 
situationer kan det være særligt relevant at tage på tilsyn: 

 › Hvis bygherren eller dennes entreprenør tidligere har haft vanskeligt ved 
at håndtere tilsvarende nedrivnings- eller renoveringsarbejde.

 › Hvis der er stillet krav om afrensning/renhedstest efter afrensning. 
 › Ved større renoveringsarbejder, eksempelvis ved etage- eller erhvervsejen-

domme, da affaldsmængderne her er store, og der er mange forskellige 
entreprisegrupper til stede.

 › Bygninger med forskelligartet forurening.
 › Hvis der kommer klager over et nedrivnings- og renoveringsarbejde. 
 › Hvis man er ude at køre og tilfældigt støder på et nedrivnings- eller reno-

veringsarbejde, der ikke er anmeldt.
 
Det kan ligeledes være relevant at tage på tilsyn, mens et nedrivnings- eller re-
noveringsarbejde er i gang. Under nedrivnings- og renoveringsarbejder kan det 
være relevant at føre tilsyn med, om affaldet sorteres i de anmeldte fraktioner, 
og om der foretages afrensning af overflader, såfremt det er anmeldt/anvist. 

Det er ofte vigtigt at foretage tilsynet, inden 
entreprenøren kommer for langt med selve 
nedrivningen. Har der ikke fundet miljøsanering 
sted, er det både vanskeligere at konstatere og 
vanskeligere at gennemføre miljøsaneringen.  

Ved gennemførelse af tilsyn på nedrivnings- og 
renoveringsarbejder kan punkterne i tjekskema-
et på næste side være relevante at gennemgå 
med den ansvarlige entreprenør på stedet. 

13  AFFALDSBEKENDTGØRELSENS § 64, STK. 1.

 › Containere til byggeaffald.
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Skema 2.1 Tjekskema til brug ved gennemførelse af tilsyn

Ja Nej

Giver miljøkortlægningsrapporten et repræsentativt billede af den bygning, som skal nedrives eller 
renoveres?

Er opsamling af affaldet organiseret tilfredsstillende?

Er affaldet sorteret i fraktioner i overensstemmelse med affaldsanmeldelsen?

Er affaldet emballeret korrekt og tilstrækkeligt indpakket?

Er affaldet opbevaret korrekt?

Er containerne tydeligt afmærkede med oplysninger om, hvad der må komme i?

Hvis der i miljøkortlægningsrapporten er beskrevet tunge vægge m.v., som skal afrenses, er arbejdet så 
udført tilfredsstillende?

Er affald opstået i forbindelse med afrensning opsamlet særskilt?

Er der filtre på afkast fra udsugning?

Er der undertryk i arbejdsområder, der sikrer mod spredning af miljøproblematiske stoffer til omgi-
velserne?

Opbevares farligt affald i lukkede opsamlingsemballager eller containere?

Er stedet sikret, så uvedkommende forhindres i at skaffe sig adgang til ikke-aflåste opsamlingsembal-
lager eller containere med farligt affald uden for byggepladsens åbningstid?

Er der køre- og vejesedler for bortkørt affald?

Hvis der svares ”nej” til nogle af spørgsmå-
lene og bygherre ikke har lavet nogen kort-
lægning af PCB'ens (eller andre miljøpro-
blematiske stoffers) placering i bygningen, 
bør kommunen indskærpe gældende regler 
over for bygherren. I Bilag 7 er der en ræk-
ke eksempler på brevskabeloner til brug for 
indskærpelse af reglerne, påbud eller politi-
anmeldelse.

Under tilsyn på en byggeplads ved nedrivnings- 
eller renoveringsarbejder skal tilsynsmedarbejde-
ren bære sikkerhedssko, hjelm og synlighedsbe-
klædning (vest) samt medbringe identifikation. 

Der bør altid benyttes maske, heldragt, handsker 
og skoovertræk de steder, hvor man kan komme 
i kontakt med miljøproblematiske stoffer. Ved as-
best- og PCB-saneringer skal man ikke bevæge sig 
indendørs uden brug af værnemidler. 

VÆRNEMIDLER
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Tabel 2.1 Brug af værnemidler indendørs og udendørs14

14  NEDBRYDNINGSSEKTIONEN UNDER DANSK BYGGERI HAR OPDATERET ASBEST- , BLY-, PCB- OG STØV-VEJLEDNINGEN DECEMBER 2019.

DU KAN LÆSE MERE PÅ HTTPS://WWW.NEDBRYDNINGSSEKTIONEN.DK/MILJOESANERING.

Type sanering
Type åndedræts-
værn Indendørs 

(længere ophold)

Type dragt
Indendørs

Type åndedrætsværn 
Udendørs

Type dragt 
Udendørs 

Asbest Helmaske P3 (støvfilter) Specialdragt*

Halvmaske P3 ved støven-
de arbejde 
P2 ved ikke støvende 
arbejde

Engangsdragt  
Type 6

PCB > 50 ppm A2P3 (gas- og støvfilter) 
Helmaske

Type 3/4
A2P3 (gas- og støvfilter) 
Halvmaske i det fri

Type 3/4

PCB < 50 ppm
A2P3 (gas- og støvfilter) 
Helmaske ved støvende 
arbejde

Type 5/6
A2P3 ved støvende arbejde 
P3 kan tillades ved ikke 
støvende arbejde

Type 5/6 ved støvende 
arbejde

Tung metal ler 
(Bly)

Helmaske P3 (støv filter) Type 5/6 P3 ved støvende arbejde
Type 5/6 ved støvende 
arbejde

Ovenstående skema er vejledende og jf. Arbejdstilsynets regler.* 
* Skal være godkendt til asbestarbejde. 
Brugte masker, dragter, handsker og skoovertræk skal altid bortskaffes sammen med den affaldsfraktion, de er brugt til. 

Brug af filtre i forhold til eksternt miljø

Ved miljøsaneringer, hvor der forekommer sundheds- og miljøproblematiske 
stoffer, der afgiver støv til omgivelserne, skal der være passende filtre på ud-
sugningsluften. De filtre, der benyttes, er typisk cykloner, HEPA-filtre eller kul-
filtre, og de er typisk monteret før afkastet og skal tilbageholde partikler, støv 
og lignende. Til indendørs brug benyttes oftest støvsugere med opsamling af 
støv i plastikposer. 

Anlæggene til udendørs brug er typisk mobi-
le og benævnes miljøbokse, som oprindeligt 
benyttet i forbindelse med asbestsaneringer. 
Disse miljøbokse benyttes i dag også ved sa-
nering af PCB og tungmetaller. 

Tabel 2.2 Brug af filtre

Type miljø problematiske 
stoffer, der afrenses Type filtre Klasse Bemærkninger

Asbest HEPA H13 (99,95%)

PCB > 50 ppm HEPA H13 (99,95%) Kulfilter kan være påkrævet 

PCB < 50 ppm HEPA H13 (99,95%) Kulfilter kan være påkrævet 

Tung metal ler HEPA H13 (99,95%)
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Brugte filtre skal altid bortskaffes sammen med den affalds-
fraktion, de er brugt til. 

Ved afrensning udendørs skal jord og afløb tildækkes, så der 
ikke sker spredning af forurening. 

Affaldshåndteringsplan

En affaldshåndteringsplan kan hjælpe entreprenøren med 
at holde styr på de forskellige behandlede fraktioner ved 
sanering og selektiv nedbrydning på pladsen. Skemaet kan 
forevises for den kommunale tilsynsmyndighed ved tilsyn.

Skema 2.2 Eksempel på tjekskema til entreprenøren, 
der kan fremvises for kommunen ved tilsyn 

Affalds fraktion Saneringsplan 
Prøvenummer

Koncentration 
Saneringsplan farve Container nummer Modtageanlæg 

Olieforurenet beton 

PCB-forurenet 
beton

PCB-fuger

PCB-vinduer 

Uforurenet beton

Træ til 
nyttiggørelse 

Træ til forbrænding

Andet 

 › Containere til sortering af affald fra 
nedrivning
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2.3 Typiske udfordringer 
under nedrivnings- og 
renoveringsarbejder

2.3.1 Eksempler på mangelfuld eller 
utilstrækkelig miljøsanering

 › Hvis miljøsaneringen er mangelfuld eller utilstrækkelig, så affaldet ikke kan 
håndteres som forventet, f.eks. hvis der fortsat er malingsrester på beton-
flader, som ønskes håndteret efter restproduktbekendtgørelsens bilag 2. 

 › Hvis kommunen ved tilsyn på byggepladsen konstaterer en utilstrækkelig 
miljøsanering.

 › Hvis affaldet er afvist af modtageanlægget.  

Kommunen skal vurdere, om den skal give standsningspåbud til arbejdet15 og 
kræve yderligere miljøsanering, inden affaldet håndteres som aftalt via anmel-
delse og anvisning. Standsningspåbuddet giver kommunen mundtligt eller 
skriftligt, når kommunen bliver opmærksom på det ulovlige forhold. Et mundt-
ligt standsningspåbud bør altid følges op af et skriftligt påbud. Standsningspå-
buddet stiles til den ansvarlige bygherre med kopi til entreprenøren. Eksempel 
på standsningspåbud findes i Bilag 7.

Alternativt til supplerende miljøsanering kan affaldet anvises til en modtager, 
som kan håndtere f.eks. betonaffald med malingsrester (rensning). Det kan 
også være nødvendigt at sende affaldet til deponi. Meromkostninger til alter-
nativ afsætning afholdes af bygherren. 

2.3.2 Blandet affald
Blandet affald ses f.eks. i forbindelse med et nedrivnings- eller renoverings-
projekt, hvor der ikke er foretaget sortering af affald. Her står typisk en contai-
ner med blandet byggeaffald, eller der ligger en bunke blandet byggeaffald på 
byggepladsen.

Dette affald skal sorteres efter bestemmelserne i affaldsbekendtgørelsen og 
kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Er det ikke gjort i forbindelse med selve 
nedrivningsprocessen, skal affaldet sorteres efterfølgende, såfremt det er tek-
nisk muligt. Det kan ske på følgende måder:

 › Bygherren foretager sorteringen på stedet og opdeler affaldet i de tilladte 
affaldsfraktioner.

 › Affaldet anvises til sortering på et anlæg, som har en kapitel 5-godken-
delse til sortering. I anvisningen kan der være angivet konkrete krav til 
affaldets håndtering.  

 
Hvis det ikke er muligt at eftersortere affaldet på grund af kontaminering fra en 
affaldsfraktion til øvrige affaldsfraktioner, f.eks. knuste asbestplader til øvrigt 
affald, skal affaldet omklassificeres og anvises på ny på basis af den affaldsfrak-
tion, der indebærer den største risikofaktor. 

15  MILJØBESKYTTELSESLOVEN § 69, STK. 1, NR. 1.

 › Nedrivning af parcelhus.
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En håndværker skal have renset asbest-
taget på sit nyerhvervede sommerhus. 
Han har gennem sit arbejde klar viden 
om, hvor vigtigt det er, at der ikke spre-
des støv til luften eller til det vand der 
evt. anvendes i forbindelse med rens-
ningen. Han er derfor meget omhyg-
gelig med udvælgelsen af tagfirma ud 
fra deres beskrivelse på hjemmeside og 
snak med firmaet. 

Firmaet kommer og ordner taget på 
den aftalte dato, og ejeren tager ud for 
at besigtige arbejdet dagen efter. Over 
hele haven og alle vegne inde i huset 
ligger der flager af asbest. Der kan også 
ligge fibre i haven og hos naboer. Og 
han får det i særdeleshed skidt ved at 
tænke på hans to små piger på hhv. 1 
og 3 år, som han har set frem til skulle 
nyde haven i det nye sommerhus, den 
kommende sommer. Han føler sig over-

bevist om, at det her bliver tagfirmaet 
nødt til at rydde op.

Efter en kontakt til tagfirmaet indvilli-
ger de i at rense huset indvendigt og 
støvsuge haven. Ejer finder imidlertid 
ikke, at det helt rækker. Der er flere høj-
bede, og nogle stensætninger, hvor en 
støvsugning ikke rigtigt forslår. Tagfir-
maet ønsker dog ikke at rydde yderli-
gere op. 

Ejeren kontakter kommunen, hvor som-
merhuset er beliggende. Ejeren ønsker, 
at kommunen skal påbyde firmaet, der 
er forurener, at rense grunden op. Kom-
munen kan kun påbyde firmaet at rense 
op, hvis der er tale om jordforurening, 
hvor jordforureningsloven kan komme 
i anvendelse. Det er der imidlertid ikke 
tale om her, hvor det asbestholdige 
støv har lagt sig på overfladen. Når as-CA

SE
 5

Asbest i jorden som følge 
af rensning af tag
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besten ligger på overfladen, er der tale om affald. Kommunen 
kan derfor udstede et påbud efter reglerne i miljøbeskyttel-
sesloven. Et sådant påbud kan kun udstedes til grundejeren. 
Kommunen udsteder derefter et påbud efter miljøbeskyttel-
seslovens § 46, stk. 11.

Grundejeren har mulighed for at søge hjælp hos sit forsik-
ringsselskab til at opfylde kommunens påbud.

I påbuddet klassificerer kommunen de øver ste lag af den om-
kringliggende græsplæne, højbedene og bedene fyldt med 
sten eller grus, som affald forurenet med asbest. Selv om as-
besten kun ligger på den øverste del af jorden, så påbydes der 
oprensning af de øverste 3-5 cm, hvis der skal være sikker hed 
for at få al asbesten med. Dette gælder både for græsplæne, 
højbede og bede, hvor sten og grus også fjernes (foruden de 
øverste 3-5 cm jord).

Påbuddet kan jf. affaldsbekendtgørelsens § 65 påklages til an-
den myndighed og et evt. civilt søgsmål skal være indgivet 
senest ½ år efter udstedelse af påbuddet.

Kommunen kan kun påbyde et firma, der forurener 
en andens grund at rense forureningen op, hvis 
der er tale om jordforurening (påbud efter Jord-
forureningslovens § 41 stk. 1).

Asbest på overfladen betragtes som affald, og der 
kan derfor kun gives påbud til grundejeren efter 
Miljøbeskyttelseslovens § 46 stk. 11.

PÅBUD
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Indskærpelse af krav om sortering eller ændret anvisning af affaldet stiles til 
bygherren med kopi til entreprenøren. 

Kommunen kan i forbindelse med et tilsyn forlange dokumentation i form af 
anmeldelsesblanketter, vejesedler eller lignende for, at affald er håndteret i 
overensstemmelse med affaldsaktørbekendtgørelsen16.

2.3.3 Mangelfuld opbevaring, mærkning og 
emballering

Når opbevaringen af affaldet på byggepladsen er mangelfuld og ikke tydeligt 
mærket eller korrekt emballeret, kan kommunen indskærpe retningslinjerne 
for opbevaring og mærkning, jf. kommunens husholdningsregulativ, erhvervs-
affaldsregulativ og affaldsbekendtgørelsen. Det sker for at sikre fraktionernes 
fortsatte kvalitet og mindske sundhedsmæssige og miljømæssige risici. Ind-
skærpelsen stiles til bygherren med kopi til entreprenøren. 

2.3.4 Arbejdsmiljø- og andre forhold 
Er der tydelig risiko for arbejdsmiljøet, så har kommunen pligt til at kontakte 
Arbejdstilsynet og indberette forholdene.

Der kan være andre forhold, såsom ulovlig beboelse på byggepladsen, der kan 
give anledning til at kontakte kommunens byggesagsafdeling, der er ansvarlig 
for tilladelser til at etablere byggepladser.

16  AFFALDSAKTØRBEKENDTGØRELSEN § 24, STK. 3.

Du kan læse mere om arbejdsmiljø i Arbejdstilsynets branchevejledninger og i 
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg om asbest, PCB og bly. 
PCB-guiden.dk indeholder også nyttige oplysninger vedrørende saneringen.

Arbejdstilsynet: https://at.dk/brancher/opfoerelse-og-nedrivning-af-byggeri/.

PCB-guiden: https://pcb-guiden.dk/.

Nedbrydningssektionen under Dansk Byggeris vejledninger om asbest, bly, 
PCB og støv: https://www.nedbrydningssektionen.dk/miljoesanering.

LÆS MERE
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2.4 Håndhævelse

Der henvises til afsnit 1.5 om håndhævelse og Bilag 6 om kommunens forplig-
telser ved tilsyn og håndhævelse. 

Standsning af en nedrivning eller renovering

Ved et tilsyn kan tilsynsmyndigheden træffe en straksafgørelse og standse ar-
bejdet med et mundtligt standsningspåbud17. Et mundtligt påbud skal snarest 
herefter følges op med et skriftligt påbud stilet til bygherren. Hvis entreprenø-
ren nægter at efterkomme kommunens standsningspåbud, kan kommunen få 
politiets hjælp til at standse arbejdet. 

Lovliggørelse af et ulovligt forhold

Som udgangspunkt skal kommunen foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, 
med mindre forholdet er af underordnet betydning18. Det vil altid bero på en 
konkret vurdering af den enkelte sag. 

En privat bygherre udskifter selv sine gamle termovinduer og glemmer at an-
melde det til kommunen på forhånd. Kommunen får en henvendelse fra en 
nabo og kontakter efterfølgende bygherren, der bekræfter, at alle termovin-
duer er afleveret på den lokale genbrugsplads. Man kan i dette tilfælde sige, at 
affaldet trods alt er afleveret korrekt til en godkendt modtager. 

Hvis huset er væk

Hvis kommunen opdager, at et hus er fjernet uden forudgående 
anmeldelse og uden tilhørende miljøkortlægning, skal kommu-
nen rette henvendelse til den ansvarlige bygherre og forlange 
dokumentation for miljøkortlægning, korrekt sortering og afleve-
ring af affaldet til godkendte modtagere. 

Kommunen kan forlange dokumentation for afleveret affald hos 
affaldsproducenten, der oftest er bygherren19. Hvis bygherren 
kan sandsynliggøre, at huset er miljøkortlagt, miljøsaneret og 
selektivt nedrevet, samt at affaldet er bortskaffet korrekt til god-
kendte modtagere, så kan kommunen afgøre, at sagen er hånd-
teret på fornuftig vis og måske nøjes med at indskærpe reglerne. 

17  MILJØBESKYTTELSESLOVEN § 69, STK. 1, NR. 1. 

 

18  MILJØBESKYTTELSESLOVEN § 68.

 

19  AFFALDSAKTØRBEKENDTGØRELSEN § 24, STK. 4.

 › Usorteret affald fra nedrivning af 
sommerhus.
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Hvis der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation, bør 
kommunen vurdere, om den skal politianmelde bygherren 
og eventuelt entreprenøren, hvis denne har overtaget ansva-
ret for affaldshåndteringen. Kommunen kan politianmelde 

bygherren og eventuelt entreprenøren uden 
forudgående varsel, da der er tale om en over-
trædelse af bestemmelserne om anmeldelse af 
byggeaffald, screeningspligt og øvrig kortlæg-
ning af miljøproblematiske stoffer efter affalds-
bekendtgørelsen. 

Varsling

Nogle kommuner finder, at det er god skik at 
varsle (partshøre20) en politianmeldelse over 
for bygherren og eventuelt entreprenøren, så 
de kan have mulighed for at tilvejebringe rele-
vante oplysninger, der kan ændre kommunens 
beslutning om politianmeldelse.  Da en politi-
anmeldelse ikke er en afgørelse i forvaltnings-
lovens forstand, er der ikke lovkrav om varsling, 
og mange kommuner foretager da heller ikke 
varsling.

I et eventuelt brev om varsling af politianmel-
delse bør det fremgå, at bygherren: 

 › har ret til aktindsigt21

 › ikke er forpligtet til at afgive oplysninger, 
der er selvinkriminerende22. 

 
Der må ikke gives aktindsigt eller nogen op-
lysninger om en sag, der er politianmeldt, til 
tredje mand. Det er således udelukkende den 
politianmeldte, politiet og kommunen, der har 
adgang til sagen.

20  LOVBEKENDTGØRELSE NR. 433 AF 22. APRIL 2014 AF FORVALTNINGSLO-

VEN (FORVALTNINGSLOVEN) §§ 19-21.

 

21  LOVBEKENDTGØRELSE NR. 145 AF 24. FEBRUAR 2020 OM OFFENTLIGHED I 

FORVALTNINGEN (OFFENTLIGHEDSLOVEN) § 7.

 

22  LOVBEKENDTGØRELSE NR. 1121 AF 12. NOVEMBER 2019 OM RETSSIKKER-

HED VED FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYS-

NINGSPLIGTER (RETSSIKKERHEDSLOVEN) § 10.
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 6Isoleringsskum i 
byggeaffald
Isoleringsskum fremstillet af Polyuret-
han (PUR) skum er benyttet som iso-
leringsmateriale siden begyndelsen af 
1960’erne. PUR-skummet er primært 
benyttet i isoleringsplader og sand-
wichpaneler, hvor det er sammensat 
med gips eller metalprofiler (døre og 
porte).  

Indhold af CFC-gasser
Isoleringsskum med Polyurethan fra 
før 1994 blev typisk opskummet med 
CFC-gasser (ChlorFluorCarboner), der 
er ozonlagsnedbrydende og bidrager 
til drivhuseffekten. Gasserne frigives, 
når hulrummene i isoleringsskummet 
ødelægges. 

CFC-gasserne blev benyttet frem til 
1994, og i perioden 1991-1994 blev der 
også benyttet HCFC-gasser (Hydro-
ChlorFluorCarboner), hvorefter HFC- 
gasser (HydorFluorCarboner) tog over. 
HCF-gasserne blev udfaset i løbet af 
2000-2001 og blev forbudt i 2002. Her-
efter benyttedes forskellige alifatiske 
hydrocarboner, der ikke har uheldige 
effekter på atmosfæren. 

Destruktion af gasserne
Isoleringsskum med CFC-, HCFC- og 
HFC-gasser destrueres fuldstændigt 
(både skum og gasser) ved termisk be-
handling. Isoleringsskum er hidtil sendt 

til termisk destruktion sammen med 
farligt affald. 

Tyske erfaringer peger på, at fuldstæn-
dig destruktion kan ske ved almindelig 
forbrænding ved 900 °C.  Hvis isole-
ringsskummet ønskes afleveret til al-
mindelig forbrænding, skal kommunen 
kontakte forbrændingsanlægget først 
og høre, om de modtager fraktionen, 
inden kommunen kan anvise affaldet.

Minimering af frigivelse af 
gasser
Isoleringsskum bør adskilles fra andre 
materialer (gips og metal) og bør for-
blive i så store stykker som muligt (> 
40cm), der sikrer at frigivelsen af gas-
serne minimeres. Isoleringsskummet 
bør pakkes ind i plastic og sendes di-
rekte til forbrænding. 

Hvis det ikke er muligt at adskille isole-
ringsskum fra gips, kan det ikke sendes 
til forbrænding. Dette efterlader et rin-
ge alternativ til destruktion, nemlig at 
sende gipsen til deponi, hvor gasserne 
over tid vil afdampe til atmosfæren.

Læs mere: Du kan læse mere på DAKO-
FA Viden om isoleringsskum og i Miljø-
styrelsens arbejdsrapport nr. 5. 2005 
Kortlægning af affaldsprodukter med 
indhold af polyurethan.



I dette kapitel beskrives: Bygherrens og kommunens opgaver og ansvar efter ned-
rivnings- og renoveringsarbejdets udførelse. Det drejer sig om bygherrens ansvar for 
korrekt transport og aflevering af affaldet, dokumentation herfor, kommunens ansvar 
for kontrol og håndhævelse, indsamleres/modtageanlægs ansvar vedrørende modta-
gelse og sammenblanding af affald samt andre muligheder for modtagelse og eksport 
af affald1.

1  SIDELØBENDE MED DISSE KRAV VIL DER VÆRE EN RÆKKE REGLER I HENHOLD TIL ØVRIG LOVGIVNING, 

SOM BYGHERREN SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, OG HVOR KOMMUNEN KAN HAVE SIDELØBENDE AKTIVITE-

TER OG OPGAVER. DET DREJER SIG F.EKS. OM BYGHERRENS ANSVAR FOR AFMELDING AF BYGGEARBEJDET 

(BYGGELOVGIVNINGEN).

OPGAVER EFTER 
NEDRIVNING OG 
RENOVERING

Kapitel 3
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3.1 Bygherrens pligter: 
Transport, aflevering 
og dokumentation

Der anvendes i dag betydelige ressourcer på miljøkortlægning og –sanering 
inden nedrivning og renovering med det formål at udsortere farlige stoffer og 
derved opnå uforurenede materialer til genbrug og genanvendelse/nyttiggø-
relse. Den viden om materialernes kvalitet, der opnås igennem processen, an-
vendes i dag ikke systematisk i den videre disponering af materialerne. 

Den store indsats og de mange penge, der er brugt til at rense materialerne 
inden nedrivning, risikerer at ”gå tabt”, hvis materialerne hos modtagerne af 
affaldet blandes med andre materialer, som ikke nødvendigvis er uforurenede.

3.1.1 Transport af affald 
Når affaldet skal transporteres fra et nedrivnings- og renoveringsarbejde, skal 
transporten foretages af en af følgende aktører:

 › Affaldsproducenten selv (bygherren eller entreprenøren) 
 › En registreret transportør
 › En indsamlingsvirksomhed (i daglig tale ofte kaldet indsamler).

 
Affaldsproducenten kan være den private bygherre, der kører bygge- og an-
lægsaffald til genbrugspladsen, men affaldsproducenten kan også være den 
entreprenør, der udfører nedrivnings- og renoveringsarbejdet for den private 
bygherre. Det kræver dog, at entreprenøren har en skriftlig aftale med den 
private bygherre om at overtage ansvaret for byggeaffaldet, inden arbejdet 

påbegyndes.

Hvis der ikke er en sådan aftale, 
og entreprenøren kører med byg-
geaffaldet, svarer det til, at affal-
det transporteres af en transpor-
tør. 

Kørsel med andres affald (for 
fremmed regning) skal ske med 
en transportør eller en indsam-
lingsvirksomhed, der er registre-
ret i Affaldsregistret. Det gælder 
også entreprenører, der kører 
med byggeaffald, som de ikke har 
overtaget ansvaret for. Det er vig-
tigt, at der anvendes registrerede 
transportører og indsamlingsvirk-
somheder for at sikre overholdel-
se af gældende transportregler, 
herunder regler om transport af 
farligt affald. 

Når der transporteres farligt affald ad vejnettet, skal transportøren – hvis det far-
lige affald samtidig er farligt gods – følge de generelle regler omkring transport 
af farligt gods. Reglerne findes i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods1. 
Det betyder f.eks., at chaufføren skal have et ADR-bevis (grundbevis), og at bi-
len skal være udstyret med forskelligt udstyr, f.eks. brandslukningsudstyr. Farligt 
affald skal transporteres i emballager, der er godkendt og mærket i henhold til 
de internationale bestemmelser. Der kan være forskel på krav til emballering af 
affaldet, når det opbevares på virksomheden, og når det transporteres. Nærmere 
oplysninger om emballering og transport kan fås hos modtageanlæggene. 

1  BEKENDTGØRELSE OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS NR. 828 AF 10. JUNI 2017 (BEKENDTGØ-

RELSE OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS) §§ 3-16. 

 

TRANSPORT AF FARLIGT GODS REGULERES IKKE AF 
KOMMUNERNE – MEN AF POLITI OG BEREDSKAB
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EFTER NEDRIVNING ELLER RENOVERING

Kommunens 
opgaver og 
ansvar

Bygherrens 
opgaver og 

ansvar

Evt . føre tilsyn 
hos modtager

Aflevere affald til 
korrekt modtager

Evt . hånd -
hævelse

Evt . frem sende 
dokumentation 
på håndtering

 › Figur 3.1: Principskitse over opgaver og ansvar for kommunen og bygherren 

Bygherren har ansvaret for, at affaldet trans-
porteres efter reglerne og til korrekt modta-
ger, når han selv kører med affaldet, eller at 
det transporteres af en transportør. Kun hvis 
bygherren har indgået en aftale med en regi-
streret indsamlingsvirksomhed, kan bygher-
ren overdrage ansvaret for transport af affal-
det til denne virksomhed, og dette gælder 
kun for de genanvendelige fraktioner.

3.1.2 Aflevering af affald 
til korrekt mod tager

Aflevering af affaldet skal ske i henhold til 
den anmeldelse, som bygherren har ind-
sendt, samt eventuelle tilretninger foretaget 
af kommunen i forbindelse med sagsbehand-
ling af anmeldelsen og efterfølgende anvis-
ning. 

”Kun hvis bygherren har indgået 
en aftale med en registreret ind - 
samlingsvirksomhed, kan an-
svaret for transport af affaldet 
overdrages til denne virksomhed 
– og kun for de genanvendelige 
fraktioner
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Den korrekte modtager kan således være:

 › Et registreret genanvendelsesanlæg 
eller et anlæg, der forbereder affald til 
genbrug

 › En registreret indsamlingsvirksomhed 
 › Et registreret kommunalt behandlings-

anlæg  
 › En kommunal genbrugsplads
 › Et godkendt modtageanlæg
 › Et genanvendelsesprojekt efter reglerne 

i restproduktbekendtgørelsen
 › Et særskilt godkendt projekt efter miljø-

beskyttelseslovens § 19 eller § 33

3.1.3 Indsendelse af 
dokumentation

Kommunen kan i anvisningen eller i særskilt 
mail eller brev anmode om, at bygherren 
skal indsende den nødvendige dokumenta-
tion for aflevering af affald inden en fastsat 
frist - f.eks. senest 14 dage eller en måned ef-
ter projektets gennemførelse2. Der er ingen 
formkrav. Det er en vurderingssag, hvor lang 
frist kommunen skal give. Dokumentationen 
kan bestå af vejesedler fra modtageanlæg, 
kopi af kvalitetsrapport fra entreprenørens 
udførelse af en selektiv nedrivning, miljø-
sanering eller selve affaldssorteringen og 
bortskaffelsen. Det vil være kommunen, der 
fastsætter, hvilken dokumentation der skal 
fremsendes.

2  AFFALDSAKTØRBEKENDTGØRELSEN § 9, STK. 3 OG § 

14, STK. 1.

 › Bygherren kan ikke dokumentere mængde eller modtager af 
affaldet, hvilket gør, at kommunen skal vurdere, om der skal 
sendes indskærpelse af retningslinjer for fremsendelse af doku-
mentation for håndtering. 

 › Affaldet er transporteret af en vognmand, som ikke er regi-
streret eller ikke har tilladelse til at håndtere den pågældende 
affaldsfraktion. Her kan kommunen overveje at kræve trans-
portøren registreret eller at indskærpe reglerne for valg af 
transportør over for bygherren.

 › Affaldet bortskaffes ikke, men forbliver oplagret på byggeplad-
sen, fordi projektet er gået i stå. I denne situation skal kommu-
nen vurdere, om der skal ske en indskærpelse af, hvor længe 
affaldet må oplagres, eller om der skal ske en lovliggørelse af 
oplaget. 

 › Modtager af affaldet håndterer affaldet uden at tage højde for 
miljøkortlægningens resultater – eller omklassificerer affaldet. I 
sådan en situation kan beliggenhedskommunen overveje skær-
pet tilsyn med håndteringen af affaldet hos modtageren.

 › Affaldet er ikke anmeldt, nedrivningen er afsluttet, og affaldet 
er væk. Her bør kommunen bede bygherren om dokumentati-
on for affaldets håndtering og overveje, hvilken sanktionering 
ulovlighederne skal medføre.

 
Kommunens handlemuligheder og opgaver i forhold til disse udfor-
dringer er nærmere beskrevet i afsnit 3.7.

UDFORDRINGER, DER KAN FOREKOMME 
I DENNE FASE:
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3.2 Modtageanlæg

Dette afsnit beskriver regler og forpligtelser for modtageanlæg. Fokus er på 
modtageanlæg, som sorterer, neddeler og oparbejder bygge- og anlægsaffald 
til materialenyttiggørelse. Anlæggene neddeler typisk også forbrændingseg-
net affald. Reglerne er ligeledes relevante for f.eks. skrothandlere og genbrugs-
pladser.

For de kommuner, der har genanvendelsesanlæg, indsamlingsvirksomheder 
eller godkendelsespligtige modtageanlæg inden for deres kommune, vil der 
være en tilsynsindsats forbundet med at sikre korrekt affaldshåndtering, herun-
der fastholdelse af sporbarhed og dokumentation for affaldets indhold af miljø- 
og sundhedsskadelige stoffer, når den videre disponering af affaldet foretages 

på anlæggene.

