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Definition af selektiv nedrivning

• Princip for nedrivning - materialer adskilles og sorteres med fokus på: 

- Maksimal udnyttelse og recirkulering 

- Øget genbrug og genanvendelse

• Det er ikke ”… hvor bygningen først nedrives, og materialerne herefter sorteres inden 
bortskaffelse fra nedrivningspladsen.”

• Fast rækkefølge for, hvordan bygninger nedrives

- Kortlægge miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der kan udsorteres og håndteres

- Kortlægge bygningens materialer samt adskillelse og afsætning af disse 
• Ressourceplan

• Stiller løbende nye krav til kompetencerne hos byggebranchens aktører

- Bygger på branchens erfaring

- Brug for værktøj til at sikre en god omkostningsvurdering ifm. Nedrivning
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Nuværende lovgivning

• Bygherre har pligt at screene bygning for problematiske stoffer

- PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller

- Kortlægning foretages p.b.a. screenings resultater

• Affaldsfraktioner til udsortering

- Farligt affald, termovinduer og PCB-holdigt affald

• Sortering af genanvendelige fraktioner

• Anmeldelse af byggeaffald

- Mere end 1 ton affald eller 10m2 af en bygning

- Ved aflevering skal medbringes løbenummer

• Bekendtgørelse om selektiv nedrivning af statsbygninger

• Frivillige aftale og vejledninger

- NMK96 og KSN96
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Formål med selektiv nedrivning

• Et centralt element i strategien for cirkulær økonomi i byggebranchen 

- Vigtigt redskab til at sikre, at affaldslovgivningens intentioner og krav om korrekt håndtering 
af affald fra byggeri efterleves i praksis

- Betydning for affaldshierakiet – større fokus på genbrug
• Eksisterende regler fokuserer på genanvendelse, hvor selektiv nedrivning øger fokus på genbrug af 

byggematerialerne.

• Selektiv nedrivning som værktøj

- Ca. 40 % af affald i Danmark kommer fra byggebranchen

- Forbedre miljøbeskyttelsen i affaldshåndteringen

- Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (2020) 
• Stort potentiale for affaldsreduktion og mere genbrug og genanvendelse i byggesektoren

- Forbedring af markedet for højværdiprodukter af byggeaffaldet 
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Tidslinje for selektiv nedrivning
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          1996
Frivillige aftale 
og vejledninger
NMK96 og KSN96

2009
Affaldsstrategi 
2009-2012 

2011 
Handlingsplan for 
håndtering af 
PCB i bygninger 

2012
Danmark uden 
affald II

2017 
Projekt om 
selektiv 
nedrivning

2020
Klimaplan for 
en grøn 
affaldssektor 
og cirkulær 
økonomi

          2022
MST offentliggør 
fem rapporter 
om selektiv 
nedrivning i 
byggebranchen

2021 
Handlingsplan for 
cirkulær økonomi
Initiativ 108 & 109        2019

Rapporter om 
selektiv 
nedrivning 
påbegyndes

2018
Strategi for 
cirkulær økonomi
Initiativ 14 
Udbrede selektiv 
nedrivning



Vejen frem

• Handlingsplan for cirkulær økonomi (2021) fastlægger mål om implementering

• Initiativ 108: ”Krav om standardiserede nedrivningsplaner og kompetencekrav til selektiv 
nedrivning af byggerier”
• En naturlig progression i Lovgivningen – Principperne for selektiv nedrivning skal integreres 

yderligere 

• Forslagene giver et stærkt bidrag til beslutningsgrundlaget for fremtidige krav

• Fremtidige krav kan styrker efterlevelse af regler og samtidig understøtter, at branchen kan 
indfri det store cirkulære ressourcepotentiale

• Inddragelse af branchen er en forudsætning ift. fastsættelse af krav

• Standardiseret nedrivningsplan
• Uddannet miljø- og ressourcemedarbejder
• Virksomhedsordning/certificering af nedrivningsvirksomheder 

Miljøstyrelsen udvikler på en målrettet involveringsplan for at sikre, at kravene også 
konstruktivt påvirker udviklingen af branchen
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 Tak for jeres 
opmærksomhed


