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NETVÆRK OM NEDRIVNING
- HVORDAN BLIVER VI KLAR TIL SELEKTIV NEDRIVNING?
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11. JANUAR 2023 KL. 9.00-12.00 HOS INGENIØR'NE, KOLDING



NEDTÆLLING TIL SELEKTIV NEDRIVNING
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”Selektiv nedrivning kan meget vel blive et lovkrav i 

Danmark i løbet af 2023 og kan gøre en positiv forskel 

og fremme bedre udnyttelse af ressourcer. 

Uden et grundigt forberedende arbejde er der dog også 

risiko for skuffelser og forsinkelser. Der er særligt tre 

områder, hvor branchen skal imødese udfordringer og 

nye opgaver”.

Niels Trap – Trap, Rose & Ekblad Rådgivende Ingeniører og Biologer
Netværk for nedrivning, januar 2023



1. Tænk arbejdsmiljøet med

2

Selektiv nedrivning vil introducere en række nye 

arbejdsgange, hvoraf mange vil være manuelle. Det er vigtigt, 

at arbejdsmiljøet fra start tænkes med i planlægningen af 

arbejdet. 

Det vil være nødvendigt at Arbejdstilsynet i god tid forbereder 

sig på selektiv nedrivning. 



Eksempler
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Selektiv nedrivning vil forventeligt:

- Introducere nye og arbejdsprocesser, hvoraf flere vil være manuelle 
processer, fx udtage tømmer fra konstruktioner, optage gulvbrædder 
eller nedtage tagsten. 

- Skabe nye jobs i behandlerbranchen med nye processer, fx rensning 
af mursten, renovering gamle vinduer, lamper mm.

- Kræve at de der bygge nyt tilpasser metoder og forventninger, fx 
murer med gamle sten, lægger gamle gulvbrædder mm.



Arbejdstilsynet
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Skal regler og vejledninger tilpasset ny en praktisk virkelighed?

Eller…

Skal den nye virkelighed i fuldt omfang leve op til nugældende 
regler og praksis? 



Arbejdstilsynet
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Hvor kan At gøre en forskel:

- Bidrage til ny BFA-vejledning omkring selektiv nedrivning

- Vejlede de tilsynsførende, fx via Instruks om selektiv nedrivning

- Sikre at callcentret er ajour med udviklingen

- Deltage aktivt i netværk om nedrivning ☺



2. Uddannelse er nødvendig
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Der kommer nye opgaver, som skal løses. Miljø- og 

ressourcekoordinatorerne kommer til at spille en vigtig rolle i det system. Vi 

må være parat til at sikre den rigtige uddannelse, når selektiv nedrivning 

bliver en realitet. Hvem der skal stå for uddannelserne, er dog endnu 

uafklaret.

Kommunerne får en ændret rolle, og det er vigtigt, at de er forberedt på 

dette, og at miljøsagsbehandlerne bliver informeret om disse opgaver og 

forventninger. Det ligger i det nye forslag, at nedrivningsvirksomhederne og 

byggeherrer fremover skal tage et større ansvar for planlægning og 

opfølgning. Kommunerne skal følge op på, at dette sker.



Miljø- og ressourcekoordinatorerne
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Hvem er det reelt der skal uddannes? 

Forventeligt en blanding af rådgivere og entreprenører.

Hvor mange skal uddannes?

Antages det at der årligt udføres ca. 4.000 årlige nedrivninger vil tallet nok 

være ca. 400-500 personer.

Hvor lang tid skal de uddannes?

Forslaget lægger op til ca. 1 uges uddannelse

Det må forventes at kræve 6-12 måneder at få de første gennem den 

relevante uddannelse.

Hvem skal stå for uddannelserne?

…pt. uafklaret. 



Kommunerne
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Kommunerne får en ændret rolle, og det er vigtigt, at de er forberedt 

på det og at miljøsagsbehandlerne bliver informeret om nye opgaver 

og forventninger. 

Det nye forslag lægger op til at nedrivningsvirksomhederne og 

bygherre fremover skal tage et større ansvar for planlægning og 

opfølgning. Kommunerne skal følge op på at det sker.
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Det er uklart præcis hvilke opgaver kommunerne konkret får inden for 

affaldsområdet, men det må antages at kommunen skal:

- Sikre at der udpeges en uddannet miljø- og ressourcekoordinator.

- Føre tilsyn med at der udarbejdes miljø- og ressourceplaner. 

- At affaldet bliver anmeldt og får et løbenummer.

På sigt må det forventes, at kommunerne ikke skal bruge så mange ressourcer 

på klassisk tilsyn.

Kommunerne



3. Regler for genbrug skal være på plads
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Det er forhåbningen, at selektiv nedrivning vil betyde flere genbrugte 

og genanvendelige materialer på markedet. Det er vigtigt, at der er 

klarhed om reglerne for genbrug. 

Bolig- og Planstyrelsen har en vigtig opgave i at afklare regler og 

sikre, at byggesagsbehandlerne er forberedt på det nye.

Miljøstyrelsen har en vigtig rolle i forhold til afklare reglerne omkring 

”end of waste” mm.



Central problemstilling 
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Genbrug uden forberedelse følger ”oprindelige krav og 

godkendelser”.

Genbrug med forberedelse, genanvendelse og upcycling 

kræver at materialerne følger nye krav og godkendelser.

Det betyder bl.a. at materialerne skal opfylde ”End og 

Waste kriterierne”

…herunder at materialerne ”er sikre og sunde”.



Bolig- og Planstyrelsen
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Hvilke regler gælder for byggeri med genbrugte materialer?

”Hvad er sikre og sunde materialer?” – hvordan skal de 

kommunale byggesagsbehandlere i praksis forholde sig til 

dette? 

Er der behov for nye vejledninger omkring byggeri med 

genbrugte materialer?

Eller måske uddannelse af kommunale sagsbehandlere? 



Miljøstyrelsen
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Det er i dag uklart.

Hvornår der præcis er tale om ”genbrug” og ”forberedelse for genbrug”. 

Hvordan skal ”End of Waste reglerne” præcist håndteres i relation til 

genbrugte og genanvendte materialer?

Er det fx lovligt at genbruge materialer med indhold af PCB op til 50 

mg/kg?

Er det miljøafdelingen eller byggesagsafdelingen hos kommunen, der skal 

tage stilling til dette? Efter hvilke principper?

Er nedriveren, som sælger genbrugsmaterialer, ”materialeproducent” og 

hvilke regler gælder i så fald? 
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