Modtageanlæggene er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslo-
vens kapitel 5 om forurenende virksomhed. I godkendelserne an-

gives, hvilke typer af affald modtageanlægget må tage imod. 
Der kan være tale om usorteret affald (lovlige blandinger) el-

ler affald sorteret i overensstemmelse med affaldsbekendt-
gørelsens bestemmelser. 

I godkendelserne bliver der som regel ikke stillet konkrete 
vilkår til modtageanlæggets håndtering af affald ud over 
de vilkår, der vedrører nærmiljøet, f.eks. vilkår om opbe-
varing og mængder af oplag på pladsen. I miljøgodken-
delser er det typisk anført, at der kan modtages blandet 
affald, uden at det er angivet, hvad blandingen må bestå 

af, og uden at der er angivet konkrete vilkår for affaldets 
videre håndtering på pladsen.

I den udstrækning kapitel 5-godkendelsen ikke regulerer mod-
tageanlæggets håndtering af affaldet på modtageanlægget, vil 

modtageanlæggets affaldshåndtering være omfattet af affaldsbe-
kendtgørelsens bestemmelser. 

Et særligt problem knytter sig til modtagelse af sammenblandinger af affald til 
materialenyttiggørelse, forbrænding og deponering, dvs. sammenblandinger 
af affald, hvor der ikke er foretaget sortering i henhold til reglerne i affalds-
bekendtgørelsen. Affaldsbekendtgørelsen regulerer ikke håndteringen af disse 
ulovlige sammenblandinger, og det gør modtageanlæggets kapitel 5-godken-
delse heller ikke. Da ulovlige sammenblandinger af affald ikke er angivet i mod-
tageanlæggets kapitel 5-godkendelse, må modtageanlægget ikke modtage 
dette affald.

Har modtageanlægget en kapitel 5-godkendelse, der medfører, at de må mod-
tage affald, der er sammenblandet ud over det tilladte i affaldsbekendtgørelsen, 
så skal affaldet anmeldes til kommunen, hvor affaldet produceres, og kommu-
nen skal klassificere det pågældende affald efter § 4 i affaldsbekendtgørelsen 
til materialenyttiggørelse, før end modtageanlægget må modtage det.

Sporbarhed
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Ansvaret er overtaget, når bygherren har indgået en skriftlig aftale med en indsamler om overdragelse af affaldet. Aftalen skal angive affaldstype og 
-mængder. En bygherre kan også indgå aftale med et modtageanlæg, som ikke samtidig er indsamler. Bygherren skal dog være opmærksom på, at 
en sådan aftale ikke binder kommunen, hvis modtageanlægget ikke er en korrekt modtager af den pågældende fraktion. I givet fald må kommunen 
anvise affaldet til et andet modtageanlæg.

3.2.2 Tilsyn på modtageanlæg
Her ses et overblik over fordeling af ansvaret for håndtering af affaldet.

Indsamler/anlæg 
har overtaget 

ansvaret

Bygherre 
har 

ansvaret

ModtageanlægNedrivning Anvendelse

Byggeaffald, hvor anlægget har 
overtaget ansvaret for affald. 
Må ikke blandes med affald 
hvor bygherren fortsat har 
ansvaret.

 › Lastbil med affald 
fra nedrivning.
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3.2.3 Klassificering og affaldshåndtering
Her ses et overblik over klassificering af affaldet.

Anmeldt 
og 

klassificeret

NeddelingssanlægNedrivning Anvendelse/
behandling

                 Forurenet

                 Uforurenet

                 Forbrændingsegnet

                 Deponeringsegnet

                 Farligt affald

Det er kommunerne som klassi-
ficerer affaldet. Byggeaffald der 
er klassificeret må ikke blandes 
med affald, der ikke er klassifi-
ceret i samme forureningskate-
gori eller ikke er klassificeret. 

Anlæggene må ikke om-
klasificeres.

Sammenblanding af affald på modtageanlægget skal ske inden for samme forureningskategori: uforurenet, forurenet eller farligt affald. Det er ikke 
lovligt for modtageanlæggene at sammenblande affald med henblik på fortynding af forureningen. 

Affald, der er klassificeret som forbrændingsegnet eller deponeringsegnet, skal håndteres som sådan. Det betyder, at forbrændingsegnet affald, der 
modtages på neddelingsanlæg efter neddeling, skal tilføres forbrændingsanlæg. En anden anvendelse kan kun komme på tale, såfremt kommunen 
omklassificerer affaldet.

 › Der må kun modtages affald, der er 
sorteret i henhold til reglerne i affaldsbe-
kendtgørelsen.

 › Det er kommunen, der klassificerer 
byggeaffald som affald egnet til mate-
rialenyttiggørelse, forbrændings- eller 
deponeringsegnet affald. 

 › Affald kan kun modtages som egnet til 
materialenyttiggørelse, når modtage-
ren kan godtgøre, at den pågældende 
affaldstype kan nyttiggøres.

 › Når kommunen har klassificeret affald 
som egnet til materialenyttiggørelse, 
kan anlægget frit vælge, om affaldet 
afsættes til genbrug, genanvendelse 
eller anvendelse til anden materialenyt-
tiggørelse. Dette gælder dog ikke, når 
kommunen har truffet en beslutning 
om, at der kan undlades at rense for 
miljøproblematiske stoffer i forurenet 

byggeaffald, og en sådan beslutning er truffet under for-
udsætning om en bestemt form for materialenyttiggørel-
se. Der kan eksempelvis være tale om olieholdig beton til 
anvendelse i asfalt eller PCB-holdigt beton, der undergår 
termisk behandling inden nyttiggørelse. 

 › Producenter og indehavere af affald skal, hvor det er 
muligt, yde enhver rimelig indsats for at undgå forurening 
af affaldet med PCB (og andre POP-stoffer)3.

Forberedelse til genbrug af fraktionerne uglaseret tegl, beton, 
jern og metal, gips og stenuld kræver ikke tilladelse efter mil-
jøbeskyttelsesloven, forudsat at fraktionerne er sorterede og 
uforurenede.

3  POP-FORORDNINGENS ARTIKEL 7, STK. 1.
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3.2.3 Tilsyn på modtageanlæg
Tilsyn kan være et fordelagtigt virkemiddel til at sikre sorte-
ring og sporbarhed, samt at affaldet behandles som anvist. Da 
modtageanlæg ofte er store og kan virke uoverskuelige, kan 
tilsynet systematiseres ved hjælp af nedenstående forslag til 
tjekskema 

Skema 3.1 Tjekskema til brug for tilsyn på modtageanlæg

Ved indvejning Ja Nej

Registrer, om affaldet er omfattet af en anmeldelse?

Er der indgået aftale om, at anlægget overtager ansvaret for affaldet?

På pladsen: bunker af brokker, der forefindes på pladsen sæt + -

Klassificeret af 
kommunen som 

forurenet

Klassificeret af 
kommunen som 

uforurenet

2 mg pr . kg 
PCB-bunke

Ikke klassificeret af 
kommunen

Anlægget har 
overtaget ansvaret

Anlægget har ikke 
overtaget ansvaret

Usikkerhed om, 
hvorvidt anlægget 
har overtaget 
ansvaret

Da det i mange kommuner er en anden gruppe af medarbej-
dere/en anden afdeling i forvaltningen, der varetager tilsyn på 
modtageanlæg, end de medarbejdere, der behandler anmel-
delser om bygge- og anlægsaffald, er det naturligvis meget 

vigtigt at have fokus på videns- og erfaringsudveksling. Over-
vej eventuelt, om tilsyn skal ske med deltagelse af repræsen-
tanter fra begge medarbejdergrupper.
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Fraktion Kaldenavn Anvendelse og 
regulering

Må bl .a . ikke 
indeholde 

Uforurenet beton

Frit til nedrivnings- og reno-
veringsarbejder som erstat-
ning for råstoffer. Restpro-
duktbekendtgørelsen*

Fliser, kakler, Leca m.v., 
vindues- og bordplader af 
marmor eller skiffer og an-
dre forarbejdede ”stenma-
terialer”.

Forurenet beton og tegl.

Uforurenet tegl

Blanding af 
uforurenet beton og 
tegl

Genbrugs-ballast

Asfalt Under veje, asfaltcirkulæret

Blanding af asfalt og 
uforurenet beton

Genbrugs-stabil

+ MSTs vejledende udtalelse 
af 13. august 2010: 
 
Asfalt/ren beton håndteres 
efter asfaltregler.

Beton og tegl 
indeholdende 
maksimalt 2,0 mg 
PCB total/kg (målt 
ved kilden og i 
overfladen det sted, 
hvor koncentrationen 
vurderes at være 
højest)

Under veje, restproduktbe-
kendtgørelsen. 
 
Anvendelse skal anmeldes 
til kommunen. 
 
Beton og tegl, hvor ind-
holdet af PCB overskrider 
ovennævnte værdier, må 
ikke anvendes til nedriv-
nings- og renoveringsar-
bejder.

Udlægning af brokker og andet affald på jorden kræver som udgangspunkt 
en tilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Miljøministeren har undtaget 
en række fraktioner for krav om tilladelse under bestemte forudsætninger for 
anvendelsen. Det gælder eksempelvis i forhold til restproduktbekendtgørelsen, 
der således kan anses som en generel undtagelse til miljøbeskyttelsesloven. I 
stedet for tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven skal reglerne i restproduktbe-
kendtgørelsen anvendes.

3.3 Nedknuste brokker 
m.v. som erstatning for  
grusmaterialer

*) Den, som anvender bygge- og anlægsaffald efter reglerne i restproduktbekendtgørel-
sen, har ansvaret for, at affaldet er sorteret, uforurenet og forarbejdet.
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Det betyder, at en bygherre, som anvender f.eks. natursten, 
beton og/eller uglaseret tegl til etablering af en sti, en plads 
eller en vej på sin ejendom uden en konkret tilladelse efter mil-
jøbeskyttelsesloven, er ansvarlig for, at materialerne opfylder 
kravene om, at materialerne skal være sorterede, uforurenede 
og forarbejdede.

Hvis en leverandør har garanteret, at materialerne kan an-
vendes i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler, og 
det efterfølgende viser sig, at materialerne ikke er sorteret, 
uforurenede og/eller forarbejdet i overensstemmelse med be-
kendtgørelsen, kan bygherren anlægge et civilt søgsmål mod 
leverandøren.

En bygherre, som er i tvivl om, hvorvidt betingelserne for at 
anvende bygge- og anlægsaffaldet efter restproduktbekendt-
gørelsen er opfyldt, kan rette henvendelse til kommunen, der 
som kompetent myndighed kan afgøre dette. 

 › Sorterings- og nedknusningsanlæg. Størsteparten af metallet sorteres fra med magnet, og træ og plast med 
blæser. Alle brokker nedknuses.
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3.4 Anvendelse med 
tilladelse efter § 19 
og § 33

Projekter i forbindelse med bygning af veje, pladser, ved opfyldning m.v. kan 
på en række betingelser få tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 33 
til at modtage byggeaffald, som kan være forurenet. Det drejer sig typisk om 
byggeaffald, som ikke er omfattet af undtagelserne i skemaet ovenfor. Det kan 
også dreje sig om andre fraktioner af byggeaffald end natursten, uglaseret tegl, 
beton eller blandinger heraf. 

Kravet om kildesortering efter affaldsbekendtgørelsen er dog stadig gælden-
de. Selvom f.eks. forurenet beton fra en bygning kan anvises til et projekt med 
tilladelse efter § 19 eller § 33, så skal det øvrige affald fra bygningen stadig 
sorteres i de relevante fraktioner i henhold til affaldsbekendtgørelsen. 

Inden anvisning til et projekt med tilladelse efter § 19 eller § 33 er det væsent-
ligt, at kommunen sikrer, at der er tale om nyttiggørelse og ikke bortskaffelse. 
Det skal være et projekt, hvor det anviste affald erstatter råstoffer eller uforure-
nede genanvendelige materialer, som med fordel kan anvendes andre steder. 
Der er således ikke tale om en generel tilladelse.

Se nærmere om § 19- og § 33-tilladelser i Bilag 7.10.
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En bygherre anmelder PCB-forurenet 
beton til eksport. Til brug for klassifice-
ring kan kommunen anmode bygherren 
om at redegøre for hvordan affaldet 
kan nyttiggøres. Bygherren kontakter 
modtageanlægget som skal modtage 

affaldet. Anlægget sender nedenstå-
ende redegørelse som bygherren kan 
vedhæfte i anmeldelsen.   

Eksempel på redegørelse i skemaform 
fra modtageanlæg.

CA
SE

 7 Eksport af beton til 
termisk behandling

Redegørelse vedr . affald til eksport fra Affald A/S

Dato 1/1-2019

Sagsnummer (bygningsaffald.dk) 1234

Aktivitetsadresse Njalsgade 15 

Beskrivelse af arbejdet (Nedriver)
Nedrivning af betonvæg med PCB i maling og 
beton. 

Affaldstype og behandling Malet beton til termisk behandling

Modtageranlæg – navn Affald A/S

Modtageranlæg – adresse Vej 21, 2300 Kbh. S

Modtageranlæg i udlandet Thao Pouw i Holland

Vurdering af forureningsgrad
PCB 37 ppm målt i overfladen i malingen. 3 mg 
pr. kg målt i indtrængningsprøve, 1 cm inde.

Mængde 100 tons

EAK-kode 170101

Notifikation
Søger Miljøstyrelsen, beder om udtalelse fra 
kommunen

Hvis affaldet ikke eksporteres Deponering i Danmark

Bemærkninger

Rådgiver udarbejder notat om, hvorfor rens-
ningsprincippet fraviges. Afrensning her er 
uproportionalt, da der skal afrenses for meget 
forurenet beton i forhold til, hvor meget rent 
beton der bliver tilbage i væggen.

Kontaktperson
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I dette afsnit beskrives eksportørens, Miljøstyrelsens og kommunens roller ved 
eksport af bygningsaffald til nyttiggørelse. Det er Miljøstyrelsen, der sagsbe-
handler anmeldelser om eksport af affald, som er forurenet eller farligt. Det er 
den, der ønsker at eksportere affaldet, der ansøger Miljøstyrelsen om tilladelse 
til eksport. Ofte vil affaldet blive omlastet på centrale anlæg. Det er typisk dette 
anlæg, der overtager ansvaret og anmelder eksporten til Miljøstyrelsen. 

Hjemkommunen, hvor affaldet opstår, klassificerer affaldet, inden det når frem 
til modtageanlægget. Den kommune, som er hjemsted for det anlæg, hvor-
fra affaldet eksporteres, varetager den kommunale del af eksportopgaven og 
tilsynet med håndtering af affaldet på det danske modtageanlæg. Af hensyn 
til modtageanlæggets hjemkommune bør affaldets hjemkommune orientere 
modtageanlæggets hjemkommune om klassificering af affald til eksport. 

3.5.1 Kommunen, hvor affaldsproducenten 
er beliggende 

Som udgangspunkt er det kommunen, der klassificerer affald til eksport. Dette 
bør fremgå af anvisningen.

Affald må kun eksporteres, hvis kommunen klassificerer affaldet som kildesor-
teret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse4.

Kravet om kildesortering og kravet om afrensning gælder, selv-
om affaldet fra et nedrivningsprojekt ønskes eksporteret.  Klas-
sificeringen med nødvendige tilhørende EAK-koder er uafhæn-
gig af behandlingsformen og de EAK-koder, det udenlandske 
anlæg anvender. 

Forbud mod sammenblanding af farligt og ikke-farligt affald 
gælder uanset den forudsatte behandling og de grænseværdi-
er, andre lande anvender.

Affaldsproducenten skal over for kommunen redegøre for, 
hvorfor affaldet ønskes eksporteret, og hvad der skal ske med 
affaldet. Det kan gøres ved brug af et skema. Se case om eks-
port af beton til termisk behandling. Kommunen skal ikke tage 
stilling til, om f.eks. en fysisk/kemisk behandling af affaldet er 
tilstrækkelig. Det er Miljøstyrelsen, som er ansvarlig myndighed 
på området, og som undersøger denne del. Er kommunen i tvivl 

om, hvorvidt der eksempelvis er tale om nyttiggørelse, og om affaldet er om-
fattet af en notifikation (en særlig juridisk bindende meddelelse om tilladelse til 
eksport), kan kommunen rette henvendelse til Miljøstyrelsen.

4  HERUDOVER KAN VIRKSOMHEDER EKSPORTERE DERES FORBRÆNDINGSEGNEDE AFFALD TIL ET 

NYTTIGGØRELSESANLÆG.

3.5 Eksport

Affald kan ikke eksporteres til et formål, som det 
ikke må anvendes til i Danmark, eller til en miljø-
mæssigt ringere behandling end den, der er fore-
skrevet i Danmark. Det betyder bl.a., at kommunen 
skal sikre sig, at den kun klassificerer PCB-holdigt 
affald til nyttiggørelse, hvis det er til termisk be-
handling, hvor PCB’en bliver destrueret. 

EKSPORT AF AFFALD - FORMÅL
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Anlægget, hvor affaldet omlastes, skal have kapitel 5-godkendelse hertil i hen-
hold til miljøbeskyttelsesloven.

Kommunen kan anmode om at få dokumentation for aflevering af affaldet i 
udlandet. 

Desuden skal det anføres, hvor affaldet anvises til, såfremt eksporten ikke god-
kendes af Miljøstyrelsen, eller affaldsproducenten ikke længere ønsker det eks-
porteret.

Ingen notifikation

Hvis der ikke foreligger notifikation, når kommunen skal klassificere affaldet, 
skal affaldsproducenten kunne godtgøre, at affaldet kan eksporteres til nyttig-
gørelse. Godtgørelsen kan eksempelvis være, at Miljøstyrelsen har modtaget 
en anmeldelse.

På den baggrund vurderer kommunen, om det 
er godtgjort, at affaldet kan materialenyttig-
gøres, eller om affaldet skal klassificeres som 
affald til deponering/forbrænding/destruktion.

Kan affaldet eksporteres, sendes kopi til den 
kommune, som er hjemsted for det anlæg, 
hvorfra affaldet eksporteres, så oplysningen 
kan indgå i tilsynsarbejdet med anlægget m.v.

Vejledning

Kommunen kan oplyse affaldsproducenter om 
muligheden for nyttiggørelse i udlandet, men 
vil normalt ikke kunne kræve, at affaldet skal 
eksporteres. Kommunen kan i stedet forlange 
deponering i Danmark. 

Hvis det er affaldsproducentens opfattelse, at 
den faktiske nyttiggørelse i udlandet er tvivl-
som, kan kommunen eller Miljøstyrelsen oplyse, 
om forholdet kan defineres som nyttiggørelse. 
Miljøstyrelsen skal kunne oplyse nærmere om 
processen på det udenlandske anlæg.

 › Skib med affald til termisk behandling i udlandet.
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3.5.2 Kommunen, som 
er hjemsted for det 
anlæg, hvorfra affaldet 
eksporteres
Det er Miljøstyrelsen, der sagsbehandler an-
meldelser om import og eksport af affald, og 
det er også Miljøstyrelsen, der klassificerer 
affald i forbindelse med Miljøstyrelsens tilsyn 
efter bekendtgørelse om overførsel af affald.

Udtalelse

Hvis kommunen har klassificeret affaldet 
som egnet til materialenyttiggørelse, skal der 
laves en udtalelse, som skal bruges i forbin-
delse med Miljøstyrelsens sagsbehandling af 
notifikationen. Udtalelsen er i princippet en 
bekræftelse af, at det fysiske affald svarer til 
det, eksportøren har ansøgt om i notifikati-
onen.

Bekræftelsen sker i henhold til EU’s trans-
portforordning 1013/2006 af 14. juni 2006 
samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 132 
af 6. februar 2014 om overførsel af affald.

Kommunen udtaler sig om, hvorvidt affaldet 
svarer til det anmeldte, jf. Miljøstyrelsens an-
meldelsesformular (notifikationen) for græn-
seoverskridende overførsel af affald (Bilag i 
formularen 1A) rubrik 12, 13 og 14. 

Kommunen udtaler sig om disse tre rubrikker 
i notifikationen:

Rubrik 12 . Affaldets betegnelse og sammen-
sætning (ofte bruges teksten fra den relevan-
te EAK-kode)

Rubrik 13 . Fysiske egenskaber (f.eks. fast el-
ler flydende)

Rubrik 14 . Karakterisering af affaldet (klassi-
ficering af affaldet med en EAK-kode)

Kommunen kan i sin udtalelse gøre Miljøstyrelsen opmærk-
som på relevante problematikker, f.eks. de forudsætninger, 
ud fra hvilke kommunen klassificerer det som kildesorteret 
erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse, og hvorfor af-
faldet kræver behandling.

Kommunen kan ligeledes gøre opmærksom på tungmetalind-
holdet i affald til termisk behandling, hvorfor det ønskes eks-
porteret, og/eller hvorfor det ikke er rensningsegnet. Er der 
uenighed mellem kommunen og eksportøren om klassificerin-
gen, bør det nævnes i udtalelsen, men det er stadig kommu-
nens klassificering, der gælder.
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 › Prøvetager undersøger materialeprøve før den sendes til analyse.
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3.6 End of Waste

Byggeaffald, der kan nyttiggøres i et nyt produkt, kan ophøre med at være 
affald. 

Det er kommunen, der træffer afgørelse om, at stoffer eller genstande ikke læn-
gere er affald5. Skal byggeaffaldet ophøre med at være affald, skal det opfylde 
en række kriterier6, som skal sikre, at der ikke er utilsigtede negative miljøeffek-
ter af nyttiggørelsen. Kriterierne skal også sikre, at affaldet reelt omdannes til 
et produkt, der kan sælges.

Kommunen skal orientere Miljøstyrelsen om afgørelser truffet efter affaldsbe-
kendtgørelsens § 4, stk. 47. Miljøstyrelsen offentliggør afgørelserne på styrel-
sens hjemmeside. 

Den Europæiske Kommission kan i henhold til affaldsrammedirektivets artikel 
6, stk. 1 og 2, udstede forordninger om End of Waste, som gælder i hele EU. 

5  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 4, STK. 4.

 

6  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 4, STK. 5. 

7  AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 4, STK. 6.

Eksempler på ’End of Waste’ er 
bygningstræ, som forarbejdes til 
dyrestrøelse og tagpap, der ind-
går i asfalt. 

END OF WASTE

 › Affaldstræ omdannet til træplade. Træpladen er her brugt til at 
afblænde en dør.
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3.7.1 Manglende dokumentation for 
afl evering af affald

En udfordring kan være, at bygherren ikke kan dokumentere mængde eller 
modtager af affaldet. Hvis der f.eks. ikke foreligger dokumentation for, at afren-
set maling er afleveret på et godkendt modtageanlæg, kan det skyldes, at af-
faldet enten ikke er blevet produceret (manglende afrensning), eller at affaldet 
kan være blevet blandet sammen med andet affald og afleveret med en anden 
affaldsfraktion. 

Kommunen skal i en sådan situation kontakte 
bygherren og bede vedkommende fremsende 
dokumentation for aflevering af den pågæl-
dende affaldsfraktion til det anviste modtage-
anlæg8. Hvis bygherren ikke kan dokumentere 
forholdet, kan kommunen bede om en rede-
gørelse for, hvorfor affaldet ikke er produceret 
som forventet. 

Hvis kommunen får mistanke om, at der er sket 
en sammenblanding af affald, kan kommu-
nen eventuelt kontakte modtageanlægget og 
spørge, om de har modtaget den pågældende 
fraktion, og om der er mulighed for at håndtere 
den særskilt med henblik på tilbagetagning fra 
anlægget. Hvis dette er muligt, skal bygherren 
afholde omkostningerne til tilbagetagning, ef-
tersortering og korrekt aflevering af affaldet. 

Manglende dokumentation for håndtering kan 
straffes med bødestraf efter en politianmeldel-
se9. Som udgangspunkt vil det være bygherren, 
der politianmeldes.

3.7.2 Transport sker 
ureglementeret

En anden udfordring kan være, at affaldet er 
kørt ud af en vognmand, som ikke er registre-
ret eller ikke har tilladelse til at håndtere den  
 

8  AFFALDSAKTØRBEKENDTGØRELSEN § 24, STK. 4.

 

9  AFFALDSAKTØRBEKENDTGØRELSEN § 37, STK. 1, NR. 11.

3.7 Udfordringer i fasen 
efter nedrivnings- og 
renoveringsarbejder

 › Mursten fra nedrivning, som 
er smidt på en mark.
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pågældende affaldsfraktion. I det tilfælde kan kommunen 
overveje at kræve transportøren registreret i Affaldsregistret 
eller at indskærpe reglerne for valg af transportør over for 
bygherren.

3.7.3 Oplag af affald
Det kan også være en udfordring, at affaldet ikke bortskaf-
fes, men forbliver oplagret på byggepladsen, fordi projektet 
er gået i stå. I denne situation skal kommunen vurdere, om der 
skal ske en indskærpelse af, hvor længe affaldet må oplagres10.

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen § 24, stk. 3, må erhvervsaf-
fald egnet til materialenyttiggørelse maksimalt opbevares hos 
den affaldsproducerende virksomhed i ét år. Sorteret uforure-
net bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse opbevares på 
nedrivningsstedet i op til ét år, jf. restproduktbekendtgørel-
sens Bilag 6.

Hvis affaldet er forurenet, kan en midlertidig oplagring i op til 
ét år kræve tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19. Depo-
neringsbekendtgørelsen finder anvendelse, hvis affald til bort-
skaffelse oplagres i mere end ét år, eller hvis affald til materi-
alenyttiggørelse eller behandling oplagres i mere end tre år.

Manglende bortskaffelse af affald efter mere end ét års oplag 
kan straffes med bødestraf efter en politianmeldelse11.

Hvis affaldet ikke fjernes af bygherren inden for en aftalt frist, 
skal kommunen vurdere, om oplag af det pågældende affald 
udgør en risiko for miljøet, som bevirker, at kommunen skal 
foretage en selvhjælpshandling på vegne af bygherren12.

Hvis oplaget ikke udgør en risiko for miljøet, og bygherren 
ikke er i stand til at bortskaffe affaldet (på grund af sygdom, 
konkurs, m.m.), kan kommunen overveje, om oplaget kan lov-
liggøres via f.eks. en godkendelse efter § 19 i miljøbeskyttel-
sesloven. 

10  AFFALDSAKTØRBEKENDTGØRELSEN § 24, STK. 3.

 

11  OVERTRÆDELSE AF MILJØBESKYTTELSESLOVEN § 43 STRAFFES I HEN-

HOLD TIL § 110, STK. 1, NR. 1.

 

12  MILJØBESKYTTELSESLOVEN 69, STK. 1, NR. 4.

Det kan være svært for kommunen at dokumente-
re, at der er tale om det samme oplagrede affald 
efter ét år. Ved tilsyn er det derfor vigtigt, at der 
skrives præcise tilsynsnoter med tilhørende fotos 
for at sikre dokumentation for affaldsoplaget. Hvis 
det er muligt at identificere særegne mærkater el-
ler andre mærkninger på affaldet, bør dette regi-
streres med foto.

TILSYN OG DOKUMENTATION

3.7.4 Modtageanlæg 
omklassificerer eller 
sammenblander affald

I nogle situationer kan et modtageanlæg ønske at få omklas-
sificeret det modtagne affald. Det er almindeligvis i situatio-
ner, hvor de har kendskab til bortskaffelsesmuligheder, som 
kommunen ikke har været opmærksom på ved udarbejdelse 
af anvisningen.

Modtageanlæggene skal i sådanne situationer kontakte kom-
munen for at få omklassificeret affaldet. 

Hvis kommunen får mistanke om, at et modtageanlæg sam-
menblander affald fra flere producenter, uden at tage højde 
for miljøkortlægningens resultater, bør kommunen vurdere, 
hvorvidt forholdet er af en så alvorlig karakter, at modtage-
anlæggets tilsynsmyndighed skal orienteres om mistanken, 
således at der eventuelt kan gennemføres et (fælles) tilsyn på 
anlægget. 
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3.7.5 Affald er ikke anmeldt, 
nedrivning er afsluttet, og 
affaldet er væk

Hvis bygherren ikke har anmeldt affaldet, kan kommunen 
kontakte bygherren og spørge, hvordan affaldet er bortskaf-
fet. Kommunen bør i sådan en sag efterspørge vejesedler fra 
modtageanlæg. På vejesedlerne kan man se, hvilken kategori 
affaldet er afleveret som. Ved at kontakte modtageanlægge-
ne kan kommunen få viden om, hvordan affaldet er behandlet 
efterfølgende. Kommunen skal herefter vurdere, om mængde 
og behandling af affaldet svarer til forventningerne. På den 
baggrund tager kommunen stilling til, om affaldet er blevet 
behandlet miljømæssigt korrekt. Hvis bygherren ikke kan re-
degøre for dette, skal kommunen vurdere, hvordan overtræ-
delsen skal sanktioneres, herunder om der eventuelt skal ud-
arbejdes en politianmeldelse. I vurderingen kan indgå, hvor 
stor en bygning det drejer sig om (og dermed, hvor meget 
affald, der er blevet produceret). 

Det bør også vurderes, hvor stor sandsynligheden er for, at 
der er blevet bortskaffet farligt affald, herunder undladt sorte-
ring af affaldet. I vurderingen af mulige skridt til sanktionering 
bør desuden indgå overvejelser om bygningens opførelsesår 
og/eller renoveringsår. Er bygningen eksempelvis opført eller 
renoveret i perioden 1950-1977, hvor der blev anvendt PCB, vil 
det som udgangspunkt være en skærpende omstændighed.

 › Bygningen er fjernet, uden affaldet er anmeldt til kommunen.
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Der henvises til afsnit 1.5 om 
håndhævelse og bilag 6 om kom-
munens forpligtelser ved tilsyn 
og håndhævelse.

HÅNDHÆVELSE
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B
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 1
Bilag 1: Definitioner
I dette bilag finder du definitioner af begreber der bliver brugt i Forvaltningsgrund-
laget. 

Affald: Ethvert stof eller genstand som indehaveren skiller sig af med, agter at skille 
sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med (affaldsbekendtgørelsen § 2, stk. 1). 

Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprin-
delse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektriske og elektro-
niske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shred-
deraffald, jord og træ (affaldsbekendtgørelsen § 3, nr. 4).

Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affalds-
producent), eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som 
medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning (affaldsbekendt-
gørelsen § 3, nr. 6).

Miljøstyrelsen skriver i sin Vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald føl-
gende: ”Som udgangspunkt er det bygherren, der er affaldsproducent ved renove-
ring eller nedrivning af en bygning. Dette gælder, uanset om bygherre er en privat 
husholdning eller en virksomhed” (Vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaf-
fald, nr. 9139, Miljøstyrelsen (2019) afsnit 1.2).

Affaldstype: Affald, som er beskrevet med en EAK-kode i affaldsbekendtgørelsens 
bilag 2 (se affaldsbekendtgørelsen § 3, nr. 7). 

Anvisning: Når kommunalbestyrelsen i et regulativ eller ved en konkret anvisning til 
affaldsproducenten fastlægger på hvilken måde - og eventuelt på hvilket anlæg - af-
faldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver behandlet.

Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen 
som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. 
Bilag 4 i affaldsbekendtgørelsen indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaf-
felsesoperationer (affaldsbekendtgørelsen § 3, nr. 12).

Bygge- og anlægsaffald: Ethvert stof eller genstand, der i henhold til affaldsbekendt-
gørelsen er affald og dette affald er listet under bygnings- og nedrivningsaffald ved 
EAK-Kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag 2 (Se affaldsbekendtgørelsen § 2, stk. 
1 og bilag 2). 

Forvaltningsgrundlaget omhandler affald, der frembringes når bygninger rives ned 
eller renoveres. Udover EAK- kode 17 er der f.eks. tale om elektronikskrot, forbræn-
dingsegnet affald og deponeringsaffald. 

Bygherre: Den fysiske eller juridiske person, der har ansvaret for og betaler for ned-
rivningen eller renoveringen, herunder privatpersoner, virksomheder, kommuner, for-
eninger, organisationer m.fl.

Deponeringsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse eller 
forbrænding (affaldsbekendtgørelsen § 3, nr. 16). 

