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DEN RØDE TRÅD

• Affaldshierarkiet angiver, hvordan man som udgangspunkt opnår det bedste 
miljømæssige resultat, når man skal håndtere og behandle affald. 

• Affald er i mange tilfælde en værdifuld ressource, og ved behandlingen skal det 
derfor overvejes, om affaldet kan klargøres til genbrug, eller om det kan 
genanvendes. Kun hvis det ikke kan lade sig gøre, går man videre til anden 
nyttiggørelse eller bortskaffelse.
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MILJØPROJEKT NR. 1962 - OKTOBER 2017

• Definition af selektiv nedrivning: 

• Selektiv nedrivning kan defineres som ”Nedrivning af bygninger og bygningsdele, hvor 
materialerne kildesorteres i rene fraktioner baseret på en miljøregistrering og om 
nødvendigt gennemførelse af en miljøsanering”. 
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MILJØPROJEKT NR. 1962 - OKTOBER 2017

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

• Normalt foretages kildesorteringen i forbindelse med selve nedrivningen af 
bygningen, idet det giver de bedste betingelser for en god sortering. Der kan dog 
være særlige tilfælde, hvor sorteringen med fordel kan ske efterfølgende på et 
eksternt sorteringsanlæg, et eksempel på dette kan være udsortering af 
armeringsjern fra beton”.
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MILJØPROJEKT NR. 1962 - OKTOBER 2017

• Det fastlægges også, at selektiv nedrivning (total nedrivning) gennemføres i følgende 
faser: 

• 1) Afbrydelse af forsyningsledninger 

• 2) Fjernelse af inventar og løst affald 

• 3) Miljøsanering 

• 4) Demontering 

• 5) Stripning

• 6) Nedbrydning af konstruktioner 

• 7) Fraktionering og sortering 6



•Understøttes selektiv nedbrydning af nuværende 
lovgivning?
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MATERIALER DER SKAL KILDESORTERES
• 1) Natursten, f.eks. granit og flint.

• 2) Uglaseret tegl (mur- og tagsten).

• 3) Beton.

• 4) Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.

• 5) Jern og metal.

• 6) Gips.

• 7) Stenuld.

• 8) Jord.

• 9) Asfalt.

• 10) Blandinger af beton og asfalt.
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HVAD SIGER LOVEN BEK NR 1309 AF 18/12/2012 GÆLDENDE

(AFFALDSBEKENDTGØRELSEN)

§ 64. Affaldsproducerende virksomheder skal kildesortere deres affald, jf. 
dog § 65, stk. 5 og 6, og § 66.

• § 65. Affaldsproducerende virksomheder skal altid udsortere farligt affald, 
PCB-holdigt affald og termoruder fra deres bygge- og anlægsaffald.

• Stk. 2. Ud over kravet i stk. 1 indebærer kravet om kildesortering, jf. § 64, for så vidt 
angår bygge- og anlægsaffald, at de affaldsproducerende virksomheder på stedet skal 
sortere affaldet i som minimum følgende fraktioner, jf. dog stk. 5 og 6:
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HVAD SIGER LOVEN

• Stk. 5. Den affaldsproducerende virksomhed kan undlade sortering i fraktioner, jf. stk. 
2, hvor den samlede affaldsmængde fra det pågældende bygge- og anlægsarbejde ikke 
overstiger 1 ton. Affaldet anvises i så fald af kommunalbestyrelsen til sortering.

• Stk. 6. Den affaldsproducerende virksomhed kan uanset stk. 2 lade usorteret bygge-
og anlægsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, sortere på et 
sorteringsanlæg, som er registreret i Affaldsregistret, jf. bekendtgørelse om 
Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, som 
indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg.
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• BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende Kapitel 19 Straf 
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NEDBRYDER VIRKSOMHED
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NEDBRYDER VIRKSOMHED
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NEDBRYDER VIRKSOMHED
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SELEKTIV DEMONTAGE VIRKSOMHED
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Selektiv bygningsdemontage virksomhed



HVAD GØR VI SÅ!

• Behandler indkommende nedrivningsansøgninger

• Kører ud og ser bygninger sammen med ejer/rådgiver/nedriver. Formålet er at fortælle 
om gældende regler for screening, grænseværdier og anvendelse af bygge- og 
anlægsaffald.

• Tilstræber at kommentere/behandle anmeldelser få dage efter modtagelsen

• Vurderer bygningen – carport – villa – industri – boligblokke
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SÅ HVAD VENTER VI PÅ?
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