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Strategier gennem tiderne



Forslag til selektiv nedrivning

• Fastlæggelse af nærmere retningslinjer for udførelse af selektiv 
nedrivning

• Krav om bygherres forpligtelse til at udarbejde en miljø- og 
ressourceplan samt krav om, at bygherre tilknytter en 
uddannet miljø- og ressourcekoordinator

• Godkendelsesordning for virksomheder, der udfører 
nedrivningsarbejde





Opstiller rammerne for, 
hvilke elementer en 
konkret 
ressourcekortlægning 
skal/kan indeholde.

Ressourcekortlægning -
Guidelines



PROJEKT OM SELEKTIV 
NEDRIVNING



Projektgruppe



Nyt projekt om selektiv nedrivning

Konkrete forslag:

• Nedrivningsplaner

• Uddannelse og ordninger

• Miljø og samfundsøkonomisk analyse 
af konsekvenserne ved selektiv 
nedrivning

• 2019-2021



Følgegrupper og fokusgrupper
• Følgegruppe: Brancheorganisationer

• Fokusgrupper om nedrivningsplaner, data og uddannelse:

Virksomheder/kommuner



Analyser:
• Livscyklus analyse

• Samfundsøkonomisk analyse



Nedrivningsklart 
byggeri

Nedrivningsproces
Håndtering af 

affaldsfraktioner fra 
nedrivningsproces

Produktion af nye 
materialer:

Genbrug

Genanvendelse

Nyttiggørelse

Deponering

Forbrænding

Erstatning af jomfruelige 
materialer:

Råstofudvinding

Transport

Produktion

Erstatning af energi (el og 
varme) baseret på 

konventionelle brændsler

Opførelse af nye
bygninger med de 

genindvundne
materialer

Afgrænsning af model – LCA og SØK



Scenarier