Direkte genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er af-
fald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til (affaldsbekendtgørelsens 
§ 3 nr. 27). Det vil sige, salg eller videregivelse af produkter, der ikke har været ind-
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samlet som affald. Produkter til direkte gen-
brug må håndteres af alle, mens affald, der 
skal gøres klar til genbrug, skal håndteres af 
virksomheden selv, af en indsamler eller en 
affaldsbehandler (Forberedelse af affald til 
genbrug, Miljøstyrelsen, https://mst.dk/af-
fald-jord/affald/affaldshierarkiet/forberedel-
se-af-affald-til-genbrug/).

Et eksempel på direkte genbrug er en dør, 
som har været brugt i et hus, bliver brugt i et 
andet hus. Det skal sikres, at emner til direk-
te genbrug ikke indeholder stoffer, der kan 
medføre miljø- eller sundhedsskade.

Fareegenskaber = HP: Der findes 15 fare-
egenskaber (’Hazardous Properties’ – deraf 
HP), der kan gøre affald farligt, f.eks. sund-
hedsskadeligt eller økotoksisk. De er alle 
defineret i affaldsbekendtgørelsens bilag 3.  
Der er det tillige anført, hvilke fareklasser 
og -kategorier samt faresætningskoder og 
eventuelle koncentrationsgrænser og afskæ-
ringsværdier, der er knyttet til hver af de 15 
egenskaber. Hvis affaldet har flere fareegen-
skaber (HP’er), er der ingen regler for, i hvil-
ken rækkefølge de skal nævnes. Man kan så-
ledes vælge at opliste dem i numerisk orden 
(efter HP-nummer) eller – hvis man gerne 
vil signalere hvilke(n) fareegenskab(er), der 
er af størst betydning – med de egenskaber 
først, hvor koncentrationsgrænserne er over-
skredet forholdsmæssigt mest (Vejledning i 
klassificering af farligt affald, Miljøstyrelsen 
(2017), afsnit 3.6, https://mst.dk/service/
nyheder/nyhedsarkiv/2017/apr/ny-vejled-
ning-til-klassificering-af-farligt-affald/).

Faresætninger = H: Beskriver hvilken risiko 
der knytter sig til stoffet. F.eks. er h420 ozon-
nedbrydende.

Farligt affald: Affald, som er opført på og 
markeret som farligt affald på listen over 
affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og 
som samtidig udviser en eller flere af de farli-
ge egenskaber som er angivet i bilag 3. Som 
farligt affald anses endvidere affald, som ud-
viser egenskaber, som er angivet i bilag 3 (Se 
affaldsbekendtgørelsen § 3, nr. 20).

Forbehandling: De fysiske, termiske, kemiske 
eller biologiske processer forud for nyttiggø-

relse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpres-
ning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse, og 
forud for nyttiggørelse desuden demontering, ompakning, blending 
eller blanding, hvorved affaldets egenskaber ændres med det for-
mål at mindske dets omfang eller farlighed eller på anden måde 
gøre den videre håndtering lettere (affaldsbekendtgørelsen § 3, nr. 
21). 

Forberedelse med henblik på genbrug: Enhver nyttiggørelsespro-
ces i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller 
produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, så de kan 
genbruges uden anden forbehandling (affaldsbekendtgørelsen § 3, 
nr. 22).

Et eksempel er genbrug af gamle mursten. 

Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til materia-
lenyttiggørelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at 
forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stof-
fer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter ikke:

a) Affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde.

b) Affald, der efter lovgivningen, herunder et regulativ vedtaget af 
kommunalbestyrelsen, skal indsamles eller anvises til materialenyt-
tiggørelse eller anden behandling, herunder deponering eller som 
konkret anvises til materialenyttiggørelse eller anden behandling, 
herunder deponering (affaldsbekendtgørelsen § 3, nr. 23).

Forurenet affald: Affald med et indhold af miljøproblematiske stof-
fer over grænseværdier for klassificering som uforurenet affald og 
samtidig med et indhold af miljøfremmede stoffer under grænse-
værdier for klassificering som farligt affald.

Genanvendeligt affald: Affald, som er egnet til genanvendelse, og 
som efter loven skal genanvendes (affaldsbekendtgørelsen § 3, nr. 
25).

Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmate-
rialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten 
de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår 
omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse 
og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel 
eller til opfyldningsoperationer (affaldsbekendtgørelsen § 3, nr. 26).

Et eksempel på omforarbejdning af affaldsmaterialer til produkter 
er anvendelse af nedknust gips til produktion af nye gipsplader.

Genbrug, direkte: Se direkte genbrug.

Gennemsnitsværdi: En værdi beregnet som gennemsnittet af flere 
materialelag (gennemsnitskoncentrationen) eller gennemsnittet af 
analyseresultaterne for to eller flere prøver (”Viden om” – Begre-
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ber og definitioner, DAKOFA, https://d1pdf7a38rpjk8.cloudfront.net/fileadmin/
user_upload/documents/Netvaerk/Bygge_Anlaeg/Viden_om_-_DAKOFA_-_
begreber_og_definitioner_rev2.pdf). 

Grænseværdi: Angiver koncentrationsgrænserne mellem hhv. ikke forurenet, 
forurenet og farligt affald.

Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, her-
under tilsyn i forbindelses hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg 
samt forhandleres og mæglers virksomhed (affaldsbekendtgørelsen § 3, nr. 29). 

Indsamlingsvirksomhed: En virksomhed, som er godkendt i henhold til bilag 
5 i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlings-
virksomhed (Se bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som 
indsamlingsvirksomhed § 2, nr. 17). 

Kerneprøve: En prøve, der typisk udtages med en boremaskine (borekerne-
prøve). Typisk opskæres og analyseres prøven i tynde skiver med henblik på 
at bestemme koncentrationen af et givent stof (PCB, kviksølv eller olie) i for-
skellige lag (dybder) af materialet. En borekerneprøve kan også benyttes til at 
bestemme en gennemsnitskoncentration af tungmetaller i et stykke malet træ, 
hvor hele matricen medtages. Prøven kan også anvendes til bestemmelse af 
gennemsnitskoncentrationer (”Viden om” – Begreber og definitioner, DAKO-
FA, https://d1pdf7a38rpjk8.cloudfront.net/fileadmin/user_upload/documents/
Netvaerk/Bygge_Anlaeg/Viden_om_-_DAKOFA_-_begreber_og_definitio-
ner_rev2.pdf).

Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i affald egnet til 
materialenyttiggørelse, forbrændings- og deponeringsegnet affald samt sorte-
ring efter materiale og anvendelsesform (affaldsbekendtgørelsen § 3, nr.  33).

Klassificering: Kommunalbestyrelsen afgør, om et stof eller en genstand er af-
fald (affaldsbekendtgørelsen § 4). Klassificering af affald betyder, at affaldet 
typisk på baggrund af analyser fra en kortlægningsrapport bliver klassifice-
ret som rent, forurenet eller farligt. Klassificeringen bestemmer den videre be-
handling af affaldet. 

Kortlægningsrapport: Detaljeret beskrivelse af aktuelle forekomster af mil-
jøfremmede stoffer, deres udbredelse og koncentrationsniveau i undersøgt 
bygning. Rapporten forventes desuden at indeholde fotos, tegningsmateriale 
samt laboratorierapporter med analyseresultater. Kortlægningsrapporten bør 
desuden indeholde anbefalinger til sanering, kildesortering samt håndtering af 
materialer. 

Materialenyttiggørelse: Forberedelse til genbrug, genanvendelse eller anven-
delse til anden endelig materialenyttiggørelse eller forbehandling med henblik 
på en af de nævnte behandlingsformer (affaldsbekendtgørelsen § 3, nr. 34). 

Anden endelig materialenyttiggørelse kan f.eks. være anvendelse af nedknust 
byggeaffald til underlag ved vejbyggeri eller opbygning af støjvold.

Miljøproblematiske stoffer: F.eks. asbest, PCB, klorparaffiner, tungmetaller, 
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PAH´er eller andet specifikt stof, som udgør 
en miljømæssig risiko. 

Nyttiggørelse: Enhver operation, hvis hoved-
resultat er, enten at affald opfylder et nyttigt 
formål ved at erstatte anvendelsen af andre 
materialer, der ellers ville være blevet an-
vendt til at opfylde en bestemt funktion, eller 
at affaldet bliver forberedt med henblik på at 
opfylde den bestemte funktion i anlægget el-
ler samfundet generelt. Affaldsbekendtgørel-
sens bilag 5 indeholder en ikke-udtømmende 
liste over nyttiggørelsesoperationer (Se af-
faldsbekendtgørelsen § 3, nr. 36).

Orienterende undersøgelse: En begrænset 
undersøgelse af forekomst af miljøfremmede 
stoffer, deres udbredelse og koncentrations-
niveau i undersøgt bygning. Benyttes f.eks. 
ved fastsættelse af strategi for udførelse af 
kortlægningsrapport, indledende vurdering 
af økonomiske forhold eller belysning af spe-
cifikke forhold. 

Renhedstest: Test til dokumentation af, om 
bygningsdelen er afrenset til (eller bygnings-
delen som udgangspunkt er (f.eks. umalet 
beton) uforurenet. Dvs. en test, der skal afgø-
re om bygningsdelen indeholder stofkoncen-
trationer under grænseværdi for uforurenet 
affald.

Screening: En indledende vurdering af, hvor-
vidt der er et muligt problem. En screening vil 
typisk ikke omfatte prøvetagning. Screenin-
gen vil normalt indbefatte en udredning af 
historiske oplysninger såsom byggeår og 
bygningens anvendelse samt visuel besigti-
gelse af bygningen. Formålet med screenin-
gen er at afdække behovet for en efterføl-
gende nærmere kortlægning (”Viden om” 
– Begreber og definitioner, DAKOFA, https://
d1pdf7a38rpjk8.cloudfront.net/fileadmin/
user_upload/documents/Netvaerk/Bygge_
Anlaeg/Viden_om_-_DAKOFA_-_begreber_
og_definitioner_rev2.pdf). 

Selektiv nedrivning: Når bygningen nedta-
ges på en sådan måde, at de materialer, som 
huset består af, kan sorteres korrekt og ef-
terfølgende anvendes bedst muligt samtidig 
med, at de materialer, som indeholder pro-

blematiske mængder af miljøfremmede stoffer, udsorteres til bort-
skaffelse. Med bedst muligt menes, at materialerne anvendes så tæt 
på deres oprindelige funktion og dermed så højt oppe i affaldshier-
akiet som muligt under hensyntagen til en samlet vurdering af om-
kostninger og miljøeffekter.

Spidsværdi: Den højeste værdi som er målt. F.eks. hvis der er udta-
get flere prøver af samme materiale. Spidsværdien kan også være 
den højeste værdi målt i en kerneprøve (”Viden om” – Begreber 
og definitioner, DAKOFA, https://d1pdf7a38rpjk8.cloudfront.net/
fileadmin/user_upload/documents/Netvaerk/Bygge_Anlaeg/Vi-
den_om_-_DAKOFA_-_begreber_og_definitioner_rev2.pdf). 

Transportør: Enhver virksomhed, som transporterer affald for frem-
med regning, herunder ved brug af køretøjer, jernbane, fly eller skib. 
En transportør (transport med køretøj) skal være registreret i Ener-
gistyrelsens Register. 

Hvorvidt en virksomhed er registreret kan tjekkes på Energistyrel-
sens hjemmeside: https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx.

Overfladeprøve: En prøve udtaget fra overfladen af et materiale el-
ler en konstruktion. Eksempelvis en prøve udtaget af malingen på 
en væg ”Viden om” – Begreber og definitioner, DAKOFA, https://
d1pdf7a38rpjk8.cloudfront.net/fileadmin/user_upload/documents/
Netvaerk/Bygge_Anlaeg/Viden_om_-_DAKOFA_-_begreber_og_
definitioner_rev2.pdf. 

Uforurenet affald: Affald med et indhold af miljøproblematiske stof-
fer under fastsatte grænseværdier for klassificering som forurenet 
affald.
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Bilag 2: Almindeligt 
forekom mende 
problematiske 
situationer
Ved behandling af anmeldelse af bygge- og anlægs-
affald kan der være situationer, hvor processen af for-
skellige årsager ikke følger det normale forløb (som 
skitseret i indledningen) . Her er nogle ofte forekom-
mende problematiske situationer:

Affald er blandet sammen

I forbindelse med et byggeprojekt er der ikke foretaget sortering af affald, og der står 
nu en container eller ligger et stort oplag af blandet affald på byggegrunden.

Affald skal sorteres iht. affaldsbekendtgørelsen, og er det ikke gjort i forbindelse 
med selve nedrivningsprocessen, skal affaldet sorteres efterfølgende. Det kan ske på 
følgende måder:

a)  Bygherren foretager sorteringen på stedet og opdeler det i de reglementerede 
affaldstyper.

b)  Affaldet anvises til eftersortering på godkendt modtageanlæg. Der findes 
en række modtageanlæg, som er godkendt til at modtage affald til eftersor-
tering, og som kan sikre, at affaldet alligevel udsorteres efter gældende regler. 
Meromkostning til sortering afholdes af bygherren.

Affald er ikke anmeldt, og nedrivning er gået i 
gang

Hvis kommunen får kendskab til, at et projekt, som producerer nedrivnings- og re-
noveringsaffald, er gået i gang uden, at affaldet er anmeldt, bør der foretages et 
tilsyn på byggepladsen. Viser det sig under tilsynet, at formodningen er korrekt, kan 
kommunen kontakte bygherren og oplyse, at projektet skal indstilles (udstedelse af 
et standsningspåbud) jf. miljøbeskyttelsesloven § 69 stk. 1, pkt. 1.  Påbuddet kan jf. § 
69, stk. 3 ikke påklages til anden myndighed. Standsningsforbuddet skal være gæl-
dende, indtil der foreligger en anmeldelse af affaldet, og kommunen har foretaget en 
klassificering af affaldet, herunder eventuelt udarbejdet en anvisning af affald til for-
brænding, deponering eller særlig behandling. Kommunen kan beslutte at anmelde 
det ulovlige forhold til politiet, hvis det ulovlige forhold fortsætter, jf. affaldsbekendt-
gørelsens § 66, nr. 20, 21, 22, 23 og 24. 

Der kan være behov for, at kommunen tager på tilsyn på byggepladsen for at under-
søge omfanget af et byggeprojekt, hvis kommunen undervejs i dialogen får indtryk 
af, at bygherren ikke har styr på sine forpligtelser.
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Dokumentation i 
anmeldelsen er 
mangelfuld

Hvis dokumentation for indhold af miljø-
problematiske stoffer og oplysningerne om 
affaldshåndtering i det forestående nedriv-
nings- og renoveringsarbejde er utilstrække-
lig fra bygherrens side, er kommunens opga-
ve med klassificering og anvisning af affald 
vanskelig eller umulig. I de tilfælde bør kom-
munen bede om supplerende oplysninger 
hos bygherren.

Kommunen meddeler bygherren, at det an-
meldte nedrivnings- eller renoveringsarbejde 
ikke må påbegyndes, før kommunen har ac-
cepteret anmeldelsen, herunder den forven-
tede sortering og bortskaffelse, som bygher-
ren har indsendt. Kommunen skal meddele 
dette inden for 14 dage fra modtagelse af 
anmeldelsen.

I bilag 7 findes skabelon for anmodning om 
supplerende oplysninger. 

Manglende 
dokumentation for 
afrensning
Hvis der ikke foreligger dokumentation for, 
at for eksempel afrenset maling er afleveret 
på et godkendt modtageanlæg, kan det skyl-
des, at affaldet enten ikke er blevet produce-
ret (manglende afrensning), eller at affaldet 
kan være blevet blandet sammen med andet 
affald og afleveret med en anden affalds-
fraktion. Kommunen kan kontakte bygher-
ren og bede ham fremsende dokumentation 
for aflevering af den pågældende affalds-
fraktion til det anviste modtageanlæg. Hvis 
bygherren ikke kan dokumentere dette, kan 
kommunen bede om en plausibel forklaring 
på, hvorfor affaldet ikke er produceret som 

forventet. Hvis kommunen får mistanke om, at der er sket en 
sammenblanding af affald, og det er afleveret til et godkendt 
modtageanlæg, er affaldet sandsynligvis allerede blandet vi-
dere sammen med andet affald, som modtageanlægget lø-
bende har modtaget. Kommunen kan evt. kontakte modtage-
anlægget og spørge, om de har modtaget den pågældende 
fraktion, og om der er mulighed for at håndtere den specielt 
(tilbagetagning fra anlægget igen).

Oplysninger i anmeldelsen 
vurderes at være forkerte

Nogle gange modtager kommunen anmeldelser, hvor oplys-
ningerne vurderes at være forkerte. 

Bygherren har f.eks. udfyldt PCB-screeningsskemaet med an-
givelse af, at der ikke er risiko for PCB i bygningen, og ved 
sagsgennemgangen viser det sig at være en bygning fra pe-
rioden 1950-1977, som burde give anledning til, at skemaet 
var udfyldt anderledes. Et andet eksempel er, at der kun er 
anmeldt f.eks. tagplader i forbindelse med udskiftning af et 
tag, men ingen isolering, træ eller inddækninger. Et tredje ek-
sempel kan være, at husets facade er malet, som opdages ved 
tjek af bygning på fotos, men det fremgår ikke af anmeldelsen. 

Ved formodet forkert screening for PCB kan kommunen 
kontakte bygherren og forelægge vedkommende den doku-
mentation, kommunen har fremskaffet om den pågældende 
bygning, og bede bygherren tilrette anmeldelsen efter de re-
gistrerede forhold. Det kan eksempelvis være, at der er behov 
for, at der laves en PCB-kortlægning og/eller en kortlægning 
af øvrige miljøproblematiske stoffer.

Ved formodet manglende affaldsfraktioner kan kommunen 
kontakte bygherren og forelægge vedkommende spørgsmålet 
om de manglende affaldsfraktioner. Hvis bygherren bekræfter, 
at der mangler affaldsfraktioner på anmeldelsen, skal bygher-
ren standse arbejdet, indtil der foreligger en anmeldelse af de 
affaldstyper, der fremkommer, og kommunen har anvist affal-
det til godkendte modtageanlæg, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 
69 stk. 1, nr. 1.  

I bilag 7 findes skabeloner på anmodning om supplerende op-
lysninger samt standsningspåbud. 
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Der er behov for yderligere oplysninger om modtager af bygge- og anlægsaffaldet

Bygherren ønsker at aflevere affaldet til en modtager, der ikke fremgår af affaldsre-
gistret eller kommunens regulativ, f.eks. et genanvendelsesprojekt eller eksport af 
affaldet, hvilket gør, at kommunen ofte skal bede om supplerende dokumentation for 
korrekt miljømæssig håndtering af affaldet hos bygherren.

Mangelfuld eller utilstrækkelig miljøsanering
Mangelfuld eller utilstrækkelig miljøsanering kan eksempelvis være følgende:

1)  Miljøsaneringen er mangelfuld eller utilstrækkelig, så affaldet ikke kan håndteres 
som forventet f.eks. hvis der fortsat er malingsrester på betonflader, som ønskes 
håndteret efter restproduktbekendtgørelsens bilag 2. 

2)  Hvis kommunen ved tilsyn på byggepladsen konstaterer en utilstrækkelig miljø-
sanering, eller 

3)  Affaldet er afvist af modtageanlægget.

Kommunen skal vurdere, om den skal give standsningspåbud til arbejdet1 og kræve 
yderligere miljøsanering, inden affaldet håndteres som aftalt via anmeldelse og an-
visning. Standsningspåbuddet giver kommunen mundtligt eller skriftligt, når kommu-
nen bliver opmærksom på det ulovlige forhold. Et mundtligt standsningspåbud, bør 
altid følges op ad et skriftligt påbud. Standsningspåbuddet stiles til den ansvarlige 
bygherre med kopi til entreprenøren. Eksempel på standsningspåbud er i bilag 7.

Alternativt til supplerende miljøsanering kan affaldet anvises til en modtager, som 
kan håndtere f.eks. betonaffald med malingsrester (rensning). Det kan også blive 
nødvendigt at sende affaldet til deponi.

Meromkostninger til alternativ afsætning afholdes af bygherren. Er bygningen revet 
ned kan en § 19 tilladelse være en løsning. 

Affaldet er ikke sorteret
I forbindelse med et nedrivningsprojekt er der ikke foretaget sortering af affald, og 
der står nu en container eller ligger en stor stak blandet affald på byggepladsen.

Affald skal sorteres efter bestemmelserne i Affaldsbekendtgørelsen og kommunens 
erhvervsaffaldsregulativ, og er det ikke gjort i forbindelse med selve nedrivningspro-
cessen, skal affaldet sorteres efterfølgende, såfremt det er teknisk muligt. Det kan 
ske på følgende måder:

1  MILJØBESKYTTELSESLOVEN § 69, STK1, NR. 1.
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a)  Bygherren foretager sorteringen på stedet og opdeler af-
faldet i de tilladte affaldsfraktioner.

b)  Affaldet anvises til sortering på et anlæg, som en kapitel 
5 godkendelse til sortering. I anvisningen kan der være 
angivet konkrete krav til affaldets håndtering. Meromkost-
ning til sortering afholdes af bygherren.

Hvis det ikke er muligt at eftersortere affaldet, pga. kontami-
nering fra en affaldsfraktion til øvrige affaldsfraktioner, f.eks. 
knuste asbestplader til øvrigt affald, skal affaldet omklassifi-
ceres og anvises på ny ud fra den affaldsfraktion, der karakte-
riseres af den største risikofaktor. 

Som udgangspunkt vurderes risikoen ved asbestforurening 
over risikoen ved PCB-forurening, som vurderes over risikoen 
ved tungmetalforurening. Meromkostninger til aflevering af 
hele fraktionen efter størst risikofaktor afholdes af bygherren.

Indskærpelse af krav om sortering eller ændret anvisning af 
affaldet stiles til bygherre med kopi til entreprenøren. Eksem-
pel på en indskærpelse er i bilag 7. 

Kommunen kan på et tilsyn forlange dokumentation i form af 
anmeldelsesblanketter, vejesedler eller lignende for, at affald 
er håndteret i overensstemmelse med affaldsaktørbekendtgø-
relsens § 24, stk. 1 og 2.

Forkert eller mangelfuld 
opbevaring, mærkning og 
emballering
Opbevaringen af affaldet på byggepladsen er mangelfuld og 
ikke tydeligt mærket eller korrekt emballeret. For at sikre frak-
tionernes fortsatte kvalitet og mindske sundhedsmæssige og 
miljømæssige risici ved opbevaring kan kommunen indskærpe 
retningslinjerne for opbevaring og mærkning, jf. kommunens 
erhvervsaffaldsregulativ samt Affaldsbekendtgørelsen. Ind-
skærpelsen stiles til bygherre med kopi til entreprenøren.

Arbejdsmiljø- og andre forhold 
Er der tydelig risiko for arbejdsmiljøet, så har kommunen pligt 
til at kontakte arbejdstilsynet og berette om forholdene. 

Du kan læse mere om arbejdsmiljø i arbejdstilsy-
nets branchevejledninger og Branchefællesskabet 
for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg om asbest, PCB 
og bly. PCB guiden.dk indeholder også nyttige op-
lysninger vedrørende saneringen. 

LÆS MERE

Manglende 
dokumentation for 
aflevering af affald

Bygherren kan ikke dokumentere mængde 
eller modtager af affaldet. Hvis der f.eks. ikke 
foreligger dokumentation for, at afrenset ma-
ling er afleveret på et godkendt modtagean-
læg, kan det skyldes, at affaldet enten ikke er 
blevet produceret (manglende afrensning), 
eller at affaldet kan være blevet blandet sam-
men med andet affald og afleveret med en 
anden affaldsfraktion. 

Kommunen skal i sådan en situation kontakte 
bygherre og bede vedkommende fremsende 
dokumentation for aflevering af den pågæl-
dende affaldsfraktion til det anviste modta-
geanlæg, jf. Affaldsaktørbekendtgørelsen § 
24, stk. 4. Hvis bygherre ikke kan dokumente-
re dette, kan kommunen bede om en redegø-
relse for, hvorfor affaldet ikke er produceret 
som forventet. 

Hvis kommunen får mistanke om, at der er 
sket en sammenblanding af affald, kan kom-
munen evt. kontakte modtageanlægget og 
spørge, om de har modtaget den pågæl-
dende fraktion, og om der er mulighed for 
at håndtere den specielt (tilbagetagning fra 
anlægget igen). Hvis dette er muligt, skal 
bygherre afholde omkostninger til tilbagefø-
relse, eftersortering og korrekt aflevering af 
affaldet. 
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Manglende dokumentation for håndtering kan straffes med bødestraf via en politi-
anmeldelse, jf. Affaldsbekendtgørelsen § 66. Som udgangspunkt vil det være byg-
herren, der politianmeldes. Hvis der er indgået en skriftlig aftale med entreprenøren 
om overtagelse af ansvaret for håndtering af affaldet, vil entreprenøren også kunne 
politianmeldes. 

Der er uoverensstemmelser mellem anmeldt 
affald og afleveret affald 

Ved anmeldelse af affald laver bygherren et overslag på, hvor mange tons affald et 
nedrivningsprojekt vil producere. Det kan vise sig, at mængderne ikke stemmer un-
dervejs i forløbet, efterhånden som affaldet bortskaffes til de anviste modtageanlæg. 

I de situationer, hvor der er anmeldt væsentlig mindre mængder affald, end der 
bortskaffes til modtageanlæggene, bør modtageanlæggene afvise overskydende af-
faldsmængder og bede bygherren om en ny anvisning på dette affald. 

I de situationer, hvor der er anmeldt mere affald, end der er bortskaffet til modtage-
anlæggene, skal kommunen vurdere, om der er grund til at tro, at det overskydende 
affald er bortskaffet ureglementeret, eller om der er tale om, at affaldet ikke er pro-
duceret (bygherren skønnede forkert ved anmeldelsen).

Hvis der er affaldstyper, som er anmeldt, men som ikke registreres på modtagean-
læggene, og dokumentationen ikke indsendes til kommunen, skal kommunen kon-
takte bygherren og bede om dokumentation for korrekt bortskaffelse eller alternativt 
en redegørelse for, hvorfor denne affaldstype alligevel ikke blev produceret under 
projektet. 

Affald er ikke anmeldt, nedrivning er 
afsluttet, og affaldet er væk

Hvis bygherren ikke har anmeldt affald, kan kommunen kontakte bygherren og spør-
ge, hvordan affaldet er bortskaffet. Hvis bygherren ikke kan redegøre for dette, skal 
kommunen vurdere, hvordan overtrædelsen skal håndhæves, herunder om der evt. 
skal udarbejdes en politianmeldelse. I vurderingen kan indgå, hvor stor en bygning 
det drejer sig om, (og dermed hvor meget affald, der er blevet produceret). Det bør 
også vurderes, hvor stor sandsynlighed der er for, at der er blevet bortskaffet farligt 
affald, herunder undladt sortering af affaldet. I vurdering af mulig håndhævelse bør 
indgå overvejelser om bygningens opførelsesår og/eller renoveringsår. Er bygningen 
eksempelvis opført eller renoveret i perioden 1950-1977, hvor der blev anvendt PCB, 
er det en skærpende omstændighed.
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Affald anmeldes efter et projekt er afsluttet, 
og affaldet er væk

Hvis bygherren laver en ”efter”-anmeldelse 
af affaldet kan kommunen gøre følgende:

a)  Meddele bygherren, at kommunen har 
modtaget anmeldelsen og derudover 
gøre opmærksom på, at bygherren ikke 
har fulgt affaldsbekendtgørelsen, og at 
fremtidige projekter (hvis det er en en-
treprenør på vegne af bygherren) skal 
anmeldes iht. lovgivningen.

b)  Hvis der er tale om en bygherre (eller 
entreprenør), som gentagne gange har 
undladt at anmelde affald, før et projekt 
går i gang, og/eller det ”efter”-anmeldte 
affald bærer præg af ikke at have været 
sorteret, som det skal, kan kommunen 
overveje, om der skal laves en politian-
meldelse.

Transport sker 
ureglementeret

Affaldet er kørt med en vognmand, som ikke 
er registreret eller ikke har tilladelse til at 
håndtere den pågældende affaldsfraktion, 
hvilket gør, at kommunen kan overveje at 
kræve transportøren registreret i affaldsregi-
stret eller at indskærpe reglerne for valg af 
transportør over for bygherren.

Oplag af affald
Affaldet bortskaffes ikke, men forbliver op-
lagret på byggepladsen, fordi projektet er 
gået i stå. I denne situation skal kommunen 
vurdere, om der skal ske en indskærpelse af 
hvor længe affaldet må oplagres.

Det kan være svært for kommunen at doku-
mentere, at der er tale om det samme oplag-
rede affald efter 1 år. Ved tilsyn er det derfor 
vigtigt, at der skrives præcise tilsynsnoter 
med tilhørende fotos for at sikre dokumen-
tation for affaldsoplaget. Hvis det er muligt 
at identificere særegne mærkater eller andre 
mærkninger på affaldet, bør dette registreres 
med foto. 

Manglende bortskaffelse af affald i mere end et år kan straffes 
med bødestraf via en politianmeldelse, jf. miljøbeskyttelseslo-
vens § 43 henholdsvis § 110, stk. 1, nr. 1.

Hvis affaldet ikke fjernes af bygherren inden for en aftalt frist, 
skal kommunen vurdere, om oplag af det pågældende affald 
udgør en risiko for miljøet, som bevirker, at kommunen skal 
foretage en selvhjælpshandling på vegne af bygherre, jf. Miljø-
beskyttelsesloven 69, stk. 1. 

Hvis oplaget ikke udgør en risiko for miljøet, og bygherre ikke 
er i stand til at bortskaffe affaldet (pga. sygdom, konkurs, 
m.m.), kan kommunen overveje, om oplaget kan lovliggøres 
via f.eks. en godkendelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven. 

Modtageanlæg omklassificerer 
eller sammenblander affald

I nogle situationer kan et modtageanlæg ønske at få omklas-
sificeret det modtagne affald. Det er almindeligvis i situatio-
ner, hvor de har kendskab til bortskaffelsesmuligheder, som 
kommunen ikke har været opmærksom på ved udarbejdelse 
af anvisningen.

Modtageanlæggene skal i sådanne situationer kontakte kom-
munen for at få omklassificeret affaldet. 

Hvis kommunen får mistanke om, at et modtageanlæg sam-
menblander affald fra flere producenter uden at tage højde for 
miljøkortlægningens resultater, bør kommunen vurdere, hvor-
vidt forholdet er af en så alvorlig karakter, at modtageanlæg-
gets tilsynsmyndighed skal orienteres om mistanken, således 
at der evt. kan gennemføres et (fælles) tilsyn på anlægget. 
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Bilag 3: Lovgivning om 
bygge- og anlægsaffald
Dette bilag indeholder en oversigt over den lovgivning, der henvises til i Forvalt-
ningsgrundlaget.

Der skal gøres opmærksom på, at man som sagsbehandler altid bør kigge på Ret-
sinformations hjemmeside www.retsinformation.dk og onlineindgangen til EU-lov-
givningen https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da med henblik på at 
anvende den til enhver tid gældende lovgivning.

Love
”Forvaltningsloven” 
Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven. 

”Miljøbeskyttelsesloven” 
Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse.

”Offentlighedsloven” 
Lov nr. 606 af 12. juni 2014 om offentlighed i forvaltningen. 

”Retssikkerhedsloven” 
Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af 
tvangsindgreb og oplysningspligter. 

Bekendtgørelser
”Affaldsaktørbekendtgørelsen” 
Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og 
-aktører m.v. 

”Affaldsbekendtgørelsen”  
Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald. 

”Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektro-
nisk udstyr” 
Bekendtgørelse nr. 132 af 06. februar 2014 om overførsel af affald og overførsel af 
brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

”Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods” 
Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. 

”Miljøaktivitetsbekendtgørelsen” 
Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

”Restproduktbekendtgørelsen” 
Bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord 
og sorteret bygge- og anlægsaffald. 
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EU-lovgivning
”POP-forordningen” 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
850/2004 af 29. april 2004, med senere ændringer, om per-
sistente organiske miljøgifte.

”Forordning om overførsel af affald” 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald. 
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Bilag 4: EAK-koder
Dette bilag indeholder en oversigt over de EAK- 
koder, der typisk bruges ved konkret anvisning til 
modtageanlæggene . Oversigten er et uddrag af 
affalds bekendtgørelsens bilag 2 .

