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Notat fra møde om Miljøstyrelsens rapporter om 
Selektiv nedrivning hos Teknologisk d. 2/3 og 
Learnmark Horsens d. 7/3 2022 
På møderne blev Miljøstyrelsens nye rapporter om Selektiv nedrivning præsenteret og suppleret med 

erfaringer fra casen Børnehuset Svanen i Gladsaxe. Herefter drøftede deltagerne de nye forslag i 

rapporterne: Selektiv nedrivning, Miljø- og ressourcekoordinator, Nedrivningsplan og 

virksomhedsordningen. 

Præsentationer fra møderne findes på: https://byggeproces.dk/netvaerk-om-nedrivning/   

Indledning om projektet Selektiv nedrivning v. Mette Vesterskov Hansen & Johannes Linnet, 

Miljøstyrelsen 
- Selektiv nedrivning er centralt ift Strategi for cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen, da ca. 

40 % af affald i Danmark kommer fra branchen. Det omfatter en maksimal udnyttelse og 

recirkulering af byggematerialer som ressourcer  

- Drøftelser om selektiv nedrivning går tilbage til 1996, og der har løbende været gennemført 

forskellige projekter.  

- De seneste rapporter fører frem mod nye tiltag. Miljøstyrelsen ønsker branchens input, bl.a. 

gennem disse netværksmøder. 

 

Kommentarer fra deltagere: 

- Fremhæve business cases – hvor har det kunnet betale sig økonomisk set 

- Bygherre tænker kun på sit eget økonomiske incitament – er ligeglad med en samfundsøkonomisk 

analyse 

- ”Vi er lige lidt langsommere i Jylland end i København” 

- Der skal være noget, som man kan hægte det op på – der skal være noget lovgivning 

- Det skal ikke kun være totalnedrivninger, men også renoveringer, fordi disse kan ligne en 

totalnedrivning 

o Forslag på definition af nedrivning – kan renovering indgå? 

o Der bør være stort fokus på renoveringer 

- Mange aktører i forbindelse med en renovering – håndværkere, beboere etc. (større kompleksitet – 

hvor der er ekstra behov for koordinering 

- Lovgivningen skal være fast og firkantet – skal ikke være åben for fortolkning! 

- At hænge sig i årstal f.eks. 1977 er vanskeligt ude i virkeligheden  

 

Oplæg om rapporter – metode og resultater v. Katrine Hauge Smith, Teknologisk 

Institut/Julie Katrine Jensen WSP 
Projektet er gennemført for Miljøstyrelsen i 2019-2021 af Teknologisk Institut, Golder/WSP Danmark, 

Deloitte og Lauritzen Advising. Der har været brancheinddragelse undervejs, samt gennemført en miljø- og 

samfundsøkonomisk analyse. 

Der er tre konkrete forslag, som præsenteres. De gælder for totalnedrivning.  

https://byggeproces.dk/netvaerk-om-nedrivning/


Netværk om nedrivning 

2 
 

Nedrivningsplan 
- Et værktøj som samler informationer, som er relevante for nedrivningen, og som anvendes i 

planlægningen af nedrivningen, herunder miljø- og ressourcekortlægningen 

- Der foreligger et forslag til indhold, herunder tjekliste 

 

Kommentarer fra deltagere 

- God ting at få ensrettet dokumenterne i bilag – branchestandarder –> bilagene er ikke det vigtige, 

men det er vigtigt med en skabelon i bilagene, som viser hvordan en ressourcekortlægning kan 

sættes op 

- Minimumskrav til kontrol bør implementeres, fordi holdningerne kan være forskellige til, hvad der 

”er nok”, også i forhold til tid. 

- Fra kommune: Kan det ikke snakke sammen med f.eks. SWECOs system? Så der er en digital 

løsning, så man i kommunen slipper for at sidde og indtaste oplysningerne en gang til, men så det 

allerede er i systemet. 

