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Notat fra møde 2 afholdt henh. d. 5/2 og 
8/2 2018 
Der er afholdt møde 2 i netværk om nedrivning, som er etableret af Videntjenesten om arbejdsmiljø for 
bygherrer og rådgivere, Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB), 
Bygherreforeningen, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) og Dansk Byggeris sektion for 
Nedrivning og Miljøsanering. 

De to møder havde samme program og blev afholdt hos Bygningsstyrelsen i Valby d. 5/2 2018 og hos 
Learnmark i Horsens d. 8/2 2018. Der deltog ca. 45 i Valby og 58 i Horsens fordelt på bygherrer, 
miljørådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorer, projekterende, kommunale myndigheder, samt uddannelses- og 
organisationsfolk. 

Temaet for møderne var Udbudsmaterialer og omsætning af kortlægning til beskrivelse. 

Oplæg og drøftelser 
Vi startede mødet med at trykprøve et par påstande inden for nedrivningsområdet, fx om bygherrer kun 
interesserer sig for laveste pris og nedriverne kun tager ekstra prøver for at tjene på ekstraregninger. Det 
kom der en række interessante diskussioner ud af.  

Præsentationerne fra møderne findes på https://byggeproces.dk/netvaerk-om-nedrivning/. På baggrund af 
møderne har FBSA samlet gode råd til udarbejdelse af miljøkortlægningsrapporter på 
http://byggerietssamfundsansvar.dk/nyheder/guide-til-den-gode-miljokortlaegningsrapport-2.   

Dansk Byggeris Sektion for Nedrivning og Miljøsanering holdt oplæg om, hvad de som nedrivere har behov 
for, at et udbudsmateriale skal indeholde, så de byder på et ensartet grundlag.  

Pointer fra oplægget var: 

- Der skal være ens forventninger til, hvordan man udfører miljøsanering og nedrivning på en 
forsvarlig og lovlig måde. Det må ikke være konkurrenceparameter at slække på miljø- eller 
arbejdsmiljøhåndteringen.  

- Der er behov for viden i hele værdikæden, og hvordan lovgivningen skal forstås. Der er behov for 
partsneutral vejledning om det acceptable niveau på både arbejdsmiljø- og miljøområdet. 

- Der er behov for en seriøs kortlægning af de miljøfremmede stoffer formidlet på en overskuelig 
måde, samt at der i udbud er taget højde for, hvordan fund af evt. yderligere stoffer håndteres. 

- Udbudsmaterialet skal være entydigt i beskrivelser og tegninger som udgangspunkt for en lige 
konkurrence, gerne med nedrivning som særskilt fagentreprise.   

Teknologisk Institut præsenterede værktøjer til at omsætte kortlægningsrapport til beskrivelse.  

Pointer fra oplægget var: 
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- Der er behov for viden og erfaring, samt en struktureret proces, hvis man skal udforme beskrivelser 
og tilbudsliste, som har den nødvendige kvalitet, og hænger sammen med det resterende 
udbudsmateriale 

- Miljørådgiveren skal have adgang til relevant materiale om projektet og være tæt på resten af 
projekteringsteamet.  

- Der er behov for flere iterationer, efterhånden som forundersøgelser gennemføres, og projektet 
som helhed tager form  

- Det er godt at have fotoeksempler i beskrivelsen, da det giver bedre overblik 
- Det er godt med en tilbudsliste med specifikke mængder, samt stipulerede ydelser ift. evt. 

yderligere miljøfremmede stoffer 
- Projektmaterialet skal omfatte både miljø og arbejdsmiljø 
- I præsentationen er oplistet en række publikationer og hjemmesider til hjælp og inspiration 

Efterfølgende erfaringsudvekslede vi om den gode proces ud fra en case og drøftede, hvordan de enkelte 
aktører kan bidrage til samarbejdet. Casen omhandlede en mindre bygning, som skulle nedrives. Opgaven 
var at beskrive hvilke elementer, udbudsmaterialet skulle indeholde, herunder prislisten. Se opsamling 
nedenfor. 

Mødet blev afsluttet med en kort præsentation fra Golder Associates om Miljøstyrelsens projekt om 
selektiv nedrivning, og hvad det peger frem mod, bl.a. forslag om udpegning af miljø- og 
ressourcekoordinator og godkendelsesordning for virksomheder, der udfører nedrivningsarbejde. 

Pointer ved opsamling på casen 
- Der er behov for yderligere prøver, hvis udbudsmaterialet skal opnå en ordentlig kvalitet 
-  Udbudsmaterialet skulle indeholde:  

o arbejdsbeskrivelse for sanering, opdelt i tag, tagrum, bygningsdele og installationer 
o arbejdsbeskrivelse for nedrivning,  
o plan for sikkerhed og sundhed (PSS), herunder tidsplan og byggepladsplan 
o affaldsklassificering,  
o beskrivelse af supplerende undersøgelser,  

- Prislisten skulle indeholde:  
o Stipulerede mængder 

- Der var en drøftelse af udbudsstrategi og valg af entrepriseform i forhold til at få valgt en 
entreprenør til opgaven, som er bedst kvalificeret til prisen 

Forslag til kommende møder 
- Hvad indeholder en god affaldsanmeldelse? 
- Skille et hus ad virtuelt og kigge på affaldsfraktionerne 
- Nedrivningsmetoder 
- Genanvendelse af bygningsdele 
- Hvordan reduceres mængden af deponi affald fra nedrivningsbranchen?  
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o Affaldsprodukt fra fjernelse af ”farlige materialer” står ikke mål med ressourcer og Co2 i 
det store perspektiv, fx sandblæsning af malede vægge resultere i øget mængde af deponi 
affald) 

o Hvad er kommuners holdning til den øgede affaldsmængde? Vil kommuner og stat 
gentænke den nuværende lovgivning med henblik på øget genbrug ved håndtering af 
”farligt affald”  

- Bro mellem miljørapport og arbejdsmiljøbeskrivelser  
- Hvordan kan vi øge sporbarheden af affaldet? 
- Afgrænsning af renovering (?) 
- Hvilke kompetencer er der brug for, når man som entreprenør skal udføre nedrivning? 
- Kvalitetskontrol (KS). NMK96 (bilag 2) henviser til et kvalitetsstyringssystem baseret på 

principperne i ISO9002, men et fælles setup for kontrolpunkter, alt efter type af opgave, vil styrke 
hensigten med implementeringen autorisationsordningen. 

- Hvordan reduceres mængende af deponi affald fra nedrivningsbranchen? 
o Affaldsprodukt fra fjernelse af ”farlige materialer” står ikke mål med ressourcer og Co2 i 

det store perspektiv. Eks. : sandblæsning af malede vægge resultere i øget mængde af 
deponi affald. 

- Hvad er kommuners holdning til den øgede affaldsmængde?  
o Vil kommuner og stat gentænke den nuværende lovgivning med henblik på øget genbrug 

ved håndtering af ”farligt affald”  