EAK-koder bruges til at beskrive affaldets art: Affaldstype, og farligt eller ikke-far-
ligt. Ikke-farligt affald opdeles i Danmark endvidere i forurenet og uforurenet affald, 
da EAK-koderne ikke skelner mellem disse typer affald. 

Når du konkret anviser affald, skal du give hver affaldstype en EAK-kode, så modta-
geanlægget ved, hvad de modtager, og hvordan de skal behandle affaldet. Forure-
net og uforurenet byggeaffald skal have samme kode (den gule tabel), og farligt 
affald skal have en kode fra den røde tabel. Vær opmærksom på at skrive i anvisnin-
gen, om affaldet er forurenet eller uforurenet. Vedhæft gerne analyseresultaterne 
og eventuelt kortlægningsrapporten i anvisningen.

Koderne skal anvendes i følgende situationer:

 › Ved konkret anvisning af affald til modtageanlæg.
 › Ved eksport af affald.
 › Ved indberetning til Affaldsdatasystemet.

 
Deponier har i deres miljøgodkendelser en positivliste (EAK-koder), der oplister, 
hvilke affaldstyper anlægget må modtage. Du kan altid kontakte et modtageanlæg, 
hvis du er i tvivl om, hvad de må modtage. 

Ved konkret anvisning menes anvisning af bygge- og anlægsaffald, der ikke er om-
fattet af en indsamlings- eller anvisningsordning i kommunens husholdnings- eller 
erhvervsaffaldsregulativ. 
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EAN-koder Affaldstype

170101 Beton

170102 Mursten

170103 Tegl og keramik

170107 Blandinger af beton, mur-
sten, tegl og keramik

170201 Træ

170202 Glas

170203 Plast

170302 Bitumenholdige blandinger

170401 Kobber, bronze, messing

170402 Aluminium

170403 Bly

170404 Zink

170405 Jern og stål

170406 Tin

170407 Blandet metal

170411 Kabler

170504 Jord og sten (ikke genan-
vendeligt skal til deponi)

170506 Klapmateriale

170508 Ballast fra banespor

170604 Isolationsmateriale

170605
Asbestholdige byggemate-
rialer (ikke støvende f.eks. 
tagplader)

170802 Gipsbaserede byggema-
terialer

170904 Blandet bygnings- og ned-
rivningsaffald

Forurenet affald 

EAN-koder Affaldstype

170106 Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl 
og keramik indeholdende farlige stoffer

170204 Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med 
farlige stoffer 

170303 Kultjære og tjærede produkter

170409 Metalaffald forurenet med farlige stoffer

170410 Kabler indeholdende olie, kultjære eller andre farlige stoffer

170503
Jord og sten indeholdende farlige stoffer:

 › Klasse 4 jord

170505 Klapmateriale indeholdende farlige stoffer

170507 Ballast fra banespor indeholdende farlige stoffer

170601* Isolationsmateriale indeholdende asbest

170603

Andet isolationsmateriale bestående af eller indeholdende 
farlige stoffer:

 › Mineraluld (stenuld, glasuld)

170606*(*) Asbestholdige byggematerialer, støvende (skal dobbelt em-
balleres)

170801 Gipsbaserede byggematerialer forurenet med farlige stoffer

170901

Kviksølvholdigt bygnings- og nedrivningsaffald: 

 › Termometre 
 › Manometre 
 › Lyskilder (sparepærer og lysrør)

170902

Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB: 

 › Fugemasser 
 › Maling 
 › Termoruder 
 › Kondensatorer og transformatorer 
 › Gulvbelægninger

170903 Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet 
affald) indeholdende farlige stoffer

Farligt affald
Generelt modtager deponierne ikke farligt affald, men typisk kan man aflevere 
de affaldsfraktioner, der er markeret med * i nedenstående tabel. Tjek selv, om 
fraktionerne står på positivlisten hos din kommunes deponi.

(*) Asbestforurenet jord kan ikke renses eller sendes til destruktion. Derfor skal det til de-
poni, dog skal det have EAK-kode som støvende asbest
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Bilag 5: Affaldsmængder 
og materialeforbrug
Bilaget indeholder tabeller med erfaringstal for mate-
rialemængder, som opstår ved nybyggeri, renovering 
og nedrivning af forskellige bygningstyper . Tabellerne 
kan f .eks . anvendes i en situation, hvor den kommuna-
le sagsbehandler ønsker at danne sig et overblik over, 
hvorvidt de mængder, der er angivet i en anmeldelse 
af bygge- og anlægsaffald fra en given ejendom, ser 
ud til at være realistiske .
 
De totale mængder for bygningsaffald ved nedrivning er for boliger ca. 1,1-1,6 ton pr. 
m2 etageareal og op til ca. 1,8 ton pr. m2 for erhvervsbygninger.

Tabel 1 Affaldsmængder pr. m2 ved 
nybyg geri, renovering eller nedrivning

Affalds type

Ny byggeri Reno-
vering Nedrivning

Bolig/
erhverv

Bolig/
erhverv Bolig Erhverv

Kg/m² Kg/m² Kg/m² Kg/m²

Beton og tegl-
brokker

18 31 1.510 1.400

Træ, andet 
bræn dbart

3,5 13 110 90

Papir og pap 0,5 - 5 -

Plast 1 - - -

Metal - 5 - 90

Andet ej 
brænd bart

- 1 - 180

I alt 23 50 1.625 1.760

 › Kilde: Miljøstyrelsen (1990), Prognose for bygge- og anlægsaffald (Mil-
jøprojekt nr. 150 og 151).

Værdierne i Tabel 1 er erfaringstal fra undersøgelser af nybygningsaktiviteter samt renoverings- 
og nedrivningsprojekter.

Værdierne i Tabel 2 stammer fra en registrering af anvendte materialer i 21 bygninger af forskel-
lige kategorier. Tallene er opskaleret og omregnet til landstal for nybyggeri vha. arealoversigter 
i BBR-registret.
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Tabel 2 Nøgletal for materialemængder ved nybyggeri i 1989

Affalds type

Boliger Erhverv

Parcel huse Række-
huse

Etage-
boliger Land brug Indus tri Kontor

kg/m² kg/m² kg/m² kg/m² kg/m² kg/m²

Natursten (sand, grus, 
skærver m .v .)

71 103 69 276 158 156

Beton, mørtel, gips m .v . 672 747 855 722 934 918

Tegl, klinker m .v . 192 168 141 62 56 62

Metaller 6 7 17 17 20 28

Træ 44 40 36 23 13 18

Linoleum, pap m .v . 0 0 0 0 2 2

Mineraluld, fibervæv 14 13 9 4 8 7

Plast 2 2 2 1 1 4

Glas 2 2 3 0 1 2

Bitumen produkter 
(asfaltpap m .v .)

2 2 1 1 5 2

Malervarer (maling, 
spartelmasse)

2 3 2 0 1 2

Total 1.007 1.087 1.135 1.106 1.199 1.201

 › Kilde: Miljøstyrelsen (1993), Byggeriets materialeforbrug (Miljøprojekt nr. 221).
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Tabel 3 Tyngde af byggematerialer

Materiale Densitet
kg / m3

Anslået
kg / m2

Beton af natursten 2.400 -

Mursten 1.700 400

Tegltagsten 2.000 40

Træ (nåletræ) 600 -

Asfalt 2.200 -

Asbest cement plader 2.200 20

Gipsplader 900 10

Linoleum 1.300 20

Mineraluld, murbats 30 -

Mineraluld, pladebats 200 -

Jord, moræneler 2.100 -

Jord, tørt sand 1.600 -

Erfaringer vedrørende affaldsmængder fra 
nedrivning af ældre sommerhuse af træ

Fra et sommerhus af træ på cirka 60 m2 må forventes ca. 2 ton malet beklædningstræ. 
Træet vil normalt ikke være trykimprægneret; hvis det er anmeldt som sådan, skyldes 
det som regel en fejl.

Desuden må forventes mindre mængder af:

 › Konstruktionstræ, ca. 1 ton – rent og egnet til direkte genbrug
 › Døre, vinduer og karmtræ
 › Gulvbelægning af f.eks. træ, linoleum eller vinyl
 › Vægge, inkl. tapet
 › Tag af eternit eller tagpap/onduline
 › Klinker

 › Kilde: Håndbog for bygningsindustrien (2016), Tyngde af byggemateria-
ler og lagervarer.
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Bilag 6: Tilsyn og 
håndhævelse 
Bilaget beskriver, hvornår og i hvilket omfang kommunen har mulighed for at føre til-
syn og efterfølgende håndhæve i tilfælde af manglende overholdelse af lovgivningen.

Hensigten med bilaget er at give læseren et overblik over nogle af reglerne om tilsyn 
og håndhævelse. Der er ikke tale om en udtømmende gennemgang af lovgivningen 
og de betingelser, hvis opfyldelse kan være en forudsætning for, hvornår og i hvilket 
omfang kommunen kan føre tilsyn og håndhæve i henhold til lovgivningen.

Baggrund

Kommunen er tilsynsmyndighed1. Tilsynsmyndighedens tilsyns- og håndhævelses-
opgave samt beføjelser er beskrevet i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 om tilsyn og 
kapitel 10 om administrative bestemmelser.

Tilsynspligten

Tilsynsmyndigheden skal føre tilsyn med, at miljøbeskyttelsesloven og regler udste-
det med hjemmel i loven, som f.eks. affaldsbekendtgørelsen, affaldsaktørbekendt-
gørelsen og restproduktbekendtgørelsen, overholdes af virksomheder og borgerne 
i kommunen2. I overensstemmelse hermed står der i f.eks. affaldsbekendtgørelsens § 
64, stk. 1 og affaldsaktørbekendtgørelsens § 35, stk. 1, at kommunen fører tilsyn med, 
at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes. Tilsynsmyndigheden skal også 
føre tilsyn med, at påbud og forbud efterkommes3.

Tilsyn med overtrædelser, som tilsynsmyndigheden vurderer er af underordnet be-
tydning for miljøbeskyttelsen, kan undlades4. Dette gælder uanset om der er tale om 
forhold som kommunen selv er blevet opmærksom på eller har kendskab til, fordi 
kommunen har modtaget en klage5.

En beslutning om at undlade at føre tilsyn med bagatelagtige forhold kan ikke påkla-
ges til anden administrativ myndighed, dvs. til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller 
til Miljøstyrelsen. Enhver, der har en individuel retlig interesse, kan dog anlægge en 
retssag. Derudover kan en beslutnings lovlighed efterprøves af Ankestyrelsen eller af 
Ombudsmanden, hvis man som borger eller virksomhed mener, at kommunen ikke 
forvalter lovgivningen korrekt. Ankestyrelsen og Ombudsmanden beslutter selv, hvil-
ke sager der behandles6 7.

Tilsynsmyndigheden har beføjelse til, uden retskendelse og til enhver tid, at få ad-
gang til en virksomhed – både indenfor og udenfor. Adgangen til virksomheden 
skal være nødvendig for gennemførelsen af tilsynsopgaven, dvs. tilsyn med at mil-
jøbeskyttelseslovens regler, eller regler udstedt med hjemmel i loven, overholdes. 

1  MILJØBESKYTTELSESLOVEN § 65, STK. 1.

2  MILJØBESKYTTELSESLOVEN § 65, STK. 1.

3  MILJØBESKYTTELSESLOVEN § 65, STK. 2, NR. 1.

4  MILJØBESKYTTELSESLOVEN § 85.

5  VEJLEDNING NR. 6 OM HÅNDHÆVELSE AF MILJØBESKYTTELSESLOVEN, AFSNIT 1.2.

6  RETSSIKKERHEDSLOVEN §§ 2 OG 5

7  SE KLAGE OG ADGANG TIL DOMSTOLSPRØVELSE PÅ MILJØSTYRELSENS HJEMMESIDE HTTPS://MST.

DK/SERVICE/LOVSTOF/MILJOERETTIGHEDER/MILJOERETTIGHEDER-I-DANMARK/ADGANG-TIL-KLA-

GE-OG-DOMSTOLSPROEVELSE/
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Derudover skal tilsynsmedarbejderen legitimere sig, og regler 
om bl.a. proportionalitet og varsling efter retssikkerhedsloven 
iagttages8 9.

Hvis tilsynsmyndigheden bliver opmærksom på en mulig 
overtrædelse af lovgivningen, skal der foretages en nærmere 
undersøgelse med henblik på at få afklaret, om der rent faktisk 
er sket noget ulovligt, som kræver håndhævelse af lovgivnin-
gen. Tilsynsmyndigheden har i den forbindelse efter loven en 
række undersøgelsesbeføjelser. Desuden har en virksomhed 
under visse omstændigheder en underretningspligt10.

Under tilsynet må kommunen foretage undersøgelser, fo-
tografere, kopiere og medtage dokumenter eller genstande 
uden vederlag. Tilsynsmedarbejderen skal udlevere en kvitte-
ring for medtagne genstande11.

Uanset om virksomheden har underrettet kommunen om for-
ureningen eller ej, så kan kommunen, når den får kendskab 
til forureningen, bede om alle oplysninger, der har betydning 
for at vurdere forureningen og som kan være en hjælp til at 
standse forureningen eller forbygge omfanget af den. Det 
gælder også oplysninger om økonomiske og regnskabsmæs-
sige forhold12. Derudover kan kommunen blandt andet påbyde 
virksomheden for egen regning at foretage prøveudtagning 
og analyser af materialer og produkter, der anvendes eller be-
handles13.

Bemærk, at i forhold til tilsynsmyndighedens anmodning om 
oplysninger fra en virksomhed er det også nødvendigt at have 
retssikkerhedsloven in mente i forhold til reglerne om selvin-
kriminering14.

I tilfælde af væsentlig forurening eller overhængende fare for 
væsentlig forurening, har den ansvarlige virksomhed pligt til 
straks at kontakte kommunen15. Virksomheden skal desuden 
straks forhindre yderligere forurening og/eller afværge den 
overhængende fare for forurening16.

8  MILJØBESKYTTELSESLOVENS § 87, STK. 1, 1. SÆTNING.

9  RETSSIKKERHEDSLOVEN §§ 2 OG 5

10  VEJLEDNING NR. 6 OM HÅNDHÆVELSE AF MILJØBESKYTTELSESLOVEN, 

AFSNIT 2.7.1.

11  MILJØBESKYTTELSESLOVENS § 87, STK. 1, 2. SÆTNING.

12  MILJØBESKYTTELSESLOVEN § 72, STK. 1, 1. SÆTNING.

13  MILJØBESKYTTELSESLOVENS § 72, STK. 1, NR. 2.

14  RETSSIKKERHEDSLOVENS § 10.

15  MILJØBESKYTTELSESLOVENS § 71, STK. 1.

16  MILJØBESKYTTELSESLOVENS § 71, STK. 2.

Håndhævelsespligten 

Tilsynsmyndigheden har en håndhævelsespligt. Det er tilsyn-
smyndighedens opgave at sørge for, at overtrædelser af be-
stemmelser i loven eller en bekendtgørelse lovliggøres, med-
mindre der er tale om overtrædelser af underordnet karakter17. 
Det er tilsynsmyndigheden, der vurderer, om en overtrædelse 
er af underordnet karakter eller ej. Tilsynsmyndighedens be-
slutning kan påklages18.

Lovliggørelse kan ske i form af en retlig eller fysisk lovliggørel-
se. Retlig lovliggørelse er en lovliggørelse af eksisterende for-
hold gennem efterfølgende tilladelse eller dispensation. Mere 
almindeligt på bygge- og anlægsaffaldsområdet er fysisk lov-
liggørelse, hvor det ulovlige forhold ophører, ved at forholdet 
rent fysisk bringes i overensstemmelse med reglerne. 

Tilsynsmyndigheden skal kontakte den, der er ansvarlig for en 
overtrædelse af lovgivningen med henblik på at stoppe ulov-
ligheder19.

Er der tale om særligt grove overtrædelser med stor risiko for 
miljøet, har tilsynsmyndigheden pligt til at standse det ulovli-
ge forhold20.

Yderligere information

 › Vejledning nr. 6 af 2005 om håndhævelse af Miljøbeskyt-
telsesloven 
https://www2.mst.dk/udgiv/publikatio-
ner/2005/87-7614-833-5/pdf/87-7614-834-3.pdf  

 › Vejledning nr. 7 af 2005 om anvendelse af retssikkerheds-
loven på miljøområdet  
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikatio-
ner/2005/87-7614-835-1/html/default.htm 

17  MILJØBESKYTTELSESLOVEN § 68, STK. 1.

18  MILJØBESKYTTELSESLOVEN § 91, STK. 1.

19  MILJØBESKYTTELSESLOVEN § 69, STK. 1.

20  MILJØBESKYTTELSESLOVEN §70, STK.1.
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BILAG 7

7.1 Servicemeddelelse til husejere, der 
har fået en nedrivningstilladelse om at 
anmelde byggeaffald (skabelon)
Denne servicemeddelelse kan kommunen sende til husejere og den, der på vegne af husejeren, har fået en ned-
rivningstilladelse. 

Der skal gøres opmærksom på, at man som sagsbehandler altid bør kigge på Ret sinformations hjemmeside www.
retsinformation.dk og onlineindgangen til EU-lov givningen https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da 
med henblik på at anvende den til enhver tid gældende lovgivning.

Husk at anmelde byggeaffald
Jeg henvender mig til dig i forlængelse af [indsæt navn på kommune] meddelelse af tilladelse til nedrivning af 
bygning på nedenstående adresse af [indsæt dato]

[Indsæt adresse og husnummer, postnummer og by]

[Indsæt matrikelnummer, ejerlav]

Jeg vil gøre opmærksom på følgende:

Før en bygning eller dele af en bygning bliver revet ned, skal byggeaffaldet anmeldes til kommunen .

Det er ejerens ansvar som bygherre at anmelde bygge- og anlægsaffaldet til kommunen før nedrivning, og 
kommunen skal have modtaget anmeldelsen af bygge- og anlægsaffaldet senest 14 dage før, arbejdet går i 
gang, jf . affaldsbekendtgørelsens § 63 . 

Pligten til at anmelde bygge- og anlægsaffaldet gælder også, selv om det er f.eks. en rådgiver eller entreprenør, 
som står for udførelsen af nedrivningen. 

Bygherre kan overdrage opgaven med at anmelde til entreprenør eller rådgiver. Det kræver, at bygherre giver en 
fuldmagt, som vedhæftes anmeldelsen af byggeaffaldet. Ansvaret for korrekt og rettidig anmeldelse forbliver 
som udgangspunkt hos bygherre. 

Anmeldelse af byggeaffald skal ske på: https://bygningsaffald.dk eller https://www.bygogmiljoe.dk/. [Linket af-
hænger af, hvilket system kommunen bruger – slet det link, der ikke kan anvendes]

Farlige stoffer i byggeaffaldet

Mange huse, sommerhuse og tilbygninger i [Indsæt navn på kommune] indeholder miljøproblematiske stoffer. 
Det gælder primært huse, der er opført før 1985. De kan bl.a. være malet med tungmetalholdig maling, der kan 
være PCB i vinduer og fugemasser til fliser og/eller der kan være asbest i tagpladerne. 
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Pligten til at anmelde byggeaffaldet indeholder implicit en forpligtelse til, at man som bygherre er/gør sig be-
kendt med, hvad byggeaffaldet indeholder. Hvis man ikke gør det, undlader man at sikre sig, at man anmelder og 
bortskaffer affaldet korrekt. På nettet findes en række firmaer, der laver miljøscreeninger på huse ift. nedrivninger.

Som minimum skal følgende analyseres:

 › Malede overflader: Skal analyseres for PCB og tungmetallerne Bly, Cadmium, Kobber, Krom, Nikkel, Zink, 
Kviksølv

 › Udvendig sokkel: Skal analyseres for tungmetaller og polyaromatiske Hydrocarboner (PAH)
 › Skorsten og tagpap: Skal analyseres for polyaromatiske Hydrocarboner (PAH)
 › Fliseklæb og ældre tagpap: Skal analyseres for asbest
 › Termoruder fra før 1980: Skal analyseres for PCB
 › Elastiske fuger: Skal analyseres for PCB og klorparafiner.   

 
Affaldsbekendtgørelsens §§ 58-62 indeholder herudover særlige regler for screening af PCB, hvis bygningen, der 
nedrives, er opført eller renoveret mellem 1950-1977, og hvis nedrivningen vedrører mere end 10 m2, eller hvis 
arbejdet frembringer mere end 1 ton affald. 

Såfremt du har spørgsmål til denne henvendelse, kan du kontakte mig på mail [indsæt mailadresse] eller telefon 
[indsæt telefonnummer].

Er du ikke rette modtager af [denne mail eller dette brev], bedes du give [denne mail eller dette brev] videre til 
rette vedkommende.

Med venlig hilsen 

[Indsæt navn på sagsbehandler og kommune]
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7.2 Fuldmagt til anmeldelse af affald 
m.v. og aftale om overdragelse 
af ansvar for affaldshåndtering 
(skabelon)
I kapitel 1.1 beskrives bygherres pligt til at identificere miljøproblematiske stoffer og til at anmelde sit bygge- og 
anlægsaffald samt bygherres pligt til at håndtere sit bygge- og anlægsaffald. 

Bygherre har mulighed for at give en fuldmagt til en entreprenør eller anden part, så entreprenøren eller anden 
part på bygherres vegne foretager en screening, kortlægning og/eller anmeldelse af byggeaffaldet til kommunen. 

Bygherren kan lade entreprenøren eller anden part udføre screenings- kortlægnings- og/eller anmeldelses-opga-
ven, men ansvaret for efterlevelse af pligten til at screene m.v. ligger fortsat hos bygherren. 

Nedenfor finder du en skabelon til en fuldmagt. 

Bygherre har også mulighed for, ved aftale med en anden part (som derved bliver affaldsproducent), at overdrage 
sit ansvar i henhold til affaldsbekendtgørelsen for at håndtere sit affald fra renovering eller nedrivning af en byg-
ning eller et anlæg. Husk, at ansvaret for at screene, kortlægge og anmelde ikke kan overdrages, selv om ansvar 
for affaldshåndtering overdrages.

Nedenfor finder du en skabelon til en aftale. Aftalen angår ikke overdragelse af ansvar til en indsamlingsvirksom-
hed.

Der skal gøres opmærksom på, at man som sagsbehandler altid bør kigge på Ret sinformations hjemmeside www.
retsinformation.dk og onlineindgangen til EU-lov givningen https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da 
med henblik på at anvende den til enhver tid gældende lovgivning.

Fuldmagt til at foretage [indsæt om det er screening, kortlægning og/eller 
anmeldelse]
Ved [indsæt om miljøsanering og nedrivning eller miljøsanering og renovering] af ejendommen (Rubrik 1), giver 
bygherre (Rubrik 2) hermed fuldmagt til [indsæt om entreprenør eller anden part] (Rubrik 3) til at foretage [ind-
sæt om screening, kortlægning og/eller anmeldelse] af bygge- og anlægsaffald til kommunen. 

Rubrik 1: 
Overdragelsen omfatter følgende ejendom(-
me):

[Indsæt adresse og evt. bygningsnummer på ejendom 
(-me)]

Rubrik 2: 
Navn på bygherre:

[Indsæt fulde navn, firmaets navn, firmaets adresse og 
CVR-nr.]

Rubrik 3: 
Fuldmagt gives til:

[Indsæt navn på entreprenør eller anden part, firmaets 
adresse og CVR-nr.]

Dato   Bygherre (underskrift)

Dato   [Indsæt om entreprenør eller anden part] (underskrift)

BILAG 7
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Aftale om overdragelse af ansvar for håndtering af bygge- og anlægsaffald 
Bygherre (Rubrik 1) overdrager hermed ansvaret for håndtering af bygge- og anlægsaffald produceret i forbin-
delse med [indsæt om nedrivning og/eller renovering] af [indsæt om ejendom eller anlæg] (Rubrik 2) til [indsæt 
navn på entreprenør eller anden part] (Rubrik 3).

Rubrik 1: 
BYGHERRE:

[Indsæt fulde navn, og evt. firma, firmaets adresse og CVR-
nr.]

Rubrik 2: 
Overdragelsen omfatter følgende [anlæg] 
[ejendom(-me)]:

[Indsæt adresse og evt. bygningsnummer på ejen-
dom(-me)]

Rubrik 3: 
Anden part:

[Indsæt navn på entreprenør eller anden part, firmaets 
adresse og CVR-nr.]

Dato   Bygherre (underskrift)

Dato   Indsamlingsvirksomhed (underskrift)
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7.3 Anvisning af affald (skabelon)

Bilag 7.3. indeholder en skabelon til brug for kommunens anvisning af byggeaffald.

Sagsbehandleren skal være opmærksom på at slette irrelevante afsnit, eksempelvis om farligt affald, hvis anmel-
delse ikke indeholder information om farligt affald. 

Vær opmærksom på at det er sagsbehandleren, der sender anvisningen til behandlingsanlæggene.

Der skal gøres opmærksom på, at man som sagsbehandler altid bør kigge på Ret sinformations hjemmeside www.
retsinformation.dk og onlineindgangen til EU-lov givningen https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da 
med henblik på at anvende den til enhver tid gældende lovgivning.

Anvisning af affald i henhold til modtaget anmeldelse af byggeaffald af [indsæt dato]
[Indsæt navn på kommune] har modtaget anmeldelse af byggeaffald den [indsæt dato], der vedlægges. 

Kommunen har klassificeret affaldet i henhold til affaldsbekendtgørelsens § 4: 

[Oplist hvorledes affaldet er klassificeret]

Farligt affald anvises til: 

Smoka, U-vej 7, 2300 København S 

 › [Skal udfyldes: Xx ton xx, EAK 17 xx xx, forurenet med xx] 
[Indsæt navn på kommune] skal have tilsendt kopi af vejesedler, når affaldet er afleveret.  

Kopi af anvisningen sendes til: smoka@smoka.dk.

Forbrændingsegnet affald anvises til: 

Roskilde Forbrænding ARGO, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 

 › [Skal udfyldes: Xx ton xx, EAK 17 xx xx, forurenet med xx] 
[Indsæt navn på kommune] skal have tilsendt kopi af vejesedler, når affaldet er afleveret.  

Kopi af anvisningen sendes til: info@argo.dk.

Deponeringsegnet affald anvises til: 

Audebo Deponi, Hagesholmvej 7, 4520 Svinninge 

 › [Skal udfyldes: Xx ton xx, EAK 17 xx xx, forurenet med xx]  

 › Affald med PCB må ikke blandes med andet affald.
 › Affald med asbest må ikke blandes med andet affald.
 › Støvende asbest skal befugtes og dobbelt emballeres i to gennemsigtige plastposer.  

BILAG 7
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I skal udfylde en affaldsdeklaration, inden affaldet køres til deponiet på www.affaldsdeklaration.dk. [Slettes, hvis 
den procedure ikke anvendes hos det pågældende anlæg]

[Vælg det relevante anlæg]. 

Når I modtager kvittering med godkendelse fra Audebo Deponi, kan I aflevere affaldet. 

[Indsæt navn på kommune] skal have tilsendt kopi af vejesedler, når affaldet er afleveret.  

Kopi af anvisningen sendes til: [indsæt oplysninger, hvis relevant]

Særlige fraktioner: [Dette er blot eksempler på særlige fraktioner. Andre kan indsættes med anvisning, hvis re-
levant i den konkrete sag.]

 › [Indsæt mængde] ton blyindfattede ruder anvises til Reiling Glassrecycling EAK-kode 170403 ”Bly”.
 › [Indsæt navn på kommune] anviser 1 ton skorsten til Audebo Deponi EAK-kode 170902 ”Blandet bygnings- 

og nedrivningsaffald”. For skorsten kan EAK-kode 170107 også bruges.
 
Er der spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig på mail [indsæt mailadresse] eller telefon [indsæt 
telefonnummer]

Med venlig hilsen

[Indsæt navn på sagsbehandler og kommunen]
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7.4 Indskærpelse vedrørende 
manglende oplysninger om screening 
af ejendommen (skabelon)
Bilag 7.4. indeholder en skabelon til brug for kommunens oplysning af sagen i tilfælde hvor kommunen ikke har 
modtaget bygherrens screening og bygherren ikke har reageret eller ikke ønsker at give kommunen de pågæl-
dende oplysninger.

Der skal gøres opmærksom på, at man som sagsbehandler altid bør kigge på Ret sinformations hjemmeside www.
retsinformation.dk og onlineindgangen til EU-lov givningen https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da 
med henblik på at anvende den til enhver tid gældende lovgivning.

Indskærpelse vedrørende manglende oplysninger om screening af ejendommen beliggende [indsæt adresse 
og husnummer, matrikelnummer, postnummer og by] .

Miljøafdelingen i [Indsæt navn på kommune] har [indsæt dato] modtaget jeres anmeldelse af byggeaffald fra 
[indsæt navn på nedrivningsfirma, bygherre eller entreprenør] i forbindelse med renovering eller nedrivning af 
ejendommen på [indsæt adresse og husnummer, matrikelnummer, postnummer og by]. Den modtagne anmeldel-
se vedlægges [vedlæg anmeldelse, så der ikke er tvivl om, hvilke oplysninger kommunen har modtaget]. 

Den modtagne anmeldelse indeholder ikke oplysninger om screening for PCB og andre miljøproblematiske stof-
fer i ejendommen. 

PCB

Miljøafdelingen kan se, at ejendommen er opført i [indsæt årstal]. Da ejendommen er opført i perioden 1950-1977 
og nedrivningen/renoveringen vedrører mere end 10 m2 har bygherre pligt til at screene ejendommen/området 
der renoveres for PCB, jf. § 58, stk. 1, i affaldsbekendtgørelsen. Screening skal foretages ved udfyldelse af vedlagte 
screeningsskema for PCB [vedlæg skema]

Det vil sige, at i forbindelse med nedrivning eller renovering af bygningen skal bygningen screenes for PCB.

Screeningen skal foretages, inden man går i gang med nedrivningen eller renoveringen af bygningen, og inden 
man går i gang med at sanere bygningerne for de fundne miljøproblematiske stoffer. Herefter skal der foretages 
en selektiv nedrivning af bygningerne. 

Kommunen skal indskærpe, at der skal foretages den nævnte lovpligtige screening for PCB, herunder at 
screeningsskemaet for PCB udfyldes og indsendes til kommunen. Såfremt der ved udfyldelse af screeningsske-
maet ikke kan svares "nej" til samtlige spørgsmål, skal bygherre foretage en kortlægning af de dele af en bygning 
eller et anlæg, der kan indeholde PCB, jf. affaldsbekendtgørelsens § 59, stk. 1. 

I alle tilfælde skal byggeaffald anmeldes skriftligt til kommunen, jf. affaldsbekendtgørelsens § 60-62.  

Øvig anmeldelse af byggeaffald og andre miljøproblematiske stoffer

Efter affaldsbekendtgørelsen skal øvrigt byggeaffald anmeldes til kommunen 14 dage før nedrivningsarbejdet/
renoveringen påbegyndes, jf. affaldsbekendtgørelsens § 63. Herefter klassificerer kommunen affaldet, jf. § 4 i 
affaldsbekendtgørelsen. Når kommunen har klassificeret affaldet, anviser kommunen affaldet til godkendte mod-
tagere.

BILAG 7
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Pligten til at anmelde, sortere og håndtere byggeaffaldet indeholder implicit en forpligtelse til, at man som byg-
herre er eller gør sig bekendt med, hvad byggeaffaldet indeholder samt oplyser kommunen herom ved anmeldel-
se af byggeaffaldet. På nettet findes en række firmaer, der laver miljøscreeninger på huse ift. nedrivninger.

Som minimum skal følgende analyseres:

 › Malede overflader: Skal analyseres for PCB og tungmetallerne Bly, Cadmium, Kobber, Krom, Nikkel, Zink, 
Kviksølv

 › Udvendig sokkel: Skal analyseres for tungmetaller og polyaromatiske Hydrocarboner (PAH)
 › Skorsten og tagpap: Skal analyseres for polyaromatiske Hydrocarboner (PAH)
 › Fliseklæb og ældre tagpap: Skal analyseres for asbest
 › Termoruder fra før 1980: Skal analyseres for PCB
 › Elastiske fuger: Skal analyseres for PCB og klorparafiner.   

Såfremt du har spørgsmål til denne henvendelse, kan du kontakte mig på mail [indsæt mailadresse] eller telefon-
nummer [indsæt telefonnummer].