Miljø- og ressourcekoordinator 
- En ny koordineringsfunktion som på vegne af bygherren sørger for at nedrivningsplan udfyldes og 

følges op undervejs i projektet 

- Der skelnes mellem MRK (P) for projekteringen og MRK (B) for udførelsesfasen a la 

arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) 

- Der er forslag om uddannelseskrav bestående af et grundlæggende introduktionsforløb og selve 

miljø- og ressourcekoordinatorforløbet. 

- Ligesom arbejdsmiljøkoordinator – så skal MRK også deltage i møderne 

Virksomhedsordning for nedrivningsvirksomheder 
- Virksomhedsordningen indeholder krav om en uddannet ressourceansvarlig, et godkendt 

kvalitetsledelsessystem og en kontrolordning. 

- Der er forslag om uddannelseskrav, samt opfølgende kursus hvert andet år 

 

Kommentarer fra deltagere: 

- Ekstern case  vil være ideel at bruge på uddannelsen, da det afspejler den praktiske opgave, som 

ska løses under uddannelsen. Kommuner kunne godt spille ind her, så de kunne henvise til cases, 

hvor der er blevet givet tilladelse til nedrivninger 

- Ved kloakmester blev 60% fjernet ved lovgivning om kvalitetssikring for kloakmester. Hvordan 

undgår vi dette ved indførelse af virksomhedsordningen? 

Case: Børnehuset Svanen 
Intro til analyse og overordnede fund v. Mikael Hallstrøm, Center for Cirkulær Kemi, Niras 

- Center for cirkulær kemi har gennemført en analyse af, hvordan uønsket kemi håndteres i cirkulært 

og miljømærket byggeri. Casen var Børnehuset Svanen, hvor Gladsaxe Skole bliver nedrevet og 

børnehus opført på samme matrikel 

- Der er brug for tæt dialog mellem nedrivningsprojekt og nyt projekt, da der er mange 

afhængigheder. Det har været vigtigt, at det var den samme bygherrerepræsentant, som havde 
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begge projekter. Der er brug for fokus på materialefraktioner i forhold til stand og mængde, samt 

afklaring i udbud om ansvarsfordeling og økonomi ift. mængder. 

Erfaringer fra nedrivning og genanvendelse v. Rasmus Krag, Tscherning 

- Det er nødvendigt, at der foreligger en grundig miljø- og ressourcekortlægning, at der er klare 

beskrivelser og udfaldskrav i udbud, som kan kapitaliseres. Udbud skal have vægt på 

tildelingskriterier og ikke kun pris. 

- Der er brug for god plads og tid til kildesortering. Der kunne opmagasineres på pladsen, da 

materialer skulle bruges på samme matrikel. 

- Der kan nemt opstå ændringer, fx at bygningsdele ikke har den værdi, som man havde regnet med. 

Derfor er der behov for løbende dialog og forståelse. 

- Erfaringer fra Gladsaxe Skole var, at der var behov for at udvikle nye arbejdsmetoder undervejs for 

at demontere frem for blot at nedrive nogle af bygningsdelene. 

Kommentarer fra deltagere: 

- Vigtigt med dialog og overvejelser undervejs – der skal tænkes i det nye byggeri samtidigt med 

nedrivningen 

o Bør materialerne være som nu, i så fald er det begrænset ift. mængden af materialer, der 

kan genbruges – måske kan noget af materialet bruges, hvis noget af det fjernes fx en bule 

på en stålplade. 

o I udbud – der skal estimeres, hvor mange materialer der kan genbruges. Hvis dette ikke kan 

opnås, kommer der bod eller flere udgifter til nedrivningsvirksomheden 

Gruppedrøftelser 
Deltagerne drøftede de nye forslag i rapporterne ud fra deres erfaringer. Pointer blev opsamlet i plenum. 

