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Notat	fra	første	møder	d.	31/8	og	7/9
Der er afholdt første møder i netværk om nedrivning, som er etableret af Videntjenesten om
arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere, Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald
(VHGB), Bygherreforeningen og Dansk Byggeris sektion for Nedrivning og Miljøsanering.

Møderne blev afholdt d. 31. august på Teknologisk Institut i Taastrup og d. 7. september hos Kingo Karlsen i
Silkeborg. Der deltog 94 i Taastrup og 76 i Silkeborg fordelt på bygherrer, miljørådgivere,
arbejdsmiljøkoordinatorer, projekterende, kommunale myndigheder og organisationsfolk. Netværket
består pt. af 190 praktikere. Hertil kommer organisationsfolk.

Yderligere information om netværket findes på: https://byggeproces.dk/invitation-til-netvaerk-om-
nedrivning/.

Nedenfor er pointerne fra møderne skrevet sammen.

Den væsentligste faktor for et godt nedrivningsprojekt
 En seriøs bygherre som er lydhør over for rådgivere, men også selv har et vist niveau af viden
 Klart aftalegrundlag
 Kendskab til bygningen og nødvendige forundersøgelser for en grundig kortlægning og et samlet

overblik i projektorganisationen
 Tilstrækkelig tid til forarbejdet
 Screeningen og resultat af forundersøgelser skal med i udbud
 Tidlig involvering af alle parter, fx indledende møde mellem bygherre, rådgiver, nedriver og

myndighed for at aftale omfang af forundersøgelser og tilgang i nedrivningen
 Vurdering af økonomi i forhold til genanvendelse af byggematerialer
 Vigtigt med tilstrækkeligt vidensniveau omkring miljøfremmede stoffer i alle led
 Planlægning af arbejdet hos entreprenøren

Forundersøgelser
 Gruppearbejdet viste, at der er stor forskel på antallet af foreslåede prøver, herunder hvilke stoffer

der ønskes at undersøge for.
 Diskussionen viste desuden, at der er behov for retningslinjer for niveauet af prøver, herunder

hvilke stoffer og antal prøver for hvert stof. Der blev foreslået en certificeringsordning og SBi-
anvisninger på området. Måske kunne forundersøgelser blive omfattet af Bygningsreglementet

 Der skal både tages hensyn til arbejdsmiljø- og miljøreglerne, samt den fremtidige brug af
bygningen. Det er gråzonerne, som giver anledning til konflikter. Der mangler bl.a. information fra
Miljøstyrelsen, så der kan komme mere ensartede regler på affaldsområdet i kommunerne

 Der er geografiske forskelle i brugen af byggematerialer, og det får betydning for prøvetagningen.
Det har kortlægningsrapporter fra Cowi, Golder og Miljøstyrelsen vist.
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 Der kommer med tiden fokus på nye stoffer og materialer, og derfor er der behov for at tilegne sig
ny viden i alle led

Vurdering af forundersøgelser på projekterne
 Rådgiveren skal blive bedre til at forklare bygherren behovet for forundersøgelser, så bygherren

kan angive risikovilligheden. Lav risikovillighed giver anledning til flere prøver før udbud
 Prøvetagningsprisen bliver ofte overskyggende for den samlede nedrivningspris, selv om det er et

mindre beløb i forhold til den samlede pris. Nogle gange kan det betale sig at tage nogle flere
prøver for dermed bedre at kunne estimere nedrivningsprisen.

 Der er forskel på nedrivning og renovering i forhold til antallet af prøver – flest ved nedrivning
 Det er ikke altid, at det er muligt at tage tilstrækkelige forundersøgelser før udbud, fx hvis man ikke

kan få adgang til boliger. Dette må indregnes i budget og tidsplan
 Der er behov for en prioritering, men under hensyntagen til affaldshierakiet og de generelle

forebyggelsesprincipper fra arbejdsmiljølovgivningen. Skal/Kan vi regne med worst case – at alt er
forurenet?

 Der er behov for, at der bliver afsat penge i budgettet til forundersøgelser, samt yderligere prøver
under udførelsen, hvis der opstår behov

Information om miljøfremmede stoffer
 Screeningen og resultat af forundersøgelser skal med i udbud
 Hvis de miljøfremmede stoffer ikke fjernes, så skal det fremgå af journal for fremtidig reparation og

vedligehold af det færdige projekt, se nærmere om journal på https://byggeproces.dk/bygherre-
journalen/

Samarbejde og forventningsafstemning
 Der var god erfaring med en verifikationsperiode efter udbud, hvor alle parter sammen gennemgår

bygningen og aftale, hvor der mangler forundersøgelser og konkrete aftaler om hvor de skal
foretages. Det træder ikke i stedet for forundersøgelser før udbud ud fra historik og screening, men
det supplerer, så der skabes fælles aftaler og dermed et fælles grundlag at arbejde ud fra.

 Tidlig involvering af alle parter, fx indledende møde mellem bygherre, rådgiver, nedriver og
myndighed for at aftale omfang af forundersøgelser og tilgang i nedrivningen

 Der kan være forskel på den oplevede og den reelle sikkerhed. Der kan blandt håndværkere være
tvivl om, hvorvidt der er lavet tilstrækkeligt forundersøgelser. Der var erfaring for at lave ekstra
prøver i passende omfang for at undgå denne usikkerhed.

 Det er desuden vigtigt, at alle på pladsen får informationer om håndtering af miljøfremmede
stoffer, så der er et passende videngrundlag at håndtere dem ud fra – både arbejdsmiljø- og
miljømæssigt.
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Myndighedskontrol
 Der var et forslag om, at der var mere kontrol på forbrændingen, så vi kan følge affaldet.
 Nogle kommuner har eksperimenteret med først at give nedrivningstilladelse efter kortlægningen,

men det blev underkendt. Nedrivningstilladelsen kunne også være betinget af affaldsanmeldelsen
 Nogle kommuner beder om vejesedler for at kontrollere, hvor meget affald der er indleveret.
 Der blev udtrykt behov for et øget fokus fra Arbejdstilsynet

Afstemning på Sjælland om emne til næste møde:
 Kobling af miljørapport og udbudsmateriale: 17
 Saneringsmetoder og beskrivelser: 20
 Tilsyn på projekterne og opfølgning på krav: 2
 Bedre brug af byggeaffald: 13
 Samspil mellem bygherre, myndighed og rådgiver: 5

Afstemning i Jylland om emne til næste møde:
 Arbejdsmiljøproblemer i renovering: 11
 Landsbyggefonden – hvordan ser de nedrivning: 3
 Håndteringsmetoder ved nedbrydning og implementering af selektiv nedrivning: 12
 Kommunernes indflydelse og samspil med de andre aktører: 6
 Oplæg og dialog med myndigheder, herunder ensrettet lovgivning på tværs af kommuner og

Arbejdstilsynets praksis: 18

Arbejdsgruppen bag netværket planlægger nu de næste møder.