Med venlig hilsen

[Indsæt navn på sagsbehandler og kommune]
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7.5 Indskærpelse vedrørende 
manglende oplysninger til brug for 
kommunens affaldsklassificering og 
-anvisning (skabelon)
Bilag 7.5. indeholder en skabelon til brug for kommunens oplysning af sagen i tilfælde hvor anmeldelsen ikke in-
deholder tilstrækkeligt med oplysninger til at kommunen kan klassificere og anvise affaldet fra nedrivningen eller 
renoveringen og bygherren ikke har reageret eller ikke ønsker at give kommunen de pågældende oplysninger.

Henvendelsen, herunder anmodningen om yderligere oplysninger, må ikke fremstå som et påbud, da affaldsbe-
kendtgørelsen ikke inderholder hjemmel hertil.

Der skal gøres opmærksom på, at man som sagsbehandler altid bør kigge på Ret sinformations hjemmeside www.
retsinformation.dk og onlineindgangen til EU-lov givningen https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da 
med henblik på at anvende den til enhver tid gældende lovgivning.

Indskærpelse vedrørende manglende oplysninger til brug for kommunens affaldsklassificering og -anvisning 
fra ejendommen beliggende [indsæt adresse og husnummer, matrikelnummer, postnummer og by]

Miljøafdelingen [indsæt navn på kommune] har [indsæt dato] modtaget jeres anmeldelse af byggeaffald fra 
[indsæt navn på nedrivningsfirma, bygherre eller entreprenør] i forbindelse med renovering eller nedrivning af 
ejendommen på [indsæt adresse og husnummer, matrikelnummer, postnummer og by].

Anmeldelsen indeholder ikke tilstrækkelige oplysninger til, at kommunens miljøafdeling kan klassificere affaldet 
jf. §4 i affaldsbekendtgørelsen,1 og dermed anvise affaldet til godkendte modtagere.

Ejendommen er opført i [indsæt årstal] og indeholder med stor sandsynlighed en række miljøproblematiske 
stoffer. 

[Nedenstående er eksempler på spørgsmål til anmelder. Tilføj eventuelt flere og sløjf dem, der ikke er brug for. 
Se eventuelt bilag 10]

Vi kan ikke se, at anmeldelsen redegør for nedenstående: 

 › Er der asbest i klæber i de glaserede fliser i køkken og på toilettet?
 › Er der asbest og PAH i tagpappet?
 › Er der tungmetaller (bly, cadmium, krom, kobber, kviksølv, nikkel eller zink) i det malede træ (karme, gerig-

ter og døre)?
 › Er gulvet i kælderen blevet undersøgt for indhold af PCB?
 › Udendørs: Er sokkelmalingen undersøgt for indhold af tungmetaller og PAH?

1  BEKENDTGØRELSE NR. 224 AF 8. MARTS 2019 OM AFFALD. 

§ 4. KOMMUNALBESTYRELSEN AFGØR, OM ET STOF ELLER EN GENSTAND ER AFFALD, JF. DOG STK. 7 OG § 6, STK. 2. 

STK. 2. KOMMUNALBESTYRELSEN AFGØR ENDVIDERE, OM AFFALD ER: 1) FARLIGT AFFALD, 2) EMBALLAGEAFFALD, 3) AFFALD EGNET TIL 

MATERIALENYTTIGGØRELSE, 4) FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD, 5) DEPONERINGSEGNET AFFALD. 

BILAG 7



140

FORVALTNINGS GRUNDLAG FOR BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 

I bedes2 derfor redegøre for indholdet af miljøproblematiske stoffer i de forskellige bygningsdele. Herefter kan 
Miljøafdelingen klassificere affaldet.

Såfremt du har spørgsmål til denne henvendelse, kan du kontakte mig på mail [indsæt mailadresse] eller telefon 
[indsæt telefonnummer].

Med venlig hilsen

[Indsæt navn på sagsbehandler og kommune]

2  HENVENDELSEN, HERUNDER ANMODNINGEN OM YDERLIGERE OPLYSNINGER, MÅ IKKE FREMSTÅ SOM ET PÅBUD, IDET AFFALDSBEKENDT-

GØRELSEN IKKE INDEHOLDER HJEMMEL HERTIL.
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7.6 Tilsynsbrev ved uvarslet tilsyn 
(skabelon)
Bilag 7.6. indeholder et tilsynsbrev der kan bruges i forbindelse med uvarslede tilsyn.

Det forudsættes at den tilsynsførende sagsbehandler har brevet med det uvarslede tilsyn.

Der skal gøres opmærksom på, at man som sagsbehandler altid bør kigge på Ret sinformations hjemmeside www.
retsinformation.dk og onlineindgangen til EU-lov givningen https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da 
med henblik på at anvende den til enhver tid gældende lovgivning.

Meddelelse om uvarslet miljøtilsyn hos [Indsæt navn på virksomhed og adresse] 

[Indsæt navn på kommune] vil i dag [indsæt dato] kl. [indsæt tidspunkt] føre tilsyn og kontrol med virksomhe-
den/ejendommen i henhold til affaldsbekendtgørelsens § 643 og miljøbeskyttelseslovens § 65.4

Tilsynet er uanmeldt, fordi vi har brug for at få et øjebliksbillede af miljøforholdene, da kommunen [har fået klage 
over/har mistanke om/kan se at - begrund hvorfor det er nødvendigt at føre tilsyn uden at forvarsle 14 dage i 
forvejen].  

Ved tilsynet vil jeg se på, om [nævn konkret hvad du vil se på].

Under tilsynet har du efter forvaltningslovens § 85 ret til at lade dig repræsentere eller bistå af andre.  

Vi anbefaler, at virksomhedens miljøansvarlige deltager i tilsynet.

Med venlig hilsen

[Indsæt navn på sagsbehandler og kommune] 

3  BEKENDTGØRLSE NR. 224 AF 8. MARTS 2019. OM AFFALD 

4  MILJØBESKYTTELSESLOVEN NR. 358 AF 6. JUNI 1991 

5  FORVALTNINGSLOVEN NR. 571 AF 19. DECEMBER 1985

BILAG 7
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7.7 Forbud mod fortsat nedrivning 
(skabelon) 
Bilag 7.7. indeholder et forbud mod fortsat nedrivning fordi at arbejdet medfører støvgener. 

Det anbefales, at der gives et mundtligt standsningspåbud ved tilsyn (udarbejdelse af tilsynsnotat), der efterføl-
gende følges op ved et skriftligt forbud. Forbuddet forudsætter, at kommunen kan bevise, at nedrivningsarbejdet 
er et ulovligt forhold i henhold til årsagen til standsningspåbuddet. Her et eksempel på støvgener.

Der skal gøres opmærksom på, at man som sagsbehandler altid bør kigge på Ret sinformations hjemmeside www.
retsinformation.dk og onlineindgangen til EU-lov givningen https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da 
med henblik på at anvende den til enhver tid gældende lovgivning.

Forbud mod fortsat nedrivning på ejendommen beliggende [indsæt adresse og husnummer, matrikelnummer, 
postnummer og by]

På baggrund af klager fra naboer og besigtigelse foretaget [indsæt dato] nedlægger [indsæt navn på kommune] 
hermed forbud mod videre nedrivningsarbejder, indtil bygherre overfor [indsæt navn på kommune] kan doku-
mentere, at arbejdet kan udføres uden unødig støvbelastning for omgivelserne.

Forbuddet gives med hjemmel i § 4 i bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Forbuddet mod fortsatte nedrivningsarbejder på grund af støvgener er ligeledes meddelt mundtligt ved tilsyn 
[indsæt dato]. [Afsnit slettes, hvis der ikke har været tilsyn]

Begrundelse for forbuddet

[Indsæt begrundelse for forbuddet, herunder nærmere begrundelse for, at nedrivningen medfører gener i et uac-
ceptabelt omfang. Tilsynsnotat bør ligeledes vedlægges.]

Klagevejledning

Forbuddet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 21 i bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 
om miljøregulering af visse aktiviteter.6

Såfremt du har spørgsmål til denne henvendelse, kan du kontakte mig på mail [indsæt mailadresse] eller telefon 
[indsæt telefonnummer].

Med venlig hilsen

[Indsæt navn på sagsbehandler og kommune]

Afgørelsen sendes også til:

[Indsæt relevante personer/virksomheder]

6  BEKENDTGØRELSE NR. 844 AF 23. JUNI 2017 OM MILJØREGULERING AF VISSE AKTIVITETER: § 21. AFGØRELSE TRUFFET AF KOMMUNALBE-

STYRELSEN EFTER DENNE BEKENDTGØRELSE KAN IKKE PÅKLAGES TIL ANDEN ADMINISTRATIV MYNDIGHED, JF. DOG § 23. STK. 2. AFGØRELSE 

TRUFFET AF KOMMUNALBESTYRELSEN EFTER LOKALE FORSKRIFTER, JF. § 20, KAN IKKE PÅKLAGES TIL ANDEN ADMINISTRATIV MYNDIGHED, 

JF. DOG § 23.
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7.8 Standsningspåbud ved manglende 
anmeldelse og indskærpelse om 
anmeldelse af byggeaffald (skabelon)
Bilag 7.8. indeholder et standsningspåbud og en indskærpelse om anmeldelse af byggeaffald.

Der skal gøres opmærksom på, at man som sagsbehandler altid bør kigge på Ret sinformations hjemmeside www.
retsinformation.dk og onlineindgangen til EU-lov givningen https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da 
med henblik på at anvende den til enhver tid gældende lovgivning.

Påbud om omgående stop for nedrivningsarbejde, oplysning om reglerne om anmeldelse af byggeaffald og 
henstilling om at fremsende anmeldelse af byggeaffald vedr . nedrivning af ejendommen [indsæt adresse, post-
nummer og by]

[Indsæt navn på kommune] ved medarbejder [indsæt navn på medarbejder] har ved tilsyn den [indsæt dato] 
konstateret, at nedrivningsarbejde på [indsæt adresse, postnummer og by] er påbegyndt.

Jeg kan imidlertid ikke se, at kommunen har modtaget anmeldelse af bygge- og anlægsaffald som fastsat i 
affaldsbekendtgørelsens kapitel 11. [Det bør specificeres, om der henvises til en situation omfattet af affaldsbe-
kendtgørelsens § 58. og derefter §§ 61 eller 62. Eller om der henvises til § 63. Husk at rette retshenvisningerne.]

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal anmeldelsen, vedlagt relevant dokumentation, indsendes til kommunen 
senest 14 dage før nedrivningsarbejdet påbegyndes.

Standsningspåbud

Da kommunen ikke har modtaget anmeldelse af byggeaffaldet i henhold til affaldsbekendtgørelsens regler, skal 
nedrivningsarbejdet omgående stoppes, jf. § 69, stk. 1, nr. 1 i Miljøbeskyttelsesloven. 

Arbejdet må først genoptages, når kommunen har modtaget anmeldelse af byggeaffaldet, og når kommunen har 
behandlet sagen. Kommunen vil behandle sagen så hurtigt som muligt, så arbejdet ikke forsinkes unødigt, når de 
fornødne oplysninger er modtaget.

Det skal bemærkes, at standsningspåbuddet ikke kan påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 69, stk. 3 
i Miljøbeskyttelsesloven.

Hvis det ulovlige forhold fortsætter, kan kommunen beslutte at anmelde forholdet til politiet, jf. [§ 66, nr. 20, 21, 
22, 23 eller 24 - vælg den bestemmelse, der passer i den konkrete situation] i affaldsbekendtgørelsen. 

Den videre proces

Kommunen indskærper derfor, at de manglende oplysninger indsendes til Kommunen på mailadresse [indsæt 
mailadresse] snarest muligt. 

Det bemærkes, at [Indsæt navn på kommune] ikke ved denne henvendelse har taget stilling til forhold, der regu-
leres af anden lovgivning som for eksempel planloven eller bygningsreglementet. 

Spørgsmål til sagen kan rettes til undertegnede [indsæt kontrakt oplysninger]

Venlig hilsen

[Indsæt navn på sagsbehandler og kommune]

BILAG 7
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7.9 Politianmeldelse (skabelon) 

Bilag 7.9. indeholder en skabelon til brug for politianmeldelse i situationer hvor der er foretaget en nedrivning eller 
en renovering og bygherren ikke fulgt reglerne i affaldsbekendtgørelsen og affaldsaktørbekendtgørelsen.

Vær opmærksom på kun at medtage de beskrivelser, der er aktuelle for den pågældende sag.

Der skal gøres opmærksom på, at man som sagsbehandler altid bør kigge på Ret sinformations hjemmeside www.
retsinformation.dk og onlineindgangen til EU-lov givningen https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da 
med henblik på at anvende den til enhver tid gældende lovgivning.

POLITIANMELDELSE
Vedrørende overtrædelse af bekendtgørelse om affald.

1 . Anmodning om tiltale

Politi anmodes om at iværksætte efterforskning med henblik på eventuel tiltalerejsning mod:

[Indsæt navn]

Efter [Indsæt navn på kommune] ("Kommunen") vurdering har Bygherren og Nedriver [Det skal vurderes, om 
det både er bygherre og nedriver, og såfremt dette ikke er tilfældet, skal der ske en tilretning løbende nedenfor] 
overtrådt flere strafbelagte bestemmelser i affaldsbekendtgørelsen i forbindelse med nedrivning af en bygning 
("Bygningen") på [indsæt adresse, postnummer og by].

I det følgende redegøres kort for det faktiske sagsforløb samt Kommunens vurdering af de pågældende overtræ-
delser af affaldsbekendtgørelsens regler. 

2 . Sagsforløbet

[Beskriv præcist, hvad der foregået og hvornår. Husk at henvise til og vedlægge relevante bilag.]

3 . Strafbare forhold

 › Bygherrens strafbare forhold
 › Undladelse af at foretage screening og kortlægning efter affaldsbekendtgørelsens §§ 58 og 59.

Efter affaldsbekendtgørelsens kapitel 11, §§ 58 og 59 skal Bygherren screene og evt. kortlægge for PCB ved ned-
rivning af bygninger, der er opført i perioden fra 1950 til 1977.

Pligten gælder, hvis nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning, eller hvis arbejdet frembringer mere 
end 1 ton affald. For bygninger opført eller renoveret mellem 1950 og 1977 skal screeningsskemaet i affaldsbe-
kendtgørelsens bilag 7 desuden altid udfyldes, når byggeaffald anmeldes. 

Det er strafbart at overtræde §§ 58 og 59, jf. § 66, stk. 1, nr. 21 og nr. 22. Affaldsbekendtgørelsens § 66, stk. 1, nr. 21 
og nr. 22 har følgende ordlyd: "Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde 
den, der (…) nr. 21) undlader at foretage screening, jf. § 58 (…) nr. 22) undlader at foretage kortlægning, jf. § 59". 

Da Bygningen er opført i [indsæt årstal], og nedrivningen vedrører [indsæt] m2 [samt frembringer mere en 1 ton 
affald], har Bygherren pligt til at foretage en screening og evt. kortlægning af bygningen for at afdække, om der 
kan være anvendt PCB-holdigt materiale i denne forbindelse. Screeningen og evt. kortlægning skal foretages, 
inden nedrivningen påbegyndes, jf. affaldsbekendtgørelsens §§ 58, stk. 1 og 59. [Kan også angå udskiftning af 
termoruder, jf. § 58, stk. 1, nr. 2.]
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Da screenings- og kortlægningspligten påhviler Bygherren, har Bygherren hermed overtrådt §§ 58 og 59, hvilket 
kan straffes med bøde efter § 66, stk.1, nr.21 og 22.

 › Manglende anmeldelse af byggeaffald og PCB-holdigt affald efter affaldsbekendtgørelsens § 60
Affaldsbekendtgørelsens § 60 har følgende ordlyd: "Inden byggearbejder omfattet af § 58, stk. 1, påbegyndes, 
skal bygherren indgive en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Stk. 2. En anmeldelse, jf. stk. 1, skal indsen-
des samtidig med en ansøgning eller anmeldelse efter byggelovgivningen, eller senest 2 uger inden byggearbej-
det påbegyndes. Stk. 3. En anmeldelse, jf. stk. 1, skal være i overensstemmelse med §§ 61 og 62"

For så vidt angår PCB, har Bygherren et særligt ansvar for anmeldelsen i affaldsbekendtgørelsens §§ 61 og 62, 
jf. § 60. Det er strafbart at overtræde §§ 60, 61 og 62, jf. § 66, stk.1, nr.23.: bestemmelsen har følgende ordlyd: 
"Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der (…) nr. 23) undlader 
at indgive anmeldelse, jf. § 60, og medsende de i § 61 eller § 62 angivne oplysninger." 

Da Bygherren har nedrevet Bygningen uden at anmelde denne til Kommunen, har Bygherren overtrådt § 60, og 
kan derfor straffes med bøde efter § 66, stk.1, nr.23.

 › Nedriverens strafbare forhold
 › Manglende kildesortering af affald, herunder manglende frasortering af bl.a. PCB-holdigt affald efter 

affaldsbekendtgørelsens §§ 49 og 50
Efter affaldsbekendtgørelsens § 49 skal affaldsproducerende virksomheder kildesortere deres affald. Kravet om 
kildesortering betyder efter § 50, stk. 1, at affaldsproducerende virksomheder altid skal udsortere farligt affald, 
PCB-holdigt affald og termoruder fra deres bygge- og anlægsaffald. Derudover skal de affaldsproducerende 
virksomheder på stedet sortere affaldet i de i § 50, stk. 2. opremsede fraktioner.

Det er strafbart at overtræde §§ 49 og 50, jf. § 66, stk.1, nr. 11 og nr. 12. Affaldsbekendtgørelsens § 66, stk.1, nr. 11 
og nr. 12 har følgende ordlyd: "Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde 
den, der (…) nr. 11) undlader at kildesortere affald, jf. § 49 (…) nr. 12) undlader at sortere bygge- og anlægsaffald 
eller underlader at følge kommunalbestyrelsens anvisning, jf. § 50, stk.1-4, og stk.5, 2. pkt.".

[Beskriv præcist, hvorfor nedriver, efter kommunens opfattelse, ikke har overholdt reglerne. Anfør, hvilke para-
graffer nedriver har overtrådt.]

 › Manglende dokumentation for, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med lovgivningen efter § 24, 
stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører.

Nedriver skal efter anmodning fra kommunen fremvise dokumentation for, at affald er håndteret i overensstem-
melse med lovgivningen, jf. § 24, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, 
-gebyrer og -aktører.

Overtrædelse af § 24, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og 
-aktører er strafbart efter § 37, nr. 11, i samme bekendtgørelse. 

[Beskriv præcist, hvorfor nedriver, efter kommunens opfattelse, ikke har overholdt reglerne. Anfør, hvilke para-
graffer nedriver har overtrådt.]

4 . Øvrige forhold

 › Valg af ansvarssubjekt
Pligten til at screene og kortlægge bygge- og anlægsaffald samt pligten til at anmelde bygge- og anlægsaffald til 
Kommunen efter affaldsbekendtgørelsens §§ 58, 59 og 60 påhviler altid Bygherren. Ansvaret herfor kan således 
ikke overdrages til Nedriver ved aftale.

Det er dog fast antaget i praksis, at Nedriver efter aftale med Bygherre kan overtage det efterfølgende ansvar for 
håndtering af det affald, der fremkommer i forbindelse med nedrivningen. I den konkrete sag har Bygherre og 
Nedriver netop indgået en sådan aftale (bilag [indsæt relevant bilagsnummer]).

BILAG 7
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Denne aftale indebærer, at det er Nedriver, der må anses som affaldsproducent, og det er således Nedriver, der er 
ansvarlig for korrekt håndtering af affaldet i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens kapitel 9, §§ 49, 50 
og § 24 i bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. 

 › Subjektive forhold
Da der er tale om særlovgivning er også uagtsomhed som bekendt strafbart. 

For Bygherrens vedkommende er der ikke tvivl om, at overtrædelserne er sket forsætligt. Bygherren er ved 
nedrivningstilladelsen gjort bekendt med reglerne om screening og anmeldepligt. En aftale om overdragelse af 
screenings- og anmeldepligten til nedriver har alene betydning indbyrdes mellem aftaleparterne, men ændrer 
derimod ikke ansvarssubjektet efter bekendtgørelsens regler. Parterne kan med andre ord ikke aftale sig ud af, 
hvem der i forhold til kommunen er ansvarlig for at screene og anmelde efter § 58 og § 60. Bygherren har således 
forsætligt undladt at foretage screening og anmelde ved at overdrage ansvaret herfor til Nedriver, og herefter 
forholde sig passiv.

For Nedrivers vedkommende er overtrædelserne sket forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Nedriver er en pro-
fessionel nedrivningsvirksomhed og bør være bekendt med affaldsbekendtgørelsens regler. Dette gælder særligt, 
når Nedriver har påtaget sig ansvaret for screening og anmeldelse af affaldet ved aftale med Bygherren. På trods 
af manglende screening, kortlægning, anmeldelse og sortering vælger Nedriver at bortskaffe affaldet. Hertil kom-
mer, at Nedriver – på trods af sin påstand om at have bortskaffet alt affald – ikke har kunnet fremlægge tilstræk-
kelig og fyldestgørende dokumentation herfor.

5 . Straf

Efter Kommunens vurdering bør der nedlægges påstand om bødestraf for både Bygherren og Nedriver.

Der er tale om en sag, hvor både Bygherren og Nedriver umiddelbart har tilsidesat lovbundne pligter, som har til 
formål at sikre, at miljøskadelige stoffer i byggematerialer identificeres, isoleres, håndteres og bortskaffes korrekt, 
så disse stoffer ikke spredes til miljøet eller genanvendes i byggematerialer.  Ved fastsættelsen af bødens størrelse 
bør den potentielle og faktiske miljøfare, som overtrædelserne har medført, derfor også tillægges stor betydning.  

Derudover bør der lægges vægt på den besparelse, der er opnået ved overtrædelserne, ligesom der bør lægges 
vægt på overtrædelsernes grovhed. 

På denne baggrund er det kommunens vurdering, at påstanden om bødestraffen skal være minimum 50.000 kr. 
for Bygherren og 75.000 kr. for Nedriver. 

Bødens størrelse er beregnet med udgangspunkt i, hvad en miljøscreening ville have kostet, ligesom den miljøfa-
re, der er forbundet med at bortskaffe [xx ton] forurenet bygge- og anlægsaffald i strid med reglerne er indgået. 
Dertil kommer, at en vurdering af den uagtsomhed, der er udvist.

6 . Dokumenter

- Bilag [indsæt nr . og titel på relevante bilag] 

Med venlig hilsen

[Indsæt navn på sagsbehandler og kommune]
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7.9.1 Eksempel på politianmeldelse 

Dette bilag indeholder et eksempel på en politianmeldelse modtaget fra Vestegnens Politi.

Ved processuel repræsentant, adm. direktør XXXX, for 

Strafparagraf forrest, resten i 
nummerorden

Processuel repræsentant = 
Adm. direktør eller bemyndiget 
af samme.

Hvis loven er ”fornyet”, skal 
både nye og gamle lovnavne og 
paragraffer fremgå

overtrædelse af affaldsbekendtgørelsen, nugældende lovbekendtgørelse nr.1178 af 23. september 2016, 

dagældende lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010, § 94, stk. 1, nr. 2,4,8,17, 24 og 28, jf. § 19, stk. 1, § 

47, stk. 1, § 49, stk. 1 og 2, § 65, stk. 4, § 70, stk. 1, § 73, § 80, stk. 1 og § 82, samt BY kommunes regulativ for 

erhvervsaffald, ved i perioden torsdag den 30. april 2015 til mandag den 31. august 2015, i forbindelse med 

nedrivning på adresserne XXXX, Postnr., BY  i BY  kommune, , og på trods af BY kommunes standsningspåbud af 

29. juli 2016 og BY kommunes påbud af 29. august 2016, med frist til 15. september 2016, at have 

 › undladt at afvente skriftlige anvisninger udstedt af BY kommune, der fastsatte at miljøfarligt PCB-holdigt 
affald skulle afleveres hos firmaet EKOCEM A/S (tidligere NORD A/S) idet det blev afleveret til Dansk Mil-
jøforbedring og forurenet PCB-holdigt affald blev afleveret til en eller flere ukendte modtagere, inden de 
skriftlige anvisninger blev modtaget. 

 › undladt at anmelde en væsentlig ændring i affaldets mængde, da nedrivningsarbejdet blev udvidet til at 
omfatte hus på adressen XXXX, Postnr. BY, 

 › anmeldt PCB-holdigt maling på de nedrevne ydermure som puds/slibestøv, uagtet at det blev affaldshånd-
teret som brokker, hvilket er en væsentlig ændring i mængde og sammensætning.

BILAG 7

Ved før tidsangivelse og at have 
før gerningsindholdet er vigtig 
(for politiet).

Alle påbud og frister skal 
medtages i anmeldelsen 
(sigtelsen)



148

FORVALTNINGS GRUNDLAG FOR BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 

7.9.2 Vejledning om regler for 
meddelelse af påbud
Bilag 7.9.2. indeholder en vejledning om regler for meddelelse af påbud modtaget fra vestegnens politi.

Der henvises til følgende lovgivninger: 
Bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse. 
bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

Der skal gøres opmærksom på, at man som sagsbehandler altid bør kigge på Ret sinformations hjemmeside www.
retsinformation.dk og onlineindgangen til EU-lov givningen https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da 
med henblik på at anvende den til enhver tid gældende lovgivning. 

Før påbud udstedes

1. Varslingspligt

 › Inden der meddeles påbud, skal påbuddet skriftligt varsles jf. miljøbeskyttelseslovens § 75. Står reelt også i 
forvaltningsloven — det kan sidestilles med partshøring j f. forvaltningslovens § 19

 
2. Dato på varslingsskrivelse 
3. Klar identifikation af modtager 
4. Skrivelsen indeholder oplysning om de faktiske forhold, kommunen lægger til grund for varslingen 
5. Skrivelsen indeholder oplysning om at kommunen agter at udstede et påbud/forbud, lovhjemmel, tidsfrist 
som kommunen vil fastsætte for efterkommelse 
6. Skrivelsen skal indeholde en anmodning om, at ejer/bruger inden en rimelig frist afgiver en udtalelse til kom-
munen 
7. Herunder skal der oplyses om retten til aktindsigt og til at udtale sig samt opfordres til at bidrage med oplys-
ninger til brug for beslutningen.

Selve påbuddet/Pålægget

1. Klar og tydelig dato. 
2. Adressaten — hvem er ansvarlig for at efterkomme påbuddet. 
3. Adresse hvor påbuddet gælder — matrikkelnr. så er man ej i tvivl. 
4. Hjemmel efter hvilken der gives påbud. 
5. Hvad drejer det sig om — påbud, pålægger 
6. Klart og tydeligt hvad der adressaten skal gøre — upræcished vil kunne medføre ugyldighed. Adressaten må 
ikke være i tvivl om hvad der skal gøres. 
7. Begrundelse 
8. Skriftligt påbud med frist for efterkommelse 
9. Hvad agter kommunen at gøres, hvis frist for efterkommelse ikke overholdes. 
10. Opsættende virkning eller det modsatte 
11. Klageadgang.

 ›  a. Klageadgang + eventuel frist skal fremgå af påbuddet.
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12. Frist for sagsanlæg

 › a. Under henvisning til forvaltningsloven skal fristen fremgå af forbud. I miljøsager er det 6 mdr.
 › b. Sagsanlæg bruges i sager, hvor der ikke er en rekursmyndighed (hvor en afgørelse ikke kan prøves af 

anden instans). Her vil sagen kunne prøves ved domstolene. Det er denne frist der menes her.
 
13. Fristforlængelse

Fristforlængelse gives normalt kun, hvis der er ydet en aktiv indsats. Telefonnotat. Skal meddeles som ny afgørel-
se og udsætter dermed forældelsesfristen.

BILAG 7
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7.10 Regler om § 19-tilladelser og § 33- 
godkendelser
Når bygge- og anlægsaffald, der ønskes anvendt i f.eks. støjvolde, vejanlæg, fundamenter og lignende, ikke kan 
udlægges efter reglerne i restproduktbekendtgørelsen om fri anvendelse, kræver anvendelse en tilladelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 19 eller en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33. 

Dette bilag indeholder: 

 › En gennemgang af anvendelsesområdet for de to bestemmelser.
 › Bemærkninger om forholdet mellem de to bestemmelser.
 › Et overblik over den information om affaldet, der som udgangspunkt bør indgå i en § 19-tilladelse og i en § 

33-godkendelse. Der er ikke tale om en udtømmende liste. Der kan derfor være anden information, som i det 
konkrete tilfælde skal indgå, hvis informationen er nødvendig for at kunne sagsbehandle den indleverede 
ansøgning om tilladelse eller godkendelse.

 
Bilaget indeholder ikke en gennemgang af de forvaltningsretlige regler, der skal iagttages ved meddelelse af en 
tilladelse eller en godkendelse, f.eks. reglerne om partshøring og klagevejledning.

Der skal gøres opmærksom på, at man som sagsbehandler altid bør kigge på Ret sinformations hjemmeside www.
retsinformation.dk og onlineindgangen til EU-lov givningen https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da 
med henblik på at anvende den til enhver tid gældende lovgivning.

Anvendelsesområde for miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 33

Kort om miljøbeskyttelseslovens § 19

 › Efter § 19 må stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke uden 
tilladelse nedgraves i jorden, udlægges eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden. 

 › En tilladelse efter § 19 skal angå anvendelse af et konkret parti affald. 
 › Ved tilladelse efter § 19 skal der kun undersøges og reguleres for risikoen for forurening af jord, undergrund 

og grundvand. 
 › Meddelelse af tilladelse efter § 19 forudsætter

 › at affaldet kan udlægges uden nærmere vilkår, eller med meget simple vilkår, som knytter sig direkte til 
genstanden for tilladelsen (f.eks. mængde, placering, højde), og uden foranstaltninger af nogen art, 

 › at affaldet ikke indeholder stoffer, koncentrationer eller mængder, der er væsentlige i miljømæssig for-
stand eller kan forurene grundvand, jord eller undergrund,

 › at der ikke modtages affald fra flere forskellige steder og/eller i flere omgange fordelt over tid, jf. ovenfor 
om kravet om et konkret parti og 

 › at vilkårene i de bekendtgørelser, ministeren kan fastsætte efter § 19, stk. 5, overholdes. Som eksempel 
kan nævnes restproduktbekendtgørelsens § 13. 

 
Kort om miljøbeskyttelseslovens § 33

 › Efter § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger (”listevirksomheder”), der fremgår af bilag 1 og 2 til 
godkendelsesbekendtgørelsen, ikke anlægges eller påbegyndes før der er meddelt en godkendelse. En liste-
virksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt. 

 › En godkendelse efter § 33 kan angå et eller flere partier bygge- og anlægsaffald.
 › En godkendelse efter § 33 skal indeholde vilkår, der afspejler en generel miljøpåvirkning. Alle relevante for-

mer for forurening, herunder også f.eks. af vandløb, havet, luften m.v. skal undersøges og reguleres.  



151

Bemærkninger om forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 33 

 › Der skal foretages en konkret vurdering af hvorvidt § 19 eller § 33 skal anvendes.
 › Det skal først vurderes, om projektet er omfattet af § 33. Er det ikke tilfældet, skal det vurderes, om der kan 

gives tilladelse efter § 19.
 › I disse tilfælde skal projektet efter praksis vurderes efter § 33 – og ikke efter § 19: 

 › En listevirksomhed, anlæg m.v. ønsker at anvende bygge- og anlægsaffald i sin produktion eller på sin 
matrikel, og aktiviteten er teknisk eller forureningsmæssigt forbundet med den øvrige godkendelsesplig-
tige virksomhed.

 › Et projekt er omfattet af et punkt på bilag 1 eller 2 til godkendelsesbekendtgørelsen.  

 › Vilkårsfastsættelsen efter § 19 skal alene tage sigte på at beskytte jord, grundvand og undergrund, mens 
vilkårsfastsættelse efter § 33 skal varetage enhver relevant miljøpåvirkning som følge af anlæggets etable-
ring og drift. 
Hvis aktiviteten medfører behov for at sætte vilkår ud over det, der kan fastsættes vilkår om efter § 19, så 
taler det for, at § 33 anvendes. 

 › Lovgivningen stiller ikke nogen specifikke krav til, hvilke oplysninger en ansøgning om tilladelse efter § 19 
skal indeholde, hvorimod en godkendelse efter § 33 skal overholde de oplysninger, som er fastlagt i godken-
delsesbekendtgørelsen (se nærmere nedenfor). 