Generelt tog deltagerne godt imod de nye forslag. Der var overordnet ønske om følgende:  

- Vigtigt med tydelige krav fra Miljøstyrelsen 

- Forslag om at komme hurtigt i gang, og så kan lovgivning justeres, hvis der er behov 

- Opfordring til at medtage omfattende renoveringer også – ikke kun totalnedrivninger 

Selektiv nedrivning 
- Der er brug for oplæring og udvikling af løsningsmuligheder ift. at demontere, genbruge og 

genanvende byggematerialer, men nedriverne giver udtryk for, at udviklingen, herunder teknologi, 

nok skal komme.  

- Lige nu er prisen på genbrugsmaterialer dog så høj, at det ikke økonomisk kan svare sig ift. nye 

materialer. Kunne man fjerne momsen på genbrugsmaterialer? Der er også udfordringer ift. 

dokumentationskrav. 

- Samlingspunkter mellem materialerne og bygningsdele gør det vanskeligt at skille ad 

- PCB er i mange byggematerialer og nedsætter mulighed for genbrug og genanvendelse 

- Overvej om der skal være nultolerance for PCB, da det skaber problemer for 

genbrug/genanvendelse 

o Evt. risikoanalyse – kan små/lave mængder af PCB accepteres? Hvor kan dette accepteres?  

o Skal der laves en grænseværdi? 

o Er PCB et problem for Arbejdstilsynet? Ja 
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Miljø- og ressourcekoordinator 
- Det er vanskeligt at lave ressourcekortlægning, når man endnu ikke ved, hvad materialer skal 

bruges til. Der kan være brug for flere iterationer igennem projektet. 

- Det vil være godt med paradigmer for ressourcekortlægning, så der bliver en konsensus om omfang 

og kvalitet. Hvis man alene lader det op til bygherrerne, så vil det være vanskeligt at opnå 

tilstrækkeligt niveau.  

- Vigtigt at afklare koordinatorens beføjelser ift. samarbejdspartnerne. Bygherren skal definere 

dette. 

- Det kan være en fordel, at der er en gennemgående person, som både er MRK (P) og (B) 

- Uddannelsen bør indeholde viden om, hvordan man genbruger/genanvender byggematerialer, fx 

en eksempelsamling, men også viden om krav, fx tilladelser. 

- Bremseklodser 

o Modtagere kan være en bremseklods → Hvis man kun skal nedrive, så vil man gerne hurtigt 

af med affaldet/ressourcerne. 

o Københavns Kommune kan fx komme i konflikt med ordninger, da der er regler om maks. 

15 km transport af materialer. 

- Hvordan mht. omfang af ressourcekortlægning? 

o Paradigmer 

o Hvordan vurderer MRK, at kortlægningen er god nok? 

o Omfang bør ikke være op til bygherren → der skal være ensretning/ens regler 

- Ikke krav om ”skal” ift. ressourcerne f.eks. genbruge mursten, så hvorfor bruge tid og ressourcer på 

det? Hvad er incitamentet? 

- Vigtigt! Nedrivningsplanen skal tænkes ind i projektets tidsplan 

- Visualisering (billeder) er vigtigt ift. affaldet/ressourcerne 

- Det kan være et problem, at man ikke ved, hvordan/hvor materialerne skal bruges og hvilke krav 

der er til dem. 

- Savner vidensdeling om genbrug – hvordan skal processen udføres? 

o Kan kommunen sætte et kæp i hjulet, hvis der skal ansøges? 

o Hvordan har andre gjort? 

o Hvordan har andre opnået tilladelse? 

- Muligt at lave (genbrugs)pladser til materialerne? 

- MRK skal kunne inddrage nogle, der ved noget med x, y og Z, fx arbejdsmiljøkoordinator 

- Arbejdsmiljøkoordinatoren har hele tiden en lovgivning i ryggen (arbejdsmiljølovgivningen) – dette 

har en MRK pt. ikke 

- Registrerer mængder i bygningen helt fra start (og løbende) 

- Vend rundt så det primære fokus er ressourcer og sekundært affald 

Nedrivningsplan 
- Det vil være godt med paradigme for nedrivningsplan, men der er også forhold som er forskellige 

fra projekt til projekt, så en standardiseret plan er nok svært. Fx antal prøver, sammensatte 

materialer, og hvad byggematerialerne skal bruges til efterfølgende 

- Der er forhold, som skal afklares, for at lave en god plan, fx en grundig miljø- og 

ressourcekortlægning, om der er plads til at demontere, test af kvaliteten af bygningsmaterialerne 

mm. 

- Sideløbende projektering kan vanskeliggøre at lave en fyldestgørende plan 

- Det vil være godt, hvis nedrivningsplanen også har en klimavinkel ift CO2. 
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- Hvor mange prøver skal der tages og hvordan? Bør prøvetagningen ikke standardiseres? 

Hvilke punkter/tilgange/screeninger er svære at standardisere, når der skal laves en standardiseret 

nedrivningsplan? 

- Svært at finde tegninger og kortlægninger af ældre bygninger 

- Hvor og hvad skal ressourcerne bruges til? 

- Hvad er de tekniske egenskaber af ressourcerne bagefter nedrivning? 

- Tidligere var produkter ens/standard – nu findes der (flere) specialdesignet materialer – hvordan 

skal disse håndteres 

- Det skal være bygbart, men det bør også være demontérbart 

 

Hvilke faser i nedrivningsprocesser adskiller sig fra opgave til opgave? 

- Hvilke faser adskiller sig fra opgave til opgave: Adskillelse af konstruktioner 

- Plads til sortering af ressourcerne er en showstopper – pladsen til opbevaring og sortering af 

ressourcerne bør være på plads inden nedrivning 

- Saneringsfasen og –metoden kan vel være forskellige? 

- Test af ressourcernes kvalitet 

- Løbende projektering mellem bygherre og entreprenør kan være forskellig fra projekt til projekt 

- Nedtagning til genbrug + krav  

- Målsætning 

- Hvem er aftager(e)? 

 

Hvad mener I om nedrivningsplanen? Mangler der noget? Er der noget, der skal tilføjes? Hvad er jeres syn 

på det praktiske/udførelsen? 

- Inspiration mangler – hvad er incitamentet? CO2 besparelser? Økonomiske besparelser? 

- Inspiration, der faciliterer ændret adfærd 

- Savner klimavinklen – ressourcedelen er vurderet – udførelse af CO2 regnskab 

- DGNB – lige nu får man ikke point ved genbrug 

Virksomhedsordningen 
- Den ressourceansvarlige bør involveres allerede i tilbudsgivning, så fokus på cirkulær nedrivning 

tænkes ind fra start, og i planlægning af opgaven. En ressourceansvarlig kan skabe ensartethed på 

tværs af projekter 

- Det efterlyses, at administrativt personale kan være ressourceansvarlig, da der ikke uddannes så 

mange via nedriveruddannelsen. Ellers kan der opstå en flaskehals. Det er dog vigtigt, at det er en 

person, som har praktisk viden og erfaringer. 

- Det er vigtigt, at det ikke bliver for bureaukratisk. Der skal ikke dokumenteres bare for at 

dokumentere – dokumentationen skal bruges til noget 

- Skal tilknyttes alle projekter i virksomheden 

- Erfaring skal tælle højere end en lav pris 

- Arbejdsmiljø er vigtigt – selektiv nedrivning medfører flere og mere manuelt arbejdsgange 

o Pt. modsiger arbejdsmiljølovgivningen selektiv nedrivning, fordi hvis noget kn udføres med 

en maskine, så skal dette gøres og derved erstatte manuelt arbejde 
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Næste møder 
Datoer er ikke fastlagt, men angives på https://byggeproces.dk/netvaerk-om-nedrivning/ og udsendes i 

nyhedsbrev til netværkets medlemmer. 

https://byggeproces.dk/netvaerk-om-nedrivning/

