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___

”Selektiv nedrivning er et princip for nedrivning, 
som indebærer, at materialer udtages og 
kildesorteres i materialefraktioner af fornøden 
renhed i forbindelse med nedrivningsarbejdet, med 
henblik på at muliggøre en høj grad af 
genanvendelse i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet i Bekendtgørelse om affald”.

Selektiv Nedrivning 
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___

• Miljøstyrelsen har udført et projekt om selektiv nedrivning under 
partnerskabet om bæredygtigt byggeri og affaldsforebyggelse. 

• Projektets formål, at give branchens samlede konkrete forslag til 
implementering af selektiv nedrivning. Projektets formål er 
videre, at bruge denne viden til at give et konkret 
gennemarbejdet bud på, hvordan branchen vurderer, at selektiv 
nedrivning kan implementeres således, at selektiv nedrivning så 
vidt muligt sikres anvendt ved nedrivninger og renoveringer, 
samt konsekvenser heraf for branchen m.v.

• Projektteam: Golder, Teknologisk Institut og Lauritzen Advising

• Projektet udføres i perioden marts – maj 2017 
• Præsentation af projektets resultater i partnerskabsgruppen 

medio juni 2017
• Projektrapport oktober 2017 

PROJEKT OM SELEKTIV NEDRIVNING
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___
PROCESSEN – DIALOG MED BRANCHEN 
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Fokusgruppemøde 1 

Metoder og principper

Fokusgruppemøde 2 

Løsningsmodeller

Fokusgruppemøde 3 

Regulering

Københavns Kommune Københavns Kommune Københavns Kommune 

Kolding Kommune Naturstyrelsen Vejle Kommune 

Kingo A/S Kingo A/S Kingo A/S

J. Jensen A/S J. Jensen A/S J. Jensen A/S

Tscherning A/S Tscherning A/S Tscherning A/S 

Norrecco Leanmark Horsens Naturstyrelsen

Dancert Bech-Bruun Advokater 



___

1) At der fastlægges nærmere retningslinjer for, hvordan 
man i praksis udfører selektiv nedrivning. 

2) At bygherre i nedrivningsprojekter forpligtes til at 
udarbejde en miljø- og ressoureceplan og at tilknytte en 
uddannet miljø- og ressourcekoordinator. 

3) At der etableres en godkendelsesordning for 
virksomheder der udfører nedrivningsarbejde. 

PROJEKTETS KONKRETE FORSLAG
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___

• De nugældende regler ikke i tilstrækkeligt omfang er 
præcise og tydelige i forhold til kildesorteringen i 
forbindelse med gennemførelse af nedrivningsarbejdet. 

• Der foreslås at der i forbindelse med en kommende ny 
Bekendtgørelse om byggeaffald, medtages en række 
præciseringer og konkrete krav til kildesortering af 
byggeanlægsaffald med udgangspunkt i principperne for 
selektiv nedrivning. 

1. Retningslinjer for udførelse af selektiv 
nedrivning 
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___

For at kunne planlægge og gennemføre den selektive 
nedrivning forudsættes det:

A. At eventuelle miljø- og sundhedsskadelige stoffer er kortlagt 

B. At der er udarbejdet en miljø- og ressoureceplan 
(affaldsplan) 
• som angiver i hvilke fraktioner der skal sorteres
• som angiver hvortil de forskellige fraktioner skal 

bortskaffes
• som angiver foranstaltninger til begrænsning af støv, støj, 

udsivning mm.

C. At der sker en opfølgning af miljø- og ressourceplanen efter 
udført arbejde

2. Miljø- og ressourceplan
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___

Bygherre skal udpege en ansvarlig person til at sikre opgaverne 
bliver løst:

• Arbejdet med at udarbejde miljø- og ressourceplanen, og sikre 
at planen følges, forudsætter en ansvarlige og kompetent 
person. 

• Opgaven som skal varetages minder og opgaven som 
arbejdsmiljøkoordinatorer som det kendes for 
arbejdsmiljøområdet.

• Opgaven tænkes i udgangspunkt ikke at omfatte selve 
arbejdet med at kortlægge miljø- og sundhedsskadelige stoffer. 

2. Miljø- og ressourcekoordinator
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___

Ordninger til at sikre, at de personer som udfører der varetager opgaven med 
at udarbejde (og lave opfølgning på) miljø- og ressourceplanen har:

• Kendskab til regler og krav
• Kendskab til miljø- og sundhedsskadelige stoffer
• Kendskab til miljø- og ressourcer
• Kendskab til affaldsplanlægning
• (Har noget at miste ved ikke at leve op til krav og regler…)

Uddannelse/erfaring er en forudsætning.

Hvad er det vi søger?
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___

Gamle dags udsagn som; ”Hvis du ikke kan blive andet kan du 
altid blive nedriver” er for længst fortid!... 

De virksomheder som udfører nedrivningsarbejdet skal være 
professionelle.

• Arbejdet er teknisk komplekst, hvis det skal laves ordentligt.

• Styring, opfølgning og dokumentation er vigtigt.

3. Virksomhedsordning 
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___

Ordninger til at sikre, at de virksomheder som udfører den selektive nedrivning har:

• Kendskab til regler og krav

• Kendskab til metoder og teknikker

• Kompetencer til at udføre selektiv nedrivning

• Har systemer til egenkontrol og kvalitetssikring

• (Har noget at miste ved ikke at leve op til krav og regler…)

Det fremsatte forslag om godkendelse ordning for nedrivningsvirksomheder foreslås 
implementeret via en autorisationsordning, som det kendes fra andre 
virksomhedstyper, kloakmestre, EL og VVS.

Hvad er det vi søger?
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___

• De fremsatte forslag dækker alle nedrivningsarbejder, 
hvor der stilles krav om nedrivningstilladelse. 

• Løsningen omfatter virksomheder, der udfører 
nedrivning af enfamiliehuse og opefter. 

• Nedrivning i forbindelse med renoveringsarbejde er 
ikke omfattet af forslaget. Forslaget vurderes med 
mindre tilpasninger, at kunne udvides til også at 
omfatte nedrivningsarbejde i forbindelse med 
renovering. 

Forslagets udbredelse

13



___

Det blev drøftet, om de fremsatte forslag til krav om uddannelse 
af miljø- og ressourcekoordinatoren bør differentieres afhængig 
af projektets kompleksitet. 

Dette kunne være: 
• Kategori 1: Nedrivning af én-familie huse og øvrige bygninger under 250 m2. 

• Kategori 2: Nedrivning af bygninger, herunder også bygninger i kategori 1.

• Kategori 3: Miljøsanering i forbindelse med nedrivning.

• Kategori 4: Nedrivning forbundet med særlige risici (ud fra særlig liste).

Store og små nedrivningsprojekter
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___

• Det har i forkusgrupperne være drøftet om de fremsatte forslag til nye krav 
og regler bør gælde store som små nedrivningsfirmaer. Der var i 
forkusgrupperne bred enighed om, at regler for virksomhedsgodkendelse bør 
omfatte alle virksomheder, som det er tilfældet for virksomheder under 
ordningen for autorisation af kloakmester og ordningen for godkendelse af 
indsamlingsvirksomheder. 

• Det blev dog fremført, at forslaget om indførelsen en ny virksomhedsordning 
for nedrivningsvirksomheder med fordel vil kunne differentieres. Dette kan 
ske fx ved at indføre en differentieret model (i stil med den som kendes fra 
Norge), hvor virksomheden godkendes til visse typer af arbejde. 

• Dette kunne være de førnævnte kategorier 1-4 for nedrivningsprojekter.

Store og små virksomheder
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