Information som bør indgå i en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 

Kort om ansøgningen

Der gælder ikke lovfastsatte krav til en ansøgning om tilladelse efter § 19. 

Kort om tilladelsen

Følgende oplysninger bør som udgangspunkt indgå i selve tilladelsen efter § 19, så myndigheden på det grundlag 
er i stand til at vurdere, om der ansøges om tilladelse til anvendelse af stoffer, produkter og materialer, der kan 
forurene grundvand, jord og undergrund og hvilke vilkår, der skal fastsættes i tilladelsen, hvis den skal meddeles. 

 › Navn, adresse og kontaktoplysninger på grundejer, bygherre m.v. 
 › Det ansøgtes beliggenhed. 
 › Dato for projektets påbegyndelse og afslutning (tidsplan).
 › En angivelse af affaldsmængder.
 › En beskrivelse af affaldets oprindelse.
 › Oplysninger om sporbarhed, anmeldelse og kortlægning.
 › Oplysninger om hvilke fysiske bestanddele affaldet består af (en petrografiskundersøgelse), f.eks.  fordelin-

gen mellem beton, asfalt, jord, leca, tegl, kakler, porcelæn, kalksandsten, letbeton, glas, metal, gips, træ og 
plastik.

 › En snit- og plantegning over den konkrete anvendelse (højde, fordeling m.v.).
 › Analyser af det konkrete parti affalds forureningsgrad (faststof og udvaskning).
 › Oversigtsplan med angivelse af berørte matrikelnummer, placering i forhold til drikkevandsboringer og brøn-

de samt vandløb, søer og havet.
 › Hvorvidt der vil ske udledning direkte eller via drænsystemer til vandløb, søer og havet.

 
Efter at arbejdet er afsluttet, skal der fremsendes dokumentation til kommunen om den faktiske placering af 
bygge- og anlægsaffaldet og de faktisk anvendte mængder, hvilket også kan indsættes som vilkår i tilladelsen. 

BILAG 7
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Information om bygge- og anlægsaffald som bør indgå i en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33

Kort om ansøgningen

I godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og 4 er der fastsat specifikke krav til hvilke oplysninger en ansøgning om 
miljøgodkendelse af bilag 1- og af bilag 2-virksomheder skal indeholde. Myndigheden bruger disse oplysninger i 
sin vurdering af, om der skal gives en tilladelse efter § 33, og hvilke vilkår en godkendelse i så fald skal indeholde.

Herudover er der i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1 afsnit 18.3 fastsat oplysningskrav for så vidt angår 
virksomheder omfattet af listepunkt K 206 og i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1 afsnit 21.3 fastsat oplys-
ningskrav for virksomheder omfattet af listevilkår punkt K 212. 

Kort om godkendelsen

En række listepunkter i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2 er omfattet af standardvilkår. Standardvilkå-
rene fremgår af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgø-
relsen).

Efter standardvilkårsbekendtgørelsens § 1, stk. 2, skal godkendelsesmyndigheden anvende de relevante stan-
dardvilkår, hvis godkendelsen vedrører en listevirksomhed, der er omfattet af et eller flere afsnit i standardvil-
kårsbekendtgørelsens bilag 1, 2 og 3. Det fremgår af det enkelte standardvilkår i bilaget, hvilket listepunkt vilkåret 
gælder for.

Hvis det vurderes, at konkrete standardvilkår ikke er relevante, skal det begrundes. 

Hvis virksomheden giver anledning til forurening, der ikke er reguleret med standardvilkår, skal godkendelsen 
suppleres med nødvendige vilkår om forureningen. 

Se godkendelsesbekendtgørelsens § 31, herunder for de tilfælde, hvor alene delaktiviteter i en virksomhed er 
omfattet af standardvilkår. 

Listepunkt K 206 og K 212 vedrører bygge- og anlægsaffald. Standardvilkårene for disse to listepunkter gennem-
gås nedenfor.

Standardvilkår for listepunkt K 206

Listepunkt K 206 står i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 og angår "Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, 
bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, 
skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding".

Standardvilkårene vil typisk ikke omfatte anlæg, der anvender nedknuste brokker. 

Der er fastsat standardvilkår for anlæg under listepunkt K 206 i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1 i afsnit 
18.4.3.

Vilkårene gælder for private og offentlige anlæg, der modtager og nyttiggør ikke-farligt affald for så vidt angår 
aktiviteten ”neddeling af bygge- og anlægsaffald, der primært består af beton, sten, træ, tegl eller asfalt”. 

For de nævnte aktiviteter angår standardvilkårene følgende overordnede emner: 

 › Generelt.
 › Indretning og drift.
 › Luftforurening.
 › Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.
 › Egenkontrol. 
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Standardvilkår for listepunkt K 212

Listepunkt K 212 står i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 og angår følgende listevirksomhed:

"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyt-
tiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen med mere end 4 con-
tainere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendt-
gørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af 
listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk 
og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons 
om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet 
af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til 
bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed."

Der er fastsat standardvilkår for anlæg under listepunkt K 212 i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1 i afsnit 
21.4.1. for en række aktiviteter, herunder oplagring, sortering og nedknusning. 

For de nævnte aktiviteter angår standardvilkårene samme overordnede emner der gælder for listepunkt K 206 
som opregnet ovenfor. For anlæg, der oplagrer eller sorterer ikke-farligt affald er der ligeledes fastsat standard-
vilkår om affald. 

Øvrige relevante vilkår 

Følgende vilkår bør også overvejes i en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33:

 › At der må kun modtages, opbevares og håndteres de affaldsfraktioner, som fremgår af godkendelsen. 
 › At fraktionerne listes i bilag med angivelse af krav til forureningsniveau.
 › At det ved modtagelse af affald straks skal kontrolleres om nødvendigt ved prøveudtagning, om affaldet kan 

modtages i overensstemmelse med ovenstående vilkår. Kontrollen skal tage udgangspunkt i oplysninger om 
affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning.

 › At brokkerne skal stamme fra bygninger og anlæg, hvor der er foretaget miljøsanering accepteret af kom-
munen. Stammer brokkerne fra bygninger og anlæg i andre kommuner skal der foreligge en accept fra den 
pågældende kommune. Kontrolprocedure for brokker hvor dette ikke kan dokumenteres, skal godkendes af 
kommunen, inden de bliver anvendt i projektet.

 › At der maksimalt må anvendes [XX] ton byggeaffald.
 › At udlægningen skal afsluttes med fast belægning i form af (XX].

 
Nyttiggørelse eller deponering

Uanset om der skal udarbejdes en § 19-tilladelse eller en § 33-godkendelse, er det afgørende, at formålet med at 
anvende bygge- og anlægsaffald er at erstatte primære råstoffer. Der må ikke være tale om skjult deponering af 
bygge- og anlægsaffaldet. Det skal derfor kunne dokumenteres af ansøgeren/bygherren, at der ikke anvendes 
mere affald end nødvendigt for at gennemføre et projekt, og at byggeaffaldet har en kvalitet, der svarer til de 
primære råstoffer, det erstatter.

BILAG 7
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Bilag 8: Input til 
kommunens 
udbuds afdeling
Dette bilag indeholder input til, hvad man som kommunal bygherre bør være 
opmærksom på, før en kommunal nedrivnings- eller renoveringsopgave sendes i 
udbud. Man bør altid kontakte kommunens juridiske afdeling for kvalitetssikring, 
inden man udbyder en opgave. 

Overordnet set er det et godt råd at miljøkortlægge alle bygninger, der skal i ud-
bud. Dette kan ske som en del af et udbud, eller kortlægningen kan være gennem-
ført inden udbud.  

Kortlægningens resultater er af stor betydning for, hvor dyrt et nedrivnings- eller re-
noveringsprojekt kan blive, da såvel miljø- som arbejdsmiljøforhold skal overholdes 
ved projekterne. 

Sagsbehandlere på bygge- og anlægsaffaldsområdet kan bidrage med viden inden 
for følgende områder:

 › Indledende screening af bygningen for at undersøge, om der kan være anvendt 
miljøproblematiske stoffer (”skrivebords-screening” kan evt. suppleres med en 
fysisk gennemgang af bygningen).

 › På baggrund af screeningen vurderes behovet for at lave en kortlægning af 
bygningen for indhold af miljøproblematiske stoffer.

 › Lav en ressourcekortlægning (hvilke materialer kan genbruges, genanvendes 
eller nyttiggøres, og hvilke materialer skal bortskaffes ved deponering eller 
forbrænding).

 › Sørg for, at udbudsmaterialet beskriver de kortlagte materialer, og at materialet 
indeholder en beskrivelse af, hvordan materialerne skal håndteres under nedtag-
ningen/fjernelsen fra bygningen, og hvordan affaldet bortskaffes.

 › Sørg for at udbudsmaterialet indeholder en beskrivelse af, hvordan entreprenø-
ren håndterer identifikation af skjulte forekomster af miljøproblematiske stoffer 
under byggearbejdet.

 › Under selve byggeprocessen kan kommunen føre tilsyn med, at affaldet sorteres 
i de aftalte fraktioner (tjek arbejdsprocesser og affaldscontainere) og køres bort 
til de aftalte modtageanlæg (tjek vejesedler).

 › Detaljeret kortlægning sendes med udbuddet. Det giver bedre økonomi.
 

Input til nedrivnings- eller renoveringsprojekter
Generelt 
Følgende beskrivelse er gældende for nedrivning eller renovering af ejendomme på 
[adressen XXX, Matrikel XXX.]

Sanering 
Der er lavet miljøkortlægning på ejendommenes bygningsdele med henblik på at 
lokalisere forurenede eller farlige materialer i bygningen. Miljøkortlægningens resul-
tater er opsummeret i vedlagte miljørapporter, jf. bekendtgørelse om projekteren-
des og rådgiveres pligter efter lov om arbejdsmiljø, nr. 110 af 05.02.2013.
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[XX Kommune] beder entreprenøren give pris på sanering (udgiften til miljø-
delen) af de bygningsdele, som indeholder forurenede eller farlige materialer, 
jf. miljørapporten. Prisen skal oplyses særskilt og indgå i den samlede tilbuds-
sum.

Arbejdsbeskrivelse 
Tilbuddet skal omfatte alle arbejder i forbindelse med en fuldstændig fjernelse 
af alle over- og underjordiske bygningsdele, installationer, affald, beplantning, 
græs og træer og rødder m.v. inden for entreprisegrænsen. Beplantning i skel 
skal ligeledes fjernes.

Bortskaffelse af alt affald, opfyldning og planering af grunden skal ske som 
beskrevet nedenfor under punkterne a - e:

a . 
Nedrivning/demontering af alle bygningsdele, alle installationer over terræn, 
herunder: (Se vedlagte oversigtskort/entreprisegrænser) 

1) Alle bygninger og bygningsdele inkl. brønde, oliebeholdere, septiktanke, 
olietanke og møddingspladser m.v. 

2) Affald/inventar i bygningerne og inden for entreprisegrænsen.

NB: El- og vandudtag inden for entreprisegrænsen skal afblændes og fjernes.

b . 
Opgravning af alle bygningsdele og installationer i og under terræn, herunder: 

1) Bygningsfundamenter. 

2) Alle flisebelægninger, inkl. sand og evt. stabilgrus inden for entreprise-
grænsen skal fjernes. 

3) Afløbs- vand- og el-ledninger og rør, som ikke er i brug på grunden, skal 
fjernes.

4) Afløbsledninger afproppes af autoriseret kloakmester. Der skal fremsendes 
billeddokumentation for udført arbejde.

5) Målerbrønde og boringer skal sløjfes.

6) El-, antenne- og telefonkabler skal fjernes til forsyningsselskabernes tek-
nikskabe (dog ikke under asfalten uden for grunden eller arealer, der ikke er 
omfattet af nedrivningsarbejderne).

Entreprenør skal indgå i samarbejde med relevante forsyningsselskaber/hånd-
værkere, såfremt der er behov for det.

[XXX Kommune] står selv for nedtagning af 
vand- og elmålere. Dette arbejde skal såle-
des ikke indgå i tilbuddet.

NB: Beholdere og olieudskiller tømmes og 
fjernes. Der skal fremsendes billeddokumen-
tation for udført arbejde.

NB: Når alle fundamenter og afløbsledninger 
er fjernet, skal Teknik & Miljø  
[v/XXXNavnXX] tilkaldes til godkendelse, 
inden der opfyldes.

c . 
Sortering og bortskaffelse af de under punkt 
a og b nævnte nedbrudte bygningsmateria-
ler skal ske efter følgende kriterier:

1)   Nedbrudte bygningsmaterialer skal sorte-
res og bortskaffes i henhold til Affaldsbe-
kendtgørelsens kap. 9. 

2)   Der skal foretages kildesortering med 
henblik på størst mulig direkte genbrug 
og genanvendelse. Kildesorteret gen-
anvendeligt affald skal så vidt muligt 
bortskaffes til genanvendelse til samme 
eller beslægtede formål, som affaldsma-
terialerne har været brugt til hidtil (f.eks. 
genanvendelse af tømmer, mursten 
m.v.). Husk at være opmærksom på, om 
materialer til direkte genbrug kan være 
forurenet med POP-stoffer eller af andre 
årsager ikke må genbruges.
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Det elektroniske anmeldesystem skal anvendes. Der er link til dette på [XXX 
Kommunes] hjemmeside her [XXadresse på hjemmesideXX]. Anmelder skal 
oprettes i systemet. Entreprenøren er velkommen til at kontakte [afdelingen 
XXX], hvis der er spørgsmål til skemaet. Affaldet, der er anmeldt, skal anvises/
godkendes, før nedrivning må iværksættes.

Tilbuddet skal indeholde samtlige udgifter til sortering og bortskaffelse af 
bygningsaffald m.v., herunder alle behandlingsafgifter til affaldsmodtagere, 
statsafgifter m.v.

d . 
Stubbe og rødder opgraves og fjernes for den beplantning eller de træer, der 
skal fjernes. Grunden planeres jævnt i niveau med det omliggende terræn.

Efter udført nedrivning og opgravning skal grunden afleveres med et afslut-
tende muldlag på min. 20 cm. Der må ikke findes sten eller brokker i over-
fladen, der er over 5 cm, og der må ikke være efterladt ikke-naturlige dele, 
såsom plast, stål m.v. 

Hvor jorden er blevet komprimeret som følge af færdsel med tunge maskiner, 
skal jorden løsnes ved grubning for at sikre naturlig nedsivning af regnvand. 
Der skal fremsendes billeddokumentation for udført arbejde.

e . 
Øvrige forudsætninger:

1) Hvis der under arbejdets udførelse konstateres tegn på, eller er mistanke 
om, forurening af grunden, skal arbejdet indstilles, og [XXX Kommune] til-
kaldes med henblik på tilsyn. Under nedrivningen kan [XXX Museum] stoppe 
arbejdet i få timer.

2) Hvis der under arbejdet opdages en ikke-registreret olietank, rettes hen-
vendelse til [XXX v/XXXNavnXXX] med henblik på videre aftale.

3) Ovennævnte beskrivelse er kun af orienterende karakter, ligesom [XXX 
Kommune] ikke kan garantere, at oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret 
(BBR) er korrekte. Tilbudsgiver har således selv det fulde ansvar for at sætte 
sig ind i arbejdets omfang, herunder at besigtige og kontrollere oplysningerne 
i Bygnings- og Boligregistret, og kan ikke stille krav om godtgørelse for even-
tuelle uforudsete ekstraarbejder. Tilbudsgiver skal derfor selv besigtige ejen-
dommen, inden der afgives tilbud efter nærmere aftale med Teknik & Miljø.

4) Det påhviler entreprenøren at indhente LER-oplysninger for de berørte 
arealer. Ledninger vist på oversigtskortene er udelukkende vejledende.

5) Eventuelle skader på fortov, øvrige bygninger, vej og anden mands ejen-
dom udbedres af entreprenøren og for dennes regning.

6) Ved ekstraarbejder forbeholder [XXX Kommune] sig ret til at indhente 
tilbud på denne del af arbejdet.

7) Tilbuddet er omfattet af AB92, i det omfang der ikke foreligger anden be-
skrivelse i nærværende arbejdsbeskrivelse.
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8) Der gøres opmærksom på at ILO-konvention 94 (ILO 94) vedrørende ar-
bejdsvilkår er gældende. 
Entreprenøren forpligter sig således til at sikre, at de ansatte, som entrepre-
nøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik 
på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesvilkår, der ikke er ugunstigere 
end de løn- og ansættelsesvilkår, der er gældende på den egn, hvor arbejdet 
udføres. 
Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et be-
rettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entrepre-
nøren med henblik på at tilgodese dette krav. 
Beskæftigelsesministeriet har tilkendegivet, at denne klausul tilgodeser krave-
ne i ILO-konvention nr. 94, som ministeriet har henvist til i forbindelse med de 
statslige bygge- og anlægsarbejder. 

9) Nedrivningen skal tilrettelægges, så arbejdet kan udføres så farefrit som 
muligt og med anvendelse af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og 
forsvarlig afspærring mod offentlig vej m.v., jf. bekendtgørelse om bygge og 
anlægsarbejde, nr. 1516 af 16.12.2010.

10) Der skal i entreprisen anvendes elektroniske fakturaer, der er påført:

Adresse på entreprisen 
[EAN nr. XXXXXXXXXXXXXXX] 
Kontaktperson: [XXNavnXXX] 
Tlf.: [XX XX] 
Mob.: [XX XX]

11) [XX Kommune] betragter ikke arbejdet som værende afsluttet til betaling, 
før alle anmeldelser er godkendt af [XXX], og vejesedler samt evt. dokumen-
tation fra f.eks. brøndboringer og sløjfninger af olietanke er modtaget. 

Inden opstart skal entreprenøren fremsende oplæg af KS materiale vedrøren-
de sanerings- og nedrivningsopgaven til [XXX Kommune].
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Bilag 9: Eksempler på 
mærkning af containere
Piktogramoversigt til byggeaffald (KL og Dansk Affaldsforening)

Affaldsfraktioner, der typisk knytter sig til byggeaffald: 
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Bilag 10: Affald til 
forbrænding, deponi og 
ikke-genanvendeligt 
farligt affald til special 
behandling
Bilaget er tænkt som en oversigt over de forskellige muligheder for behandling af 
affald. Listen er ikke en facitliste, da der altid skal foretages en konkret vur-dering i 
den enkelte sag. De problematiske stoffer, som affaldet kan indeholde, er oplistet i al-
fabetisk orden i forhold til hvilken type forurening, der er tale om, og på hvilke emner 
forureningen optræder. Det samme emne kan optræde flere steder. 

Listen er ikke udtømmende.

Behandlingsmuligheder

OBS: Der kan kun anvises til anlæg eller modtagere i Danmark.

Nyttiggørelse betyder, at såfremt et modtageanlæg er godkendt til at modtage en 
bestemt frak-tion til nyttiggørelse, og de kan godtgøre at nyttiggørelse sker, kan 
affaldet anvises hertil. 

Forbrænding betyder, at affaldet skal anvises til forbrænding på det lokale affalds-
forbrændingsan-læg.

Special forbrænding betyder, at affaldet skal anvises til forbrænding på et anlæg 
som f.eks. ”Fortum” eller tilsvarende anlæg. 

Deponi betyder, at emnet skal anvises til deponi på det lokale deponi. Inden du 
anviser til deponi, skal du tjekke, hvad dit deponi må modtage.

Special behandling betyder, at ikke-genanvendeligt farligt affald skal anvises til 
forbrænding eller deponi på andre typer anlæg end dem nævnt ovenfor, og som er 
godkendt til at modtage den på-gældende type ikke-genanvendelige farlige affald. 
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Arsen
Arsen er et tungmetal, men betegnes som et halvmetal, der har egenskaber mellem metallernes og ikkemetallernes. Halvmetal-
lerne har metallernes elektriske og varmeledende egenskaber, men er sprøde og kan derfor ikke udvalses eller udhamres, det vil 
sige, at arsen ikke forekommer som metallisk arsen.  Arsen (arsenik) er giftigt og blev brugt meget i specielt CCA (kobber, krom 
og arsen) imprægneret træ fra 1960´erne og frem til 1990´erne. 

Arsen findes typisk i udvendigt træ som f.eks. vindskeder, gavltrekanter, vinduer, udvendige døre, afstandslister, taginddæknin-
ger, lægter og strøer, sternbrædder.

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Arsen 
Impræg neret 
træ

0-20 mg/kg Begrænset 
Bør ikke genanven-
des

17 02 01
Forbrænding på 
godkendt anlæg

20-1000 mg/kg Nej
Bør altid behandles 
som farligt affald

17 02 01

Forbrænding på 
godkendt anlæg i 
Danmark (eller ud-
landet)

> 1000 mg/kg Nej Farligt affald 17 02 04 Special forbrænding 
(måske udland)

Asbest
Asbest er et naturligt forekommende mineral, som er kræftfremkaldende. Asbest kan ikke brænde og nedbrydes ikke ved 
fugtpåvirkninger. Asbest blev brugt meget i byggeriet fra 1930´erne og frem til 1988, hvor det blev forbudt. Støvende asbest 
(rørisolering) blev forbudt i 1972.

Asbest kan blandt andet findes i tagplader, isolering, klæber, spartel og fugemasse, puds og maling, vindueskit/kantforseglinger/
fugebånd på f.eks. gamle staldvinduer, isolering til elkabler, luftkanaler.

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Asbest Påvist Nej Sikres mod spredning 17 06 05 Deponi

Asbest og 
farligt affald

Påvist Nej

Kontakt modtager for 
emballagekrav. Skriv 
i anvisningen, at det 
indeholder asbest

17 09 02 (PCB) 
17 06 06 (støvende 
asbest) 
17 09 03

Special modtager 
Special deponi

Støbe gulve 
Magne sit 
Terraz zo

Påvist Nej
1920-1980 indeholder 
asbest

17 06 05 Deponi

Tagpap med 
asbest

Påvist Nej
1965-1980 
Skriv i anvisningen, at 
det indeholder asbest

17 06 05 Deponi 

Fliser med 
flise klæber 
med asbest

Påvist Nej
Ca. 1960 – 1980 
Dobbelt emballeres

17 06 05 Deponi

Rør isolering Påvist Nej 1945 – 1972 17 06 05 Deponi

Indendørs 
loftplader 
f .eks . 
hulplader 
m .v .

Påvist Nej 

De tynde plader på 
ca. 1 cm in-deholder 
typisk asbest – ikke 
de tykke på ca. 3 cm. 

17 06 05 Deponi

Branddøre Påvist Nej

Før 1972 
Kan indeholde as-
best. Undersøges før 
anvisning.

17 06 05 Deponi

Knuste 
tagplader

Påvist Nej
Farligt affald. 
Støvende. Skal dob-
belt emballeres.

17 06 06 Deponi
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Bly
Bly er et tungmetal, som er en farlig nervegift, der ophobes i blødt væv og knogler. Bly er gennem tiden 
blevet brugt i maling og glasur. Blychromat blev forbudt i 1996 i maling. Denne forbindelse kan måles som 
Krom (6). Bly findes oftest i maling og glasur (pigmenter).

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Bly 0-40 mg/kg Ja Fri anvendelse  

Maling
Puds på 
beton
Gips
Keramik
Mursten
Glaserede 
tegl

40-2.500 mg/kg 
Maling - Nej  
Beton – ja. Efter 
afslibning

Beton - krav om 
afslibning - muligvis 
som vejopfyld (under 
400 mg/kg), kræver 
§ 19 tilladelse

17 04 03 Deponi

> 2.500 mg/kg Nej  

Farligt affald 
Krav om afslib-ning, 
rene ma-terialer gen-
an-vendes. 

17 01 06 Special forbrænding

Bly i maling 
på metal  

0-40 mg/kg Ja Fri anvendelse Jernhandel 

Radiatorer
Metalrør

40-2.500 mg/kg Ja Omsmeltes  17 04 03 Jernhandel 

> 2 .500 mg/kg Ja 
Må kun klippes ikke 
slibes (pga . støv) 17 04 09 Godkendt jernhandel

Bly i maling 
på træ  

0-40 mg/kg Ja Fri anvendelse Forbrænding

40-2.500 mg/kg Nej
Der kan laves en 
propprøve

17 04 03 Forbrænding   

> 2 .500 mg/kg Nej   Farligt affald 17 04 09 Special forbrænding

Bly ind fattede 
vin duer

Farligt affald Ja

Sortering, måske på 
glasværk. 
Farvet glas kan være 
farligt affald

17 04 09 Special forbrænding

Epoxy
Epoxyforbindelser bruges bl.a. i malervarer, fugtspærrer, gulvbelægninger, tætningsmaterialer til beton, 
fugemasser og klæbemidler. 

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Epoxy-
belægning 
(størknet)

Ren epoxy Nyttiggørelse
Ren epoxy (uden 
PCB, tungmetaller) 
kan nyttiggøres

17 09 04
Nyttiggørelse ellers 
deponi

FOAMGLAS® 
FOAMGLAS® er et letvægts, kompakt og holdbart isolerings materiale fremstillet af millioner af totalt luk-
kede glasceller. FOAMGLAS bruges ofte i nye bygninger med store vinduespartier. 

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Foamglas® Måles ikke
Kan muligvis nyttig-
gøres i asfalt 

Kan muligvis bort-
skaffes som glas

17 02 02
Nyttiggørelse ellers 
deponi
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Klorparaffiner 
Klorparaffiner (KP) er blevet brugt som blødgørere i blandt andet fugematerialer i byggeriet siden 
1950´erne i begrænsede mængder. KP erstattede PCB efter 1977 og blev brugt frem til 2002. 

Langkædede klorparaffiner vurderes ikke at udgøre et sundheds- eller miljøproblem.

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Kort- og mel-
lemkædede

Nej
OBS på summerings-
regler

17 09 04 Forbrænding

≥2.500 mg/kg Nej Farligt affald 17 09 03 Special forbrænding

Lang kædede 
(LCCP)

Ingen grænseværdier
Anses ikke for at 
være problematisk

Isolering/mineraluld
Stenuld er mineraluld dannet med fibre fra sten. Til produktionen genanvendes også spildprodukter fra 
øvrige industrier – herunder aluminiumssilikat fra jernindustrien, slagger fra stålværker og filterstøv fra 
cementindustrien. Glasuld er mineraluld, der er lavet af glas.

Type affald Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Glasuld Ikke relevant Muligvis 
Kan muligvis nyttig-
gøres

17 06 04
Nyttiggørelse ellers 
deponi 

Stenuld Ikke relevant Muligvis 
Ja, produceret både 
før og efter 1997

17 06 04
Nyttiggørelse ellers 
deponi

Imprægneret træ
De væsentligste aktivstoffer, der er blevet brugt gennem tiden i imprægnering, er kreosot, arsen, kob-
ber, krom, bor, tin og en række organiske stoffer (fungicider). Fra 1889 og frem til 1950’erne var kreosot 
det dominerende træbeskyttelsesmiddel. Fra 1960´erne og frem til 1990´erne var CCA (kobber, krom og 
arsen) den foretrukne imprægnering af træ. Nogle fælles kommunale anlæg er godkendte til at forbrænde 
imprægneret træ.

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Kreosot-
behandlet 
træ (Inde-
holder PAH)

Er farligt affald.  
Se PAH’er

Nej
Typisk jernbane-
sveller

17 02 04 Forbrænding på 
godkendt anlæg.

Metal-
impræg-
neret træ 
(krom, 
kobber, 
arsen)

Se grænseværdier for 
det enkelte metal

Nej Udendørs træ
Se under det enkelte 
analyseret metal

Forbrænding på god-
kendt anlæg ellers 
special forbrænding.

Biocid-
behandlet 
træ

Ikke relevant Nej 17 02 01 Forbrænding
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Koksvægge
Koksvægge blev brugt som skillevægge i etageejendomme og enfamiliehuse fra ca. 1900 og frem til 
1950´erne, hvor de blev erstattet af gasbeton og gipsvægge. Koksvægge er typisk opbygget af et restpro-
dukt af koksslagge (slaggebetonplader) fra forbrænding af koks. 

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Koksvægge Tungmetaller Ja, hvis det er rent
Indeholder typisk 
nikkel

17 09 04
Nyttiggørelse ellers 
deponi

Kulbrinter
Kulbrinter forekommer typisk i olieforurenede materialer fra betongulve fra autoværksteder og maskin-
værksteder. Kulbrinter kan endvidere forekomme i støbegulve, vejasfalt, tagpap og tjære-holdige fugt-
spærrer. De lettere kulbrinter under C20 er som regel fordampet, mens de tunge bliver tilbage. Er der 
koncentrationer mellem 1.000 og 10.000 ppm kan diagrammet under boksen bruges til at afgøre, om der 
er tale om farligt affald. 

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Kulbrinter 
(C6-C10)

< 25 mg/kg Ja Flygtige 

25 ≤ konc. < 1.000
Kan muligvis nyttig-
gøres som tilslag til 
asfalt

17 09 04
Nyttiggørelse elles 
deponi

 konc ≥ 1.000
Farligt affald 
Se rutediagram

17 03 03 Specialforbrænding

Kulbrinter 
(C10-C15)

< 40 mg/kg Ja   

40 mg ≤ Sum 
(konc C10-15 + konc 
C15-20) < 1.000

Kan muligvis nyttig-
gøres som tilslag til 
asfalt

17 09 04
Nyttiggørelse elles 
deponi

konc C10-C20 ≥ 
1.000*

Farligt affald 
Se rutediagram

17 03 03 Special forbrænding

Kulbrinter 
(C15-C20)

< 55 mg/kg Ja

55 mg ≤ Sum 
(konc C10-15 + konc 
C15-20) < 1.000

Kan muligvis nyttig-
gøres som tilslag til 
asfalt

17 09 04
Nyttiggørelse elles 
deponi

konc C10-C20 ≥ 
1.000*

Farligt affald 
Se rutediagram

17 03 03 Special forbrænding

Kulbrinter 
(C20-
C35/40)

< 100 mg/kg Ja Olieforurenet beton 

100 ≤ konc < 1.000*
Kan muligvis nyttig-
gøres som tilslag til 
asfalt

17 09 04
Nyttiggørelse elles 
deponi

konc ≥ 1.000*
Farligt affald 
Se rutediagram

17 03 03 Special forbrænding

Kulbrinter 
Total 
(C6-
C35/40)

< 100 mg/kg Ja

100 ≤ konc < 1.000*
Kan muligvis nyttig-
gøres som tilslag til 
asfalt

17 09 04
Nyttiggørelse elles 
deponi

konc ≥ 1.000*
Farligt affald 
Se rutediagram

17 03 03 Special forbrænding
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Kviksølv
Kviksølvchlorid er blevet brugt som fungicid og konservering i maling.

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Kviksølv i 
maling på 
beton

< 1 mg/kg Ja Fri anvendelse

Organisk og 
uorganisk 
bundet

1-2.500 mg/kg Nej
Organisk kviksølv er 
bl.a. Methylkviksølv

17 01 01 Deponi

> 2.500 mg/kg Nej Farligt affald 17 01 06 Special forbrænding

Kviksølv i 
maling på 
metal

< 1 mg/kg Fri anvendelse Jernhandel

Organisk og 
uorganisk 
bundet

1-2.500 mg/kg Omsmeltes 
17 04 05  
17 04 07

Godkendt jernhandel

> 2.500 mg/kg Nej Farligt affald 17 04 09 Special behandling

Kviksølv i 
maling på 
træ

< 1 mg/kg Fri anvendelse

Organisk og 
uorganisk 
bundet

1-2.500 mg/kg Nej 17 02 01 Forbrænding

> 2.500 mg/kg Nej Farligt affald 17 02 04 Special behandling

Kølemidler - CFC, HCFC, HFC gasser
CFC gasser er en gruppe af kunstigt fremstillede kemiske forbindelser, som består af brom, klor, fluor og 
kulstof, og de er stærkt ozonnedbrydende. Gasserne er primært blevet brugt i køleindustrien.

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Køle midler 
fra før 1995 
inde holder 
ozonlags-
ned brydende 
stoff er R11 og 
R12

Måles ikke
Nej, skal udsorteres 
og destrueres termisk

Køleanlæg skal 
tømmes af en KMO 
certificeret person

14 06 01
Kølebranchens Miljø 
Ordning (KMO) 
www.kmo.dk

Kølemidler 
efter 1995 
R41a

Måles ikke Nej
Køleanlæg skal 
tømmes af en KMO 
certificeret person

14 06 01
Kølebranchens Miljø 
Ordning (KMO)
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Linoleum
Linoleum er et materiale fremstillet af linolie, harpiks, kalk og kork-, sten- og træmel i forskellige kombinati-
oner på groft lærred af vævet hessian og af plantefibre fra juteplanten. PVC kan også forekomme (se under 
PVC).

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Linoleum

Måske
Nyttiggøres ellers 
forbrænding

Se tungmetaller og 
PCB

Nej
Indehold af asbest, 
evt. PCB og tungme-
taller  

17 09 05 Deponi

Nej
Indhold af PCB, evt. 
tungmetaller

17 09 04 Forbrænding

Se tungmetaller og 
PCB

Nej
Indhold af PCB, evt. 
tungmetaller

17 09 02 Special forbrænding

Nej
Indhold kun af tung-
metaller

17 09 03 Special forbrænding

Nej

Indhold af PCB/
tungmetaller (FA) OG 
asbest 
Skriv i anvisningen, at 
det indeholder asbest

17 09 03 Special behandling

Maling og sokkelmaling
Maling består af bindemiddel, pigment (farve), fyldstof, opløsningsmiddel og additiver. Der er før i tiden 
blevet brugt bl.a. kviksølv, bly, blychromat og zinkchromat i pigmentet. Der er også blevet brugt PCB for at 
gøre malingen elastisk.

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Maling 
(vægge, 
lofter m .v .)

Se tungmetaller og 
PCB

Nej Afrenses/afslibes 17 09 04 Deponi

Nej Afrenses/afslibes 17 09 03 Special forbrænding

Sokkel - 
maling

Se PAH og tung-
metaller

Nej Afrenses/afslibes 17 09 04 Deponi 

Nej Afrenses/afslibes 17 09 03 Special forbrænding
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Olieforurenet affald og PAH (Polycykliske Aromatiske Hydrocarboner)
PAH er naturligt forekommende komponenter i kul og råolie, men kan også dannes ved termiske forarbejd-
ningsprocesser af olie- og kulprodukter. I bygninger forekommer PAH’er typisk i tjære som støbeasfalt i gulve, 
tagpap, kældervægge (fugtspærrer), terrændæk (klæber, fugtspærrer), tage (understrygning), tjæremem-
braner i gulve og vægge, bliktag som rustbeskyttelse og mod kondens. 

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Beton 
forurenet med 
olie 

PAH total(7)  
< 4 mg/kg

Ja Fri anvendelse Nyttiggørelse 

Beton 
forurenet med 
olie

PAH total(7) 
≥ 4 mg/kg

Kan genanvendes Tilslag til asfalt 17 01 01 Nyttiggørelse 

PAH Benz(a)
pyren/ 
Dibenzo(a,h)
antracen

< 0,3 mg/kg1 Ja Fri anvendelse Nyttiggørelse 

0,3-1000 mg/kg Måske

Sokkelmaling slibes 
af (deponi). 
Beton – tilslag til 
asfalt

17 09 04 (deponi) 
17 01 01 (beton)

Nyttiggørelse ellers 
deponi

> 1000 mg/kg Nej

Farligt affald 
Er dimensionerende 
for forureningsgrad 
af PAH

17 09 03 Special forbræn-
ding

Skorsten m . 
sod med PAH

Måles ikke Nej
Anvises direkte til 
deponi

17 09 04 Deponi

Tagpap med 
PAH (før 1970)

4-1000 ppm Nej 
I dag indeholder det 
bitumen uden PAH  

17 09 04
Nyttiggørelse ellers 
forbrænding

> 1000 ppm Nej 
Farligt affald 
I dag indeholder det 
bitumen uden PAH    

17 09 03 Special forbræn-
ding 

Tagpap med 
farligt affald 
og asbest

Nej 17 09 03 Special behandling

1  0,3 MG BENZO[A]PYREN/KG 

0,3 MG DIBENZ[A,H]ANTHRACEN/KG 

4 MG/KG FOR SUM AF BENZO[A]PYREN, DIBENZ[A,H]ANTHRACEN, FLUORANTHEN, 

BENZ[B+J+K]FLUORANTHEN OG INDENO[1,2,3-CD]PYREN

Olietanke

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Plasttank Måles ikke Ja 
Tømmes og bund-
suges 

17 02 03
Genbrugsstationen, 
deponi 

Ståltank Måles ikke Ja
Tømmes og bund-
suges

17 04 05
Genbrugsstationen, 
deponi 
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PCB - Polyklorerede bifenyler
PCB er en gruppe industrielt fremstillede klorerede organiske stoffer, som ikke er naturligt forekommende. 
PCB optræder typisk i vinduesfuger (1950 - 1977), kit i termoruder (1967 - 1973), kondensatorer (1950 – 
1981), maling (1955 – 1973), lim/fugemasser (1967 – 1981).

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

PCB på 
beton, gips, 
metal, træ og 
i fuger

0-0,1 mg/kg (syv 
kongener) 

Ja 
Fri anvendelse 
Fuger kan ikke gen-
anvendes

Forbrænding

PCB på 
beton, gips, 
metal, træ og 
i fuger 

0,1-50 mg/kg (syv 
kongener)

Nej 
Krav om afslibning, 
rene materialer gen-
anvendes.

17 09 04  
Bemærkning om at 
det indeholder PCB

Forbrænding (træ, 
fuger) 
Deponi (beton, tegl, 
gips) 
Metal – godkendt 
Jernhandel 

PCB i beton 
o . lign .1 

0,1-2 mg/kg (syv 
kongener)

Genanvendes i visse 
tilfælde 

Skal anmeldes til 
kommunen (mindst) 
4 uger før.

17 09 04 

Bemærkning om at 
det indeholder PCB

Vejarealer og lignen-
de ellers deponi

PCB på be-
ton, gips, 
træ, i fuger 
og på metal

> 50 mg/kg (syv 
kongener)

Nej 

Krav om afslibning, 
rene materialer 
genanvendes. Kan 
være relevant med 
renbundsprøve

17 09 02 Special forbrænding 
Metal – se side 175

1  RESTPRODUKTBEKENDTGØRELSEN, SKAL ANMELDES 4 UGER FØR JF. §16 OG BILAG 3. REGIONEN SKAL HØRES.

OBS: For PCB i maling på metalflader vægter spidskoncentrationen af PCB højere end koncentrati-onen af tungmetaller.

PUR - Polyuretan skum
PUR er en fællesbetegnelse for en gruppe af celleplast-materialer, der er karakteristisk ved at indeholde 
uretanbindinger, som er ozonlagsnedbrydende. Bruges som isolering også om fjernvarmerør, samt i maling 
og klæbere..

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

PUR skum 
med bl .a . 
freon C11

Måles ikke Nej 
Emballeres i plast i 
store stykker > 40 cm

17 09 04
Forbrænding eller 
special forbrænding
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Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Sanitet Se tungmetaller Måske  17 01 03
Nyttiggørelse ellers 
deponi

Fliser og 
klinker

Se tungmetaller Ja Ingen asbest i klæber
Nyttiggørelse 
Deponi

Måske Asbest i klæber 17 01 03 Deponi

Nej

Farligt affald uden 
asbest

17 01 06 Special forbrænding

Farligt affald med 
asbest

17 01 06 
17 06 06 (støvende)

Special behandling  
Special deponi

PVC - Polyvinylchlorid
Der findes både blød og hård PVC. Ved afbrænding frigives der klor, der sammen med afbrænding af orga-
nisk affald (under 8500C) kan danne dioxin. 

Hård PVC er typisk: Nedløbsrør, afløbssystemer, vinduesrammer, tagrender og profiler. Kan oftest genan-
vendes (WUPPI-ordningen). 

Blød PVC er typisk: Vinylgulve, isolering af el-kabler, presenninger. Skal deponeres.

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Hård PVC 
kloakrør og 
lign .

Måles ikke Ja 
Kan indeholde tung-
metaller 

17 09 04
Nyttiggørelse ellers 
deponi

Vinylgulv 
med PVC 
(blød)

Se tungmetaller og 
PCB 

Nej 
Kan indeholde 
asbest, PCB og tung-
metaller 

17 09 04 Deponi

Nej 17 09 03 Special behandling 
(asbest)

Tagmem-
braner med 
PVC (blød)

Måles ikke Nej
Hvis der er asbest i 
klæber er det farligt 
affald.

17 09 04 Deponi

Sanitet/fliser
Sanitet er toiletkummer, håndvaske, badekar og lignende i porcelæn. Hvid porcelæn indeholder normalt 
ikke bly i større koncentrationer. Hovedreglen er, at jo mere farve, jo flere tungmetaller. Sanitet kan nyttig-
gøres i visse tilfælde.

Man måler normalt for tungmetaller i glasuren i fliser og asbest i klæberen.  
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Støbeasfalt
Støbeasfalt er sammensat af mineralske fyldstoffer som grus, sten og kalk med asfaltbitumen som binde-
middel. Bør kunne nyttiggøres som tilslag til asfalt. 

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Støbe asfalt Måles ikke Ja 17 03 02
Nyttiggørelse ellers 
deponi

Tag

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Glaserede 
tegl

Se tungmetaller Måske
Analyseres for tung-
metaller. Gennem-
snitsberegning.

17 01 03 Deponi

Nej 17 01 06 Special behandling

Tagmem-
braner med 
PVC

Nej

17 09 04 Deponi

Asbest i klæber 17 09 03 Special behandling

Tagpap med 
PAH (før 
1970)

4-1000 ppm Nej 
I dag indeholder det 
bitumen uden PAH  

17 03 02 Forbrænding

> 1000 ppm Nej 
I dag indeholder det 
bitumen uden PAH  

17 03 03  
17 09 03 Special forbrænding

Tagpap uden 
asbest

PAH < 1000 ppm Nyttiggøres 17 03 02
Nyttiggørelse ellers 
forbrænding

Tagpap med 
asbest

Påvist Nej
1965-1980 
Skriv i anvisningen, at 
det indeholder asbest

17 06 05 Deponi 

Tagplader 
uden asbest

Ja/nej

Kan muligvis nyttig-
gøres.  
Indeholder plast eller 
glasfibre

17 09 04
Nyttiggørelse ellers 
deponi

Slagge 
Slagge er et restprodukt ved forbrænding og består af bestanddele, der ikke kan brænde, eller hvis an-
tændelsestemperatur ligger over den temperatur, der er ved den givne forbrænding. Slagge kan indehol-
de tungmetaller. Slagge nyttiggøres typisk som vejfyld. 

Slagge findes sommetider, når en bygning rives ned. 

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Slagge Skal måles Ja
Analyse ICP-pakken 
og PAH’er.

10 01 01
Nyttiggørelse ellers 
deponi
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Tagrør/tækkerør
Tagrør kan være behandlet med algemiddel og/eller brandhæmmende midler, derfor er det ikke alle gen-
brugspladser, der vil modtage tagrør i haveaffald på grund af miljøfremmede stoffer. Materialet nedbrydes 
ikke så let, så der vil være synlige spor af tagrørene i komposten, hvilket betyder, at land-mændene ikke vil 
modtage det.

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Tagrør Måles ikke Nej
Kan afleveres på 
genbrugspladsen

17 09 04 Forbrænding

Træbeton
Træbeton fremstilles af grantræ i tyndt høvlede spåner bundet med cement. Loftbeklædningen absorberer 
lyden, der giver et godt akustisk miljø.

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Træbeton
f .eks . 
Troldtekt® 

Måles ikke Nej
Spørg forbrændings-
anlægget

17 09 04
Forbrænding eller 
deponi

Tungmetaller
Nedenstående tabel er en samlet tabel over tungmetaller. Rene fraktioner af bly, kobber, messing og 
zink er ikke omfattet af Baselkonventionen, hvorfor der ingen grænseværdier er for disse.

Tung metaller Fri anvendelse mg/kg 
(ppm) Forurenet affald (ppm) Farligt affald mg/kg (ppm)

I maling på træ, beton og metal. I 
glasur på sanitet

Afslib til deponi 
Træ til for-brænding

Farligt affald

Arsen < 20 20-1.000 > 1.000

Bly* < 40 40-2.500 > 2.500

Cadmium < 0,5 0,5-1.000 > 1.000

Kobber* < 500 500-2.500 > 2.500

Krom VI < 20 20-1.000 > 1.000

Krom (total) < 500 500-1.000 > 1.000

Kviksølv*(organisk) < 1 1-2.500 > 2.500

Kviksølv*
(uorganisk)

< 1 1-2.500 > 2.500

Nikkel < 30 30-1.000 > 1.000

Zink* < 500 500-2.500 > 2.500 

* Omfattet af summeringsreglerne. Læs mere på side 174.
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Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Termo-
vinduer og 
døre

Ja, Glasset

Kantforsegling/
fugebånd med PCB 
frasorteres. 
Træ frasorteres og 
bortskaffes til for-
brænding.

17 09 04 Forbrændes

Termo-
vinduer og 
døre 
Hele vinduer 
hvor rammen 
er farligt 
affald

Ja, Glasset

Kan anvises til adskil-
lelse. 
Kantforsegling/fuge-
bånd bør også analy-
seres for asbest.

17 09 03 
17 09 02 (PCB) Special forbrænding

Blyind fattede 
vinduer 

Farligt affald Sortering 
Farvet glas kan være 
farligt affald

17 04 09 Nyttiggørelse ellers 
special behandling

Vinduer og døre
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Zink
Zink har været anvendt i byggeriet, dels i metallisk form, og dels som tilsætningsstof i andre materialer. 

Metallisk zink: Taginddækninger, tagrender og nedløbsrør, rør og blik (som galvanisering). 

Zink som tilsætningsstof: Maling og lak (både farvet og ufarvet), plast (stabilisator i PVC-kabler, -lister, 
-tagrender og -rør), gummi- og kunststofmaterialer, gulvbelægninger (linoleum og vinyl), glaserede kera-
miske fliser og tegl (vægfliser, tagtegl og sanitet).

Affaldstype Koncen tration Genan vendelse Bemærk ninger EAK kode Behandling

Zink 0-500 mg/kg Ja Fri anvendelse  

Maling
Puds på 
beton
Keramik
Mursten

500-2.500 mg/kg
Maling - Nej 

Beton - Måske

Beton - krav om 
afslibning - muligvis 
som vejopfyld, kræ-
ver § 19 tilla-delse

17 01 01 (beton)

17 09 04 (maling)

Ren beton til nyttig-
gørelse 

Afrenset maling – 
deponi

Gips 500-2.500 mg/kg Ja Tapet skrabes af 17 08 02 Forbrænding 

Fliser 
med zink i 
glasuren

500-2.500 mg/kg Nej 17 09 04
Nyttiggørelse ellers 
Deponi

Maling > 2.500 mg/kg Nej  17 01 06 Special behandling

Zink i maling 
på metal  

0-500 mg/kg Ja Fri anvendelse Jernhandel 

500-2.500 mg/kg Ja
Se bemærkning om 
prøveudtagning og 
nye regler  

17 04 04 (kun zink) 
17 04 07 (blandede 
metaller)

Jernhandel

> 2500 mg/kg Ja 
Må kun klippes ikke 
slibes (pga. støv)

17 04 09 Godkendt jernhandel

Zink i maling 
på træ  

0-500 mg/kg Ja Fri anvendelse Forbrænding

500-2.500 mg/kg Nej
Der kan laves en 
propprøve

17 04 04 (kun zink) 
17 04 07 (blandede 
metaller)

Forbrænding   

> 2500 mg/kg Nej   Farligt affald 17 04 09 Special forbrænding
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Bemærkninger til prøveudtagning og nye regler
Træ - Tungmetaller i maling/ lak: En ”propprøve”, der viser gennemsnitskoncentrationen, kan vise, om det er 
farligt affald (special forbrænding), eller det kan gå til almindelige forbrændingsanlæg.

Nye regler om HP14 og summering af bly, kobber, zink m . fl . efter 5 . juli 2018 . 
Hvis værdierne for bly, cyanid, kobber, kviksølv og zink overstiger 1.000 ppm på et emne, skal tallene summe-
res, og hvis de samlet overstiger 2.500 ppm, skal affaldet klassificeres som farligt affald.  
Kort- og mellemkædede klorparaffiner skal også indgå i summeringen, hvis koncentrationen overstiger 1.000 
ppm, og hvis de samlet set overstiger 2.500 ppm, er det farligt affald. 
Når der er PCB i et emne, er det spidskoncentrationen, der afgør, om affaldet er farligt eller ej . 

Metal – Miljøproblematiske stoffer (f .eks . i den malede radiator):  
Hvis det malede metalemne ikke er rensningsegnet, anbefaler Miljøstyrelsen i deres vejledende udtalelse om 
klassificering følgende: Hvis malingslaget indeholder POP-stoffer, klassificeres det malede metalemne på bag-
grund af den målte koncentration af POP-stoffer i malingslaget alene. Er indholdet af POP-stoffer klassificeret 
som farligt affald, skal hele emnet klassificeres som farligt og gå til et anlæg, der godkendt til håndtering af 
farligt affald og som kan sikre, at POP-stoffet destrueres eller omdannes irreversibelt. 

Ved metalemner, hvor malingen kun indeholder tungmetaller, sker klassificeringen på baggrund af det totale 
metalemne inkl. malingslaget.
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Amager Ressourcecenter 
Vindmøllevej 6 
2300 København S 
Tlf. 32 68 93 00  
www.a-r-c.dk.

ARGO (op til 3 m emner) 
Håndværkervej 70 
4000 Roskilde 
Tlf. 46 34 75 00 
Info@argo.dk.

Bornholms Affaldsbehandling  
Almegårdsvej 8 
3700 Rønne

Norfors 
Savsvinget 2 
2970 Hørsholm 
Tlf. 45 16 05 00 
norfors@norfors.dk.

Næstved Affaldsenergi 
Ved Fjorden 20 
4700 Næstved 
affaldplus@affaldplus.dk. 
Tlf. 55750800

REFA 
Energivej 4 
4800 Nykøbing F

Slagelse Affaldsenergi 
Dalsvinget 11 
4200 Slagelse 
affaldplus@affaldplus.dk. 
Tlf. 55750800

Vestforbrænding  
Ejby Mosevej 219 
2600 Glostrup 
Tlf. 44 85 70 00

Deponier Sjælland og Bornholm

Audebo Deponi 
Hagesholmvej 7  
4520 Svinninge   
Tlf. 59 46 07 20

AV Miljø 
Avedøre Holme 97 
2650 Hvidovre 
Tlf. 36 77 15 99 

Bornholms Affaldsbehandling  
Almegårdsvej 8 
3700 Rønne

Faxe Miljøanlæg 
Præstøvej 105B 
4640 Faxe 
Tlf. 56 71 59 60

Forlev Miljøanlæg 
Vejlagervej 4A 
4241 Vemmelev 
Tlf. 55 75 08 00

Miljøcenter Gerringe 
Gerringevej 15 
4970 Rødby 
Modtager ikke asbest

Miljøcenter Hasselø 
Gedser Landevej 22 T 
4800 Nykøbing F

Skibstrup Affaldscenter 
Gørlundevej 4  
3140 Ålsgaarde 
Tlf. 48 40 53 26 
vejeboden@fh.dk.

Toelt losseplads 
Hørsholmvej 43 
3490 Kvistgård 
Tlf. 49 19 47 66

Godkendte anlæg til modtagelse af ikke-genanvendeligt farligt affald

Special forbrænding 
Fortum A/S  
Lindholmvej 3 
5800 Nyborg 
Tlf. 63 31 71 00 
Ingen asbest

Special forbrænding 
Special Waste System A/S (SWS) 
Herthadalvej 4A  
4840 Nørre Alslev 
Tlf. 54 40 02 12 
post@sws.dk. 
Ingen asbest

Special behandling 
Sten og Grus 
B-Vej 8 
2300 København S 
Tlf. 32 96 30 32 
info@stenoggrus.dk. 
Farligt affald med asbest (ekspor-
teres til Tyskland). Kontaktes for 
emballagekrav.

Adresser på godkendte offentlige affaldsanlæg
Forbrændingsanlæg Sjælland og Bornholm
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Forbrændingsanlæg Fyn og Jylland

Affaldscenter Aarhus Nord 
Ølstedvej 20-36 
8200 Aarhus N

AVV I/S 
Mandøvej 4 
9800 Hjørring

Energnist 
Måde Industrivej 35 
6705 Esbjerg Ø

Energnist Kolding 
Bronzevej 6 
6000 Kolding

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi  
Havnegade 120 
5000 Odense C

Frederikshavn Affaldskraftvarme-
værk  
Vendsysselvej 201 
9900 Frederikshavn

Hammel Fjernvarme A.m.b.a. 
Irlandsvej 6 
8450 Hammel

HKV Horsens A/S 
Endelavevej 7 
8700 Horsens

I/S Kraftvarmeværk Thisted 
Industrivej 9 
7700 Thisted

I/S Reno-Nord 
Troensevej 2 
9220 Aalborg Ø

I/S Aars Fjernvarme 
Dybvad Møllevej 1 
9600 Aars

Måbjergværket A/S 
Energivej 2 
7500 Holstebro

Renosyd i/s 
Norgesvej 13 
8660 Skanderborg

Skagen Forbrænding 
Buttervej 64 
9990 Skagen

Svendborg Kraftvarmeværk 
Bodøvej 15 
5700 Svendborg

Sønderborg Kraftvarmeværk  
Vestermark 16 
6400 Sønderborg

Deponier Fyn og Jylland

Affaldscenter Harpesdal  
Samsø  
Nørreskiftevej 41  
Tlf. 86 59 30 60

Affaldscenter Skårup  
Oddervej 75 
8660 Skanderborg   
renosyd@renosyd.dk. 
Tlf. 86 52 52 11

Arwos Deponi  
Flensborgvej 353 
6200 Aabenraa  
Tlf. 76 93 00 00

Deponi Kåstrup 
Kåstrupvej 20 - 22 
7860 Spøttrup 
Tlf. 96 10 66 47 
deponi@nomi4s.dk.

Feltengård  
Randersvej 65 A  
8370 Hadsten  
Tlf. 89 64 50 00  
forsyning@favrskovforsyning.dk.

Fredericia Kommunes Deponi 
Vejlbyvej 40 
7000 Fredericia 
Tlf. 7210 5132

Grindsted Deponi  
Ribe Landevej 6  
7200 Grindsted  
Tlf. 79 72 70 82

Horsens Deponeringanlæg  
Endelavevej 32  
8700 Horsens  
Tlf. 30 67 40 40

Klintholm I/S  
Klintholmvej 50  
5874 Hesselager  
Tlf. 62 25 30 86  
klintholm@klintholm-is.dk.

Miljøanlæg Rønnovsdal 
Rønnovsholmvej 154 
9800 Hjørring 
Tlf. 96 23 66 44  
tt@avv.dk.

Miljøanlæg Stadevej  
Stadevej 140 
9700 Brønderslev  
Tlf. 96 23 66 44  
tt@avv.dk.

Miljøanlæg Trynbakke  
Trynbakkevej 5 
9881 Bindslev  
Tlf. 96 23 66 44  
tt@avv.dk.

Måde Deponi  
Mådevej 99  
6705 Esbjerg Ø  
Tlf. 76 16 18 91

Odense Nord Miljøcenter Strand-
løkkevej 100  
5270 Odense N  
Tlf. 63 18 90 00  
onmp@odenserenovation.dk.

Oudrup Depo-ni/Vesthimmerlands 
Deponi  
Stengårdsvej 33  
9670 Løgstør 
Tlf. 98 68 32 00

Randers Affaldsterminal  
Romalt Boulevard 64  
8960 Randers SØ  
Tlf. 8915 1639  
affaldsterminalen@randers.dk.

Reno Djurs  
Nymandsvej 11  
8444 Balle  
Tlf. 87 59 77 77  
renodjurs@renodjurs.dk.

Reno-Nord Deponi  
Halsvej 70 
Rærup 
9310 Vodskov 
Tlf. 98 29 23 30  
deponi@renonord.dk.

Skodsbøl Deponi  
Nybølnorvej 26  
6310 Broager 
Tlf. 60 40 53 38

Skovsted Losseplads  
Kanstrupvej 3  
7700 Thisted  
sl@thisted.dk.

Tønder Deponi 
Nyhedevej 1 
6280 Højer  
Tlf. 88 43 75 00 
mail@toender-forsyning.dk.



178

FORVALTNINGS GRUNDLAG FOR BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 

B
IL

A
G

 11
Bilag 11: Klassificering af 
farligt byggeaffald
I dette bilag findes et eksempel på klassificering af byggeaffald som farligt affald. 
Eksemplet er fra Miljøstyrelsens vejledning om klassificering af farligt affald. Bila-
get her giver et overblik over proceduren for klassificering af farligt affald.

Farligt affald skal klassificeres efter reglerne i affaldsbekendtgørelsens bilag 2 og 3. 

Bilag 2 rummer listen over affald EAK (det Europæiske Affaldskatalog), som er fast-
sat i EU’s affaldsdirektiv. Affald markeret med fed skrift i EAK er farligt affald. Du 
skal her være opmærksom på, at listen ikke er udtømmende, og at listen rummer 
såkaldte spejlindgange - dvs. den pågældende affaldstype, du ønsker at finde, både 
findes i en farlig og en ikke-farlig udgave. Er der tale om en spejlindgang, skal man 
vurdere stoffet efter bilag 3 i affaldsbekendtgørelsen.   

Bilag 3 rummer en systematik over de egenskaber, som gør affald farligt. Egenska-
berne er fastsat i 5 forskellige EU-forordninger. Affald er farligt, hvis det udviser en 
af de i bilaget nævnte egenskaber (HP1-HP15) og det samtidig findes i en koncen-
tration over de nævnte afskæringsværdier. Endvidere er det farligt, hvis det indehol-
der et af stofferne i POP-forordningen i en koncentration større end den afskæ-
ringsværdi, der er nævnt i denne forordning.

Hvordan man vurderer, om affald er farligt efter bilag 3, er kompliceret. For en 
egentlig indføring i klassificeringen henvises til Miljøstyrelsens vejledning ”Vejled-
ning i klassificering af farligt affald”. Der er også hjælp at hente i DAKOFA’s guide-
line: ”Klassificering af farligt affald på 5 minutter”. Det tager nok snarere 1 time og 
5 minutter! Vær dog opmærksom på, at denne er udarbejdet før HP-14 reglerne 
trådte i kraft. I de to vejledninger er der bl.a. hjælp til opslag i de relevante databa-
ser over kemiske stoffer. 

Afskæringsværdierne i bilag 3 er i procent. Når du som kommunal medarbejder 
modtager anmeldelser af byggeaffald, som er vedlagt analyseresultater, er disse i 
enheden mg/kg, som svarer til ppm (parts per million). Man kan ikke nødvendigvis 
direkte omregne mellem afskæringsværdierne og analyseresultaterne uden at tage 
en række forhold i betragtning, f.eks. om hvilke kemiske forbindelser eller f.eks. me-
taller der præcist er analyseret for.

Nedenfor er to uddrag fra Miljøstyrelsens vejledning. Det første uddrag er en figur, 
som illustrerer proceduren for klassificering af farligt affald. Det andet uddrag er et 
eksempel på klassificering af farligt byggeaffald, hvor vejledningens procedure med 
de seks trin er anvendt. 
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6. Eksempler 

I dette kapitel gives nogle eksempler på anvendelse af 6-

trinsmodellen til klassificering af farligt affald, herunder en sy-

stematisk gennemgang af det eksempel, som indgår i vejled-

ningens kapitel 2. Der anvendes i nogle af eksemplerne engel-

ske navne på stoffer, da det udelukkende er engelske navne, 

der kan søges på i ECHA-databasen og i CLP-forordningens 

bilag. 

6.1 Eksempel 1: Bundslam fra olietanke – den lette  
Et raffinaderi skal tømme nogle procestanke for bundslam. Er det farligt affald? 
 
Trin 1: Tildeling af EAK-kode 

Ved opslag i EAK-listen findes kapitel 05, ’Affald fra olieraffinering, rensning af naturgas og 
pyrolyse af kul’ som den oplagte indgang til det pågældende affald. 
 
Afsnit 05 01 findes ’Affald fra olieraffinering’ og herunder: 
 
05 01 03 Bundslam fra tanke 

 
Eftersom 05 01 03 er fremhævet med fed, og der ikke er nogen spejlindgang, kan affaldet 
allerede på dette stadium klassificeres som farligt affald. 
 
Ønskes større indsigt i, hvilke egenskaber, affaldet besidder, må også de resterende 5 trin 
løbes igennem, men handler det alene om at konstatere, om affaldet er farligt eller ej, kan 
man i princippet springe fra allerede på dette stadium, og konstatere, at det er det. 
 
 

6.2 Eksempel 2: Blyholdigt bygge- og anlægsaffald 
I et parti nedknust bygge- og anlægsaffald er konstateret et blyindhold på 1,5 %. Er det 
farligt affald? 
 
Trin 1: Tildeling af EAK-kode 

EAK-listens kapitel 17 omhandler bygnings- og nedrivningsaffald. 
 
Under 17 01 findes ’Beton, mursten, tegl og keramik’. 
 
Her findes en spejlindgang, hvor begge indgange passer på affaldet: 
 
17 01 06 Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik 

indeholdende farlige stoffer 

 

og: 
 
17 01 07 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under 
17 01 06. 
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Procedure for klassificering af farligt affald i seks trin

•  Er affaldet markeret med fed i EAK? FARLIGT 
•  Spejlindgang (eller ej fed)? TRIN2

•  Tjek for ’eksplosiv’ (HP 1); ’brandnærende’ (HP 2); ’brandfarlig (HP 3); 
 ’smitsom’ (HP 9); ’afgivelse af akut toksisk gas (HP 12) og/eller ’resulterer i 
 et andenstof’ (HP 15). FARLIGT — ELLERS IKKE!

•  Hvis sum af sundhedsskadelige (over afsk.værdi) > konc.grænse: FARLIGT 

•  Hvis ikke: TRIN 6

•  Indentificer Fareklasse- og kategorikoder samt Faresætningskoder 
•  Hvis konc. af sundhedsskadeligt > konc.grænse: FARLIGT - Ellers TRIN 5 
•  Hvis (kun) fysiske egenskaber: TRIN 6 (hvisHP 14: afs. 3.16)

•  Et eller flere af 15 POP-stoffer i konc. > konc.grænse? FARLIGT 
•  Ingen af 15 POP-stoffer i konc. > konc.grænse? TRIN 4

•  Farlige stoffer kan identificeres i affaldet? TRIN 3 
•  Ingen farlige stoffer i affaldet? TRIN 6

1 . EAK

2 . Stof

3 . POP

4 . Klas .

5 . SUM

6 . Øvr .
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Eksempel: Blyholdigt nedrivnings- og renoveringsaffald.
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Affaldet kan således ikke klassificeres alene på basis af EAK-listen, og der må fortsættes til 

Trin 2. 
 
TRIN 2: Identificering af farlige stoffer 

Affaldet er screenet for toksiske metaller og PCB, og der er alene konstateret bly. Det er 
uvist, hvilken form, blyet forekommer på, men det må antages at være som ’blyforbindelser’ 
(Indeks-nr. 082-001-00-6). Koncentrationen er 1,5 % (målt som grundstoffet bly). 
 
TRIN 3: POP-stoffer i affaldet? 

Det kontrolleres, om blyforbindelser er opført på listen over de 15 POP-stoffer, der er nævnt 
i affaldsbekendtgørelsens bilag 4 (og optaget i denne vejlednings bilag 3.5.). 
 
Blyforbindelser står ikke på listen, og der kan fortsættes til Trin 4. 
 
TRIN 4: Identificering af Fareklasse- og kategorikoder samt Faresætningskoder 

Blyforbindelser (med Indeks-nr. 082-001-00-6) kan slås op i ECHA-databasen. 
 
Det ses, at blyforbindelser er klassificeret som vist i kolonne 1 og 2 nedenfor – og med de 
fundne koncentrationsgrænser, summeringsregler, afskæringsværdier og HP-koder i kolon-
ne 3-6, alle fundet i denne vejlednings bilag 3.3: 
 

 
 

Det fremgår også af ECHA-databasen, at blyforbindelser er tildelt Note 1. Det er altså kon-
centrationen af bly som grundstof, der skal overholde koncentrationsgrænsen. 
 
