
Hvordan bliver vi klar til 
selektiv nedrivning?

Netværk om nedrivning

6/1 + 11/1 2023



Netværk om nedrivning

Netværkets formål er at:

• Sætte fokus på hvordan nedrivningsprojekter kan blive gennemført 
bedre arbejdsmiljø- og miljømæssigt, herunder også i forhold til 
affaldshåndtering.

• Afdække udfordringer i nedrivningsprojekter og pege på løsninger der 
virker i praksis hos de enkelte aktører i de enkelte faser

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

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


Møderække

1. Etablering af netværk og aktørernes udfordringer

2. Udbudsmaterialer og omsætning af kortlægning til beskrivelse

3. Støv ved nedrivningsprojekter

4. Cirkulær økonomi og øget grad af genanvendelse – udfordringer og muligheder for 
arbejdsmiljø

5. Input til Værdibygs vejledning om den værdiskabende nedrivningsproces

6. Nedrivning til genbrug og den cirkulære omstilling

7. Lancering af Værdibygs vejledninger

8. Nye informationsmaterialer og projekter

9. Temamøde 1 med Værdibyg: Samarbejde og den cirkulære dagsorden

10. Temamøde 2 med Værdibyg: Samarbejde og den cirkulære dagsorden

11. Lancering af Værdibygs vejledninger

12. Præsentation af Miljøstyrelsen rapporter om selektiv nedrivning



Program 6/1 2023

12.30 Velkomst v. Signe Mehlsen, tovholder for netværket

12.40 Erfaringer med selektiv nedrivning v. Charlotte Friis Harvig, HOFOR

13.00 Proces og krav til selektiv nedrivning v. Johannes Linnet, Miljøstyrelsen

13.10 Perspektiver om, hvordan vi bliver klar til selektiv nedrivning i branchen v. Niels Trap, TRE Ingeniører 

13.30 Præsentation af dilemmaer sammen med Miljøstyrelsen 

13.40 Workshop 

14.30 Opsamling 

15.00 Oplæg om GreenDozer v. Henrik Dam Nielsen 

15.25 Afrunding 

15.30 God weekend☺



Program 11/1 2023

9.00 Velkomst v. Signe Mehlsen, tovholder for netværket

9.10 Proces og krav til selektiv nedrivning v. Johannes Linnet, Miljøstyrelsen 

9.20 Perspektiver fra VCØB om opmærksomhedspunkter ifm selektiv nedrivning v. Lise Lyngfelt Molander, 
VCØB / Teknologisk

9.40 Perspektiver om, hvordan vi bliver klar til selektiv nedrivning i branchen v. Thomas Kingo, DI 
Nedrivningssekstionen

10.00 Præsentation af dilemmaer sammen med Miljøstyrelsen 

10.10 Workshop 

11.00 Opsamling 

11.30 Oplæg om GreenDozer v. Henrik Dam Nielsen 

11.55 Afrunding 



Målet er at indføre krav i løbet af 2023

Ny bekendtgørelse for bygge- og anlægsaffald

• Regler om bygge- og anlægsaffald (kap. 11) flyttes fra affaldsbekendtgørelsen 

• Suppleres med nye krav til selektiv nedrivning 

• Krav skal sikre et generelt højere niveau for korrekt håndtering og sortering

• Rammesætning: Totalnedrivning over 250 m2 – på sigt også nedrivninger i forbindelse med 
større renoveringer – over 250 m2



Forslag til krav om selektiv nedrivning

• Forslag kommer fra miljøprojekter udgivet i 2022

• De 3 krav som implementerer selektiv nedrivning

➢ Standardiseret Nedrivningsplan
• Bygger ovenpå nuværende regler
• Øger krav til planlægning og kortlægning af ressourcer

➢ Miljø- og ressourcekoordinator
• Imødekommer krav om mere koordinering
• Kompetenceløft der sikrer bygherre mere indsigt i hele nedrivningen

➢ Virksomhedsordning for entreprenører/nedrivningsvirksomheder
• Kompetenceløft for entreprenører
• Skal yde kvalitetssikring
• Sikre lige markedsvilkår
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Dilemmaer

• Nedrivning → Demontage

• Selektiv nedrivning kan påvirke arbejdsmiljøforhold

• Klashes mellem grænseværdier ift. miljø og arbejdsmiljø

• Vil opstå tvivlsspørgsmål

• Nogle bygningsdele er måske no go

• Overgangsperioden – både myndigheder og praktikere skal gøre 
noget på en ny måde

• Andre dilemmaer?



Workshop

Grænseværdier

1. Hvordan håndteres 
det i dag, at der er 
forskelle i 
grænseværdier?

2. Hvad bør 
Miljøstyrelsen og 
Arbejdstilsynet m.fl. 
søge at få afstemt?

3. Kan efterbehandling 
af gamle 
byggematerialer 
væk fra 
byggepladsen være 
en mulighed?

Tvivlsspørgsmål

1. Ift. erfaringer med 
selektiv nedrivning: 
I hvilke situationer 
er I i tvivl om 
overholdelse af 
arbejdsmiljø-, miljø-
og affaldsregler?

2. Hvad vurderer I som 
NO GO ift. 
genanvendelse og 
genbrug pga. 
arbejdsmiljøregler?

Overgangsperioden

1. Hvad vil være vigtigt 
for jer praktikere, at 
der er fokus på i 
overgangsperioden, 
så byggeprocesser 
ikke sættes i stå?

2. Hvad bør 
Arbejdstilsynet, 
byggemyndighed og 
Miljøstyrelsen sørge 
for at få afstemt?

Andre dilemmaer

1. Hvilke andre 
dilemmaer ser I som 
praktikere ift. 
selektiv nedrivning?

2. Giv jeres bud på 
opmærksomhedspu
nkter/løsninger.



Negativ brainstorming

• Hvad skal der til for at indførelse af selektiv nedrivning bliver en 
fiasko?

Mentimeter: https://www.menti.com/alyj2o3rygxn

https://www.menti.com/alyj2o3rygxn


Vælg en station

- Man kan nå to stationer – eller blive ved den samme hele tid

- Den med det længste navn skriver pointer på plancher (Så start med 
navnerunde☺)



Opsamling

• Hvad er der talt om de fire steder?

• Hvad er de største udfordringer?

• Hvilke input har I til Miljøstyrelsen og arbejdsgruppen bag netværket?
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