Det ses, at koncentrationen af bly som grundstof (som var 1,5 %) overskrider koncentrati-
onsgrænsen for Repr. 1A, H360 (som er 0,3 %), og ikke nogen af de øvrige koncentrations-
grænser. 
 
Affaldet kan altså på dette trin klassificeres som farligt affald med fare-egenskaben HP 10, 
Reproduktionstoksisk og med Faresætningen ’Kan skade forplantningsevnen eller det ufød-
te barn’. De supplerende bogstaver efter H360 (Df) angiver, at blyforbindelser ’kan skade 
det ufødte barn og mistænkes for at skade forplantningsevnen’ (se evt. vejledningens bilag 
2.2). 
 
Affaldet kan derfor nu tildeles EAK-kode 17 01 16, og klassificeringen i princippet tilende-

bringes her. 
 
Ønskes et fuldt billede af affaldets mulige fareegenskaber, fortsætte til de øvrige trin. 
 
TRIN 5: Tjek for summeringsregler 

Da der kun forekommer ét farligt stof i affaldet, kan der ikke ske summeringer, og trinnet 

Fareklasse- og 
kategorikode

Faresætnings- og 
Supplerende 
faresætningskode

Konc.-
grænse 
(%)

Sum-
meres? 
(Ja/Nej)

Afskærings- 
værdi (%)

HP-kode

Acute Tox. 4 * H302 25 Ja 1 HP 6
Acute Tox. 4 * H332 22,5 Ja 1 HP 6
Repr. 1A H360Df 0,3 Nej - HP 10
STOT RE 2 * H373 10 Nej - HP 5
Aquatic Acute 1 H400 - - - HP 14
Aquatic Chronic 1 H410 - - - HP 14

fortsættes til de øvrige trin.
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kan springes over. 
 

TRIN 6: Benyt tests og historik for stoffer uden koncentrationsgrænse 

Der er to egenskaber ved blyforbindelser, for hvilke, der ikke er fastsat koncentrationsgræn-
ser i affaldsbekendtgørelsens bilag 4, nemlig Aquatic Acute 1, H400 og Acuatic Cronic, 
H410.  
 

Af denne vejlednings afsnit 3.16 fremgår det imidlertid, at det af de tidligere kemikalieregler 
kan udledes, at disse to egenskaber kan tillægges koncentrationsgrænser på hhv. 25 % og 
0,25 %, idet Miljøstyrelsen lader det være op til kommunerne at vurdere, om de vil tillægge 
disse økotoksiske egenskaber betydning ved klassificering. 
 
HVIS man tillægger økotoksiske egenskaber betydning, ses det, at koncentrationen af bly 
overskrider koncentrationsgrænsen for Aquatic Cronic, H410, og at affaldet derfor ud over 
at besidde fareegenskaben HP 10 også kan klassificeres som HP 14, Økotoksisk med Fa-
resætningen ’meget giftig med langvarig virkning for vandlevende organismer’. 
  

Konklusion: 

Det nedknuste bygge- og anlægsaffald med et blyindhold på 1,5 % er klassificeret som 
farligt affald med fareegenskaberne HP 10, Reproduktionstoksisk med Faresætningen 
’Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn’ og HP 14, Økotoksisk med Fare-
sætningen ’Meget giftig med langvarig virkning for vandlevende organismer’. 
 
Det er dog op til kommunen at vurdere, om den vil tillægge økotoksiske egenskaber 
betydning ved klassificeringen, men affaldet vil under alle omstændigheder være farligt 
med HP 10. 

 
 

6.3 Eksempel 3: Klassificering af affald fra badeland 
 
Dette eksempel indeholder stort set alle de aspekter, man vil kunne støde på ved klassifice-
ring af farligt affald, og der er derfor indsat henvisninger i de enkelte trin til relevante afsnit 
af vejledningen. 
 
Et badeland frembringer et affaldsprodukt, der indeholder calciumhypochlorit og kaliumhy-
droxid (også kaldet kaustisk soda), som anvendes i vandbehandlingsanlægget.  
 
Er affaldet, der foreligger som slam fra vandbehandlingsanlægget farligt affald? 

TRIN 1: Tildeling af EAK-kode 

Affaldet stammer fra spildevandsrensning af vand til industrielt brug, og hører derfor til i 
EAK-listens kapitel 19:  
 
Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden for produktionsstedet 

samt fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug,  
 
og her under 19 08: Affald fra spildevandsrensningsanlæg ikke andetsteds specificeret. 

 

Her er kun nedenstående spejlindgang en mulighed: 
 
19 08 13 Slam indeholdende farlige stoffer fra anden behandling af industrispildevand 

19 08 14 Slam fra anden behandling af industrispildevand, bortset fra affald henhørende 
under 19 08 13 
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Fareklasse- og 
kategorikode

Faresætnings- og 
Supplerende 
faresætningskode

Konc.-
grænse 
(%)

Sum-
meres? 
(Ja/Nej)

Afskærings- 
værdi (%)
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Bilag 12: Den gode 
kortlægningsrapport
Dette bilag indeholder oplysninger om, hvad der skal indgå i en god kortlægningsrap-
port samt to eksempler på nogle gode kortlægningsrapporter.

Der er til det formål vedlagt:

 › DAKOFA’s viden-om ark om ”Den gode kortlægningsrapport”
 › Eksempler på vigtigt indhold - særligt i større sager: 

 › Oplysninger om de udtagne prøver
 › Stripningsplan
 › Skæreplan 
 › Tjekskema til entreprenøren vedr. fraktioner og containere

 › Et eksempel på en rapport fra nedrivning af en mindre bygning. 

Mange af de rapporter, som kommunerne modtager i forbindelse med anmeldel-
se af bygge- og anlægsaffald, lever ikke op til kriterierne i overstående for gode 
kortlægningsrapporter. Der er ofte slet ikke tale om kortlægningsrapporter men om 
screeningsrapporter, der ikke som minimum imødekommer kravene til kortlægning i 
affaldsbekendtgørelsens § 62 om oplysninger om bl.a. de forventede affaldsmæng-
der og typer og deres anvendelse/modtager. Som kommune er det derfor godt at 
vide, at man har mulighed for at stille krav til kortlægningen med udgangspunkt i 
bekendtgørelsens krav, som passende kan suppleres med forslag fra eksemplerne. 
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Eksempel 1: Den gode kortlægningsrapport

Prøver
Prøve 103
Registreringsdata 

Prøve nr.: Jvi31  
ID: 103  
Analyse dato:: 26.06.2018  
Forundersøgelse/Renhedstest: Forundersøgelse  
Bygningsdele: Gulv  
Etage: Etage 1  
Beskrivelse: Grå linoleum  
Bemærkning: -  
Prøvetype 1: 7 metaller (Pb,Zn,Cu,Cr,Cd,Ni,Hg)  
Prøvetype 2: Asbest - materialprøve  
Prøvetype 3: -  
Kommentar til resultat: Jour . nr . 29925 Lab nr . 2  
ASBEST ikke påvist  
Der er ikke fundet tungmetaller over grænseværdierne .  
Skærpede restriktioner til arbejdsmiljø?: Ikke iagttaget 

Prøve

Lette gipsvægge:  .
Ydre lag frasorteres til deponi, 
resten af gipsvæggen deklare-
res til nyttiggørelse.

Træ:

Træ på de oprindelige byg-
ningsdele, de tunge vægge 
(træ med gl.profilering), 
Vinduesplader – indfatninger 
– fodpaneler m.m. Til farligt 
affald (ikke så store mængder 
da hovedparten skal bevares).

Linoleum:
Kan opdeles og kategoriseres 
i farvekoordinerede grupper 
efter forureningsniveau.

Radiatorer, varme- og 
vandrør samt afløbsrør

Håndteres som farligt affald. 
Kommunen anviser modtager 
af metal affald.

Ventilations-kanaler ikke malerbehandlet. Til genfor-
arbejdning. Uforurenet

 Deponering

 Farligt affald

Prøve

Stripning

BILAG 12
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Affaldsfraktion Prøve nummer Koncentra tion Container nr . Modtager 
INDSAMLER

indsamler XXX XXXX XX Deponi

PCB Maling XXX XXXX XX Farligt affald

PCB fuger XXX XXXX XX Farligt affald

PCB vinduer XXX XXXX XX Farligt affald

Døre XXX XXXX XX Forbrænding

Vinduer XXX XXXX XX Gen-Vinduer

Fliser og klinker XXX XXXX XX Deponi

Fliser og klinker XXX XXXX XX Genanvendelse

Rene brokker XXX XXXX XX Indsamler

Sandlæsningssand XXX XXXX XX Deponi

Sandblæsnings sand XXX XXXX XX Farligt affald

Andet 

Tabel X: Forslag til affaldshåndteringsplan til brug for entreprenører (Minivejledningen til entreprenører/ håndværkere)

Rense-/skæreplan

 Farligt affald,     Forbrænding og deponi,     Genanvendelse

 Uforurenet

 Deponering

 Farligt affald

Tabel 1 - Tjekskema til entreprenøren, der kan fremvises til 
kommunen ved tilsyn
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Rapportnr.: xxx-xxxx 

Adresse:  

Postnr./By:   

Dato: 10-04-2018 

År for opførsel: 1953 

Ydervægge: Mursten 

Tagdækning: Tagpap 

Anvendt laboratorie: Højvang Laboratorier A/S 

Rekvirent: AK Entreprenørservice A/S 

Denne rapport er udført af: 

Vælg et element. 

Prøver foretaget af: 

 

Malede overflader er analyseret for PCB og 
Tungmetaller.  
 
Sokkel maling er analyseret for PCB, PAH og 
Tungmetaller. 
 
Udvendig fuge er analyseret for PCB.  
 
Tagpap er analyseret for PAH og Asbest. 
 
Sorte toilet gulvfliser er analyseret for 
Tungmetaller.  
Klæb er analyseret for Asbest. 
 
2 PCB Termoruder.  
 
 
 

Kommentar: 

Eksempel 2: Den gode rapport vedr. En mindre bygning
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Konklusion: 
 
 
  

 
Det kan ud fra analyserapporten konkluderes at: 
 
Sort sokkelmaling indeholder PAH og Tungmetaller over grænseværdierne.  
Dette skal miljøsaneres før nedrivning og bortskaffes som forurenet affald til godkendt modtager, anvist af 
kommunen. 
 
Udvendigt hvidmalet træ indeholder Tungmetaller over grænseværdierne.  
Dette skal udsorteres under nedrivning og bortskaffes som forurenet affald til godkendt modtager, anvist af 
kommunen.  
 
Udvendig fuge rundt om vinduer indeholder PCB over grænseværdierne.  
Der er påvist Klorparaffiner i fuge.  
Dette skal miljøsaneres før nedrivning og bortskaffes som farligt affald til godkendt modtager, anvist af 
kommunen. 
 
Tagpap indeholder PAH over grænseværdierne.  
Der er påvist asbest i tagpap.  
Dette skal udsorteres under nedrivning og bortskaffes som farligt affald til godkendt modtager, anvist af 
kommunen.  
 
Indvendig hvidmalet puds indeholder PCB over grænseværdierne.  
Dette skal miljøsaneres før nedrivning og bortskaffes som forurenet affald til godkendt modtager, anvist af 
kommunen. 
 
Indvendig hvidmalet tapet indeholder PCB og Tungmetaller over grænseværdierne.  
Dette skal miljøsaneres før nedrivning og bortskaffes som forurenet affald til godkendt modtager, anvist af 
kommunen. 
 
Indvendigt hvidmalet træ indeholder PCB over grænseværdierne.  
Dette skal udsorteres under nedrivning og bortskaffes som forurenet affald til godkendt modtager, anvist af 
kommunen.  
 
Hvidmalede loftplader indeholder PCB og Tungmetaller over grænseværdierne.  
Dette skal miljøsaneres før nedrivning og bortskaffes som forurenet affald til godkendt modtager, anvist af 
kommunen.  
 
Sorte gulvfliser indeholder Tungmetaller over grænseværdierne.  
Dette skal miljøsaneres før nedrivning og bortskaffes som forurenet affald til godkendt modtager, anvist af 
kommunen. 
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    Prøve #1 

Sort sokkelmaling indeholder PAH og Tungmetaller over grænseværdierne. 
 

 
Stof Mg/Kg Klassificering 
Bly: 280 Forurenet 

Cadmium: 0,63 Forurenet 
Chrom (total): 16 Rent 

Kobber: 20 Rent 
Nikkel: 13 Rent 
Zink: 460 Rent 
PCB: -  
PAH: 180 Forurenet 

Klorparafiner: -  
Asbest: -  

Andet(??): -  
Anslået vægt: 15 kg. 
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Prøve #2 

Udvendigt hvidmalet træ indeholder Tungmetaller over grænseværdierne. 
 

 
Stof Mg/Kg Klassificering 
Bly: 48 Forurenet 

Cadmium: 0,14 Rent 
Chrom (total): -  

Kobber: 6,8 Rent 
Nikkel: 2,5 Rent 
Zink: 100 Rent 
PCB: -  
PAH: -  

Klorparafiner: -  
Asbest: -  

Andet(??): -  
Anslået vægt: 200 kg. 
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Prøve #3 

Udvendig fuge rundt om vinduer indeholder PCB over grænseværdierne. 
Der er påvist Klorparaffiner i fuge. 

 
Stof Mg/Kg Klassificering 
Bly: -  

Cadmium: -  
Chrom (total): -  

Kobber: -  
Nikkel: -  
Zink: -  
PCB: 1,2 Forurenet 
PAH: -  

Klorparafiner: Påvist Farligt 
Asbest: -  

Andet(??): -  
Anslået vægt: 10 kg. 
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Prøve #4 

 
Tagpap indeholder PAH over grænseværdierne. 

Der er påvist asbest i tagpap. 
Stof Mg/Kg Klassificering 
Bly: -  

Cadmium: -  
Chrom (total): -  

Kobber: -  
Nikkel: -  
Zink: -  
PCB: -  
PAH: 6,4 Forurenet 

Klorparafiner: -  
Asbest: Påvist Farligt 

Andet(??): -  
Anslået vægt: 2000 kg. 
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Prøve #5 

 
Indvendig hvidmalet puds indeholder PCB over grænseværdierne. 

 
Stof Mg/Kg Klassificering 
Bly: 6,3 Rent 

Cadmium: -  
Chrom (total): 51 Rent 

Kobber: 3,8 Rent 
Nikkel: 14 Rent 
Zink: 14 Rent 
PCB: 24 Forurenet 
PAH: -  

Klorparafiner: -  
Asbest: -  

Andet(??): -  
Anslået vægt: 15 kg. 
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Prøve #6 

Indvendig hvidmalet tapet indeholder PCB og Tungmetaller over grænseværdierne. 
 
 

Stof Mg/Kg Klassificering 
Bly: 23 Rent 

Cadmium: 0,11 Rent 
Chrom (total): 35 Rent 

Kobber: 6,5 Rent 
Nikkel: 23 Rent 
Zink: 580 Forurenet 
PCB: 15 Forurenet 
PAH: -  

Klorparafiner: -  
Asbest: -  

Andet(??): -  
Anslået vægt: 30 kg. 
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Prøve #7 

Indvendigt hvidmalet træ indeholder PCB over grænseværdierne. 
 

 
Stof Mg/Kg Klassificering 
Bly: -  

Cadmium: 0,24 Rent 
Chrom (total): -  

Kobber: -  
Nikkel: -  
Zink: 46 Rent 
PCB: 8,8 Forurenet 
PAH: -  

Klorparafiner: -  
Asbest: -  

Andet(??): -  
Anslået vægt: 400 kg. 
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Prøve #8 

Hvidmalede loftplader indeholder PCB og Tungmetaller over grænseværdierne. 
 
 

Stof Mg/Kg Klassificering 
Bly: 260 Forurenet 

Cadmium: 0,90 Forurenet 
Chrom (total): 63 Rent 

Kobber: 23 Rent 
Nikkel: 49 Forurenet 
Zink: 2200 Forurenet 
PCB: 35 Forurenet 
PAH: -  

Klorparafiner: -  
Asbest: -  

Andet(??): -  
Anslået vægt: 200 kg. 
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Prøve #9 

Sorte gulvfliser indeholder Tungmetaller over grænseværdierne. 
 

 
Stof Mg/Kg Klassificering 
Bly: 5,8 Rent 

Cadmium: 1 Forurenet 
Chrom (total): 9 Rent 

Kobber: 12 Rent 
Nikkel: 10 Rent 
Zink: 150 Rent 
PCB: -  
PAH: -  

Klorparafiner: -  
Asbest: -  

Andet(??): -  
Anslået vægt: 120 kg. 
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Skitse / Kortlægning: 
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Analyserapport: 
 
 

 
 
 
 
Formålet med screeningen er at skabe overblik over håndtering af affaldet, samt økonomien i forbindelse 

med nedrivningen. Ved dette forstås at ved at få kortlagt evt. skadelige stoffer, kan disse udsorteres og 

minimere mængden af forurenet affald markant, fremfor at hele huset skal køres som forurenet/farligt affald. 

Miljø screeningen kan ikke betragtes som fuldstændig kortlægning af sundheds- og miljøskadelige stoffer. 

Screeningen omfatter ikke måling og vurdering af indeklima. 

Da screeningen er begrænset til de synlige og umiddelbart tilgængelige materialer, kan det ikke udelukkes at 

der under nedrivning kan dukke andre materialer med skadelige stoffer op. Eksempelvis i lukkede 

konstruktioner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort om asbest. 

Asbest er er betegnelse for en række naturligt forekommende mineraler. Fælles for de forskellige typer af 

asbest er at de er yderst sundhedsskadelige. Asbest kan spaltes i meget tynde fibre, ned til en milliontedel 

millimeter.  

Netop på grund af størrelsen kan asbest fibre, trænge ind i de mindste dele af lungerne (alveolerne). Her kan 

de forårsage kræft og stenlunger/asbestose. 

Når asbestfibre kommer ind i kroppen, vil organismen prøve at udstøde fibrene. Men da fibrene er så 

bestandige, kan organismen ikke nedbryde dem. Fibrene bliver ”fanget” i lungerne – og derfor er 

asbestfibrene yderst sundhedsskadelige. 

Asbest kan desuden forårsage andre cancersygdomme, som kræft i mave-tarmsystemet og strubekræft. 

 

 

199

BILAG 12



  
 
 

 

Ved støvende arbejder anvendes maskiner med lokalsug, støvafvisende dragter (type 5/6), egnede handsker 

samt turboværn med P3 filter. Ved meget lidt støvende arbejde kan anvendes halvmaske med P3 filter. 

Kilde: asbest-vejledningen fra Dansk asbestforening 2010. 
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Kort om PCB. 

PCB er en forkortelse af Polyklorerede Biphenyler. Polyklorerede Biphenyler er en gruppe af kemiske 

stoffer, som er yderst miljø- og sundhedsskadelige. 

PCB er en af verdens ti farligste miljøgifte, som har været anvendt i blandt andet fugemasser, maling, 

limprodukter, termoruder og transformatorolie fra omkring 1950 frem til 1986. 

Som følge af viden om stoffets skadelige virkninger ved berøring og indånding, blev PCB i åben anvendelse 

forbudt i 1977. I 1986 blev det ligeledes forbudt i lukket anvendelse. 

PCB ophobes i fedtvævet og kan endvidere forårsage svære hjerneskader, leverskader og mistænkes for at 

være kræftfremkaldende. 

PCB er et flygtigt materiale som kan migrere til tilstødende materialer, som det ligeledes kan afgasse og 

forurene indeklimaet. 

 

 

 

Klassificering af PCB holdigt affald: 

 

Rent affald  < 0,1 mg/kg. 

 

Forurenet affald > 0,1 – 50 mg/kg. 

 

Farligt affald > 50 mg/kg. 

 

Ved støvende arbejde anvendes heldækkende dragter (type 4/5/6), egnede handsker, åndedræts værn med 

kombinationsfilter A2P3, lokalsug på maskiner samt miljøboks. 

 

Kilde: PCB-vejledningen fra dansk asbestforening 2010, Kbh. kommune 
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Kort om bly. 

Bly er et metal, der afhængigt af dets kemiske forbindelser, kan forårsage forskellige miljø og 

sundhedsskadelige effekter for mennesker og miljø. 

Bly optages i kroppen via mund, næse, slimhinder og mindre omfang gennem huden. 

Udsættes mennesker gennem længere tid for bly eller kortvarigt for høje koncentrationer, kan det føre til 

varige helbreds-skader, blandt andet: 

 

• Skader på nervesystemet. 

• Skader på kroppens evne til at danne røde blodlegemer. 

• Skader på nyrerne. 

• Nedsat forplantningsevne. 

• Fosterskader. 

• Påvirkninger af mave-/tarmfunktion. 

Endeligt er visse blyforbindelser optaget på arbejdstilsynet liste over stoffer, som anses for 

kræftfremkaldende. 

Til håndtering af metallisk bly skal anvendes handsker. 

Ved støvende arbejde skal anvendes maskiner med lokalsug, støvafvisende dragter (type 5/6), handsker, 

åndedrætsværn med P3 filter. 

 

 

 

Klassificering af blyholdigt affald: 

Rent affald  < 40 mg/kg. 

 

Forurenet affald >40-2500 mg/kg. 

 

Farligt affald >2500 mg/kg. 

 

Kilde: bly vejledningen fra dansk asbestforening 2012. 
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Kort om cadmium. 

Cadmium er et tungmetal. Ved indånding af cadmiumstøv øges risikoen for sygdomme som blandt andet 

lungekræft. 

Cadmium findes ikke i ren form, men gerne i forbindelse med zink, kobber og bly. Siden det forrige 

århundrede er det bl.a. blevet anvendt i metalforbindelser og farvepigmenter.  

 

Cadmium ophobes i kroppen gennem hele livet, og bringer alvorlig sundhedsfare med sig ved længere tids 

påvirkning ved indånding og indtagelse, som eksempelvis: 

• Fremkaldelse af kræft. 

• Skade på forplantningsevnen; mulighed for skade på barn under graviditet. 

• Varig skade på helbred. 

 

 

Klassificering af cadmium holdigt affald: 

Rent affald  < 0,5 mg/kg. 

 

Forurenet affald > 0,5 – 1000 mg/kg. 

 

Farligt affald > 1000 mg/kg. 

 

Kilde: Tungmetaller i affald, miljøstyrelsen 2011. 

  

203

BILAG 12



  
 
 

 

Kort om kobber. 

Tungmetallet kobber har en giftig virkning på mikroorganismer, dyr og planter, hvilket er årsag til at det ofte 

anvendes til eksempelvis træimprægneringsmidler. Kobber har dog ikke udelukkende en skadende effekt, 

tungmetallet er også et mikronæringsstof som er essentielt for både mennesker og dyr.  

 

 

Klassificering af kobber holdigt affald: 

Rent affald  < 500 mg/kg. 

 

Forurenet affald > 500 – 2500 mg/kg. 

 

Farligt affald > 2500 mg/kg. 

 

Kilde: Tungmetaller i affald, miljøstyrelsen 2011.  
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Kort om chrom. 

Chrom er vidt udbredt i naturen, tilstedeværelsen af chrom forekommer stort set altid grundet menneskelig 

aktivitet. En række af chrom-forbindelser anvendes eksempelvis indenfor træimprægnering, hvilket er den 

væsentligste forureningskilde. 

 

Udsættes mennesker gennem længere tid for chrom eller kortvarigt for høje koncentrationer, kan det føre til 

varige helbreds-skader, blandt andet: 

• Øget forekomst af lungekræft 

• Påvirkninger af mave-/tarmfunktion – mave-/tarmgener 

 

 

Klassificering af chrom-holdigt affald: 

Rent affald  < 500 mg/kg. 

 

Forurenet affald > 500 – 1000 mg/kg. 

 

Farligt affald > 1000 mg/kg. 

 

Kilde: Chrom, miljøstyrelsen 2011.  
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Kort om PAH. 

PAH findes naturligt i en række fossile brændsler såsom stenkul og olie og frigives fra dem under 

opvarmning, hvilket er årsag til at man oftest og højest sandsynligt ser at blandt andet skorstene er forurenet 

med PAH’er. 

Det væsentligste PAH-holdige materiale er stenkulstjære, som har været anvendt i diverse produkter og 

processer fra 1853 frem til 1983.  

 

 

Klassificering af PAH-holdigt affald: 

Rent affald  < 0,3 mg/kg. 

 

Forurenet affald > 0,3 – 1000 mg/kg. 

 

Farligt affald > 1000 mg/kg. 

 

Kilde: PAH i produkter og processer, miljøstyrelsen 2011.  
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Grænseværdier for forurenet og farligt bygge- og anlægsaffald 
Der findes i dag ingen nationale grænseværdier for hvornår materialer kan betragtes som ”rene uforurenede 
materialer”. Grænseværdierne i skemaet nedenfor for forurenet affald er dem, som branchen og de fleste kommuner 
almindeligvis anvender. Grænseværdierne i skemaet for farligt affald er til gengæld de gældende nationale 
grænseværdier. 
Det er bygherrens pligt at sikre, at materialer, der bortskaffes til genanvendelse er uforurenede. Materialer der fremstår 
med misfarvninger eller anden synlig påvirkning bør normalt undersøges. 
Materialer skal normalt miljøsaneres eller frasorteres, hvis de har et indhold af miljøfremmede stoffer der overstiger 
værdierne for forurenet affald nedenfor. Overstiger værdierne indholdet for farligt affald skal dette uanset 
miljøsaneres. 
 

Stof 
 

Forurenet affald Farligt affald 

Bly 
 

40 mg/kg 2500 mg/kg 

Cadmium 
 

0,5 mg/kg 1000 mg/kg 

Chrom (total) 
 

500 mg/kg  

Chrom (VI) 
 

20 mg/kg 1000 mg/kg 

Kviksølv 
 

1 mg/kg 500 mg/kg (organisk) 
 

1000 mg/kg (uorganisk) 
 

Kobber 500 mg/kg 
 

2500 mg/kg 

 
Nikkel 

 

 
30 mg/kg 

 
1000 mg/kg 

Zink 
 

500 mg/kg 2.500 mg/kg 

PCB 
 

0,1 mg/kg (PCB-total) 50 mg/kg (PCB-total) 

PAH 
 

0,3 mg/kg 1000 mg/kg (PAH-total) 

Cyanid  1000 mg/kg (cyanid total) 
 

Klorparafiner 
 

 10.000 mg/kg (kortkædet) 

Værdierne er målt som den maksimale (mg/kg TS) i materialet, dvs. ved kilden. I hvilket omfang rensning er påkrævet 
og hvordan materialer kan bortskaffes vil i det aktuelle tilfælde blive anvist af kommunen. Det bør altid måles på det 

intakte materiale inden dette nedknuses og forureningen fortyndes/opblandes. 
_______________________________________________________________________________________________ 
             AK Entreprenørservice A/S                               : 22525580                                               CVR.nr: 31500095 

        Industrivej 46                                     : kontor@ak-es.com                           Bank: Sparekassen Sjælland 
                      4683 Rønnede                                            www.ak-es.dk                                  Reg.nr. 6070 Kontonr. 4231947    

Vi tilbyder alt i nedrivning, miljøsanering og kloak samt jordforurening. Se mere på www.ak-es.dk 
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Bilag 13: Spidsværdier vs. 
Gennemsnitsværdier

 
  Side 1 af 4 
 

Spidsværdier vs. Gennemsnitsværdier 
 
 
 
 
Følgende er en opsummering af Golder’s kommentarer i forbindelse med fremsendelse af graferne 
og beregningerne, som følger på de kommende sider: 
 
 

Svært at lave ”tommelfingerregler” 
Golder gør opmærksom på at det kan være svært at opstille tommelfingerregler for sammenhængen mellem 

spidskoncentrationer og gennemsnitskoncentrationer, da der er mange variabler, usikkerheder og faktorer i 

spil, herunder: 

 Tværsnitsform / tykkelse 

 Om der er maling på én eller flere sider 

 Materialets densitet (let træ, massivt træ, puds, metal) 

 Lagtykkelse og densitet af malingen. 

 

Man kan dog godt isoleret set opstille flere beregningseksempler for hvert tværsnit / situation og så kigge på 

sammenhængen. 

 

Golder mener, at man sagtens kan bruge beregninger til en generel vurdering af 

gennemsnitskoncentrationer, så længe der anvendes konservative værdier. Hvis der anvendes ”rimelige” og 

konservative værdier og beregningen stadig indikerer, at gennemsnitsindholdet ligger under grænsen for 

farligt affald, så burde der efter Golder’s mening ikke være nogen tvivl om at gennemsnitsindholdet vil ligge 

under grænsen for farligt affald. 

 

Manglende mulighed for prøvetagning 
Golder gør desuden opmærksom på, at de ofte er i situationer, hvor udtagning af borekerner til analyse af 

gennemsnitsindhold ikke er mulig. Undersøgelser og udtagning af prøver udføres ofte mens bygningen er i 

drift, og derfor kan der ikke altid foretages destruktive indgreb. 

 

Usikkerhed om hvorvidt analyser er retvisende 
Derudover forklarer Golder, at der kan stilles spørgsmålstegn ved hvorvidt boreprøver af træ, hvor hele 

tværsnittet inkl. træ bliver opløst og analyseret, er retvisende. De har flere gange oplevet analyseresultater 

der viser ”ikke detekterbar” indhold af fx zink, selvom der var et højt indhold af zink i malingen, som teoretisk 

set burde kunne detekteres i gennemsnitsprøven.  

 

 

 

 

 

 



 
  Side 2 af 4 
 

Følgende er kopieret direkte fra korrespondance med Golder, og viser lidt info og eksempler på 

sammenhæng mellem spidskoncentrationer og gennemsnitsværdier: 

 
 
 
Eks. for almindeligt rektangulært tværsnit, som er malet på én side (eks. et fodpanel): 
 

 
 

▪ Forudsat malingstykkelser på hhv. 0,1 / 0,2 / 0,3 mm. 
▪ Forudsat malings densitet på 3 kg/l 
▪ Forudsat træets massefylde på 330 kg/m3 

 
 
Nedenfor er angivet eksempler på grafer, som viser sammenhæng mellem gennemsnitskoncentration og 
tværsnitstykkelsen under de givne forudsætninger med udgangspunkt i forskellige spidskoncentrationer: 
 
 
 
 
 
 
 
Ved spidskoncentration på 10.000 mg/kg: 

 
Dvs. ved 10.000 mg/kg i spidskoncentration, vil en tværsnitstykkelse på > ca. 9mm give en 
gennemsnitskoncentration < 2.500 mg/kg. 
(Blå graf - ved malingstykkelse på 0,3mm) 
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  Side 3 af 4 
 

Ved spidskoncentration på 20.000 mg/kg: 

 
Dvs. ved 20.000 mg/kg i spidskoncentration, vil en tværsnitstykkelse på > ca. 20mm give en 
gennemsnitskoncentration < 2.500 mg/kg. 
(Blå graf - ved malingstykkelse på 0,3mm) 
 
 
 
Ved spidskoncentration på 30.000 mg/kg: 

 
Dvs. ved 30.000 mg/kg i spidskoncentration, vil en tværsnitstykkelse på > ca. 30mm give en 
gennemsnitskoncentration < 2.500 mg/kg. 
(Blå graf - ved malingstykkelse på 0,3mm) 
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  Side 4 af 4 
 

 
Ved spidskoncentration på 40.000 mg/kg: 

 
Dvs. ved 40.000 mg/kg i spidskoncentration, vil en tværsnitstykkelse på > ca. 41mm give en 
gennemsnitskoncentration < 2.500 mg/kg. 
(Blå graf - ved malingstykkelse på 0,3mm) 
 
 
 
Ved spidskoncentration på 50.000 mg/kg: 

 
Dvs. ved 50.000 mg/kg i spidskoncentration, vil en tværsnitstykkelse på > ca. 52mm give en 
gennemsnitskoncentration < 2.500 mg/kg. 
(Blå graf - ved malingstykkelse på 0,3mm) 
 
 
”Tilsvarende eksempler kan opstilles for andre scenarier, men jeg kan ikke umiddelbart komme med nogle 
generelle tommelfingerregler, da der er rigtig mange variabler i spil og da udviklingen (graferne) er 
eksponentielle og ikke lineære. Graferne ændrer sig f.eks. hvis der er maling på 2 eller flere sider af 
tværsnittet, eller hvis tværsnittet ikke er rektangulært, eller hvis der er tale om et andet materiale, som puds 
eller metal.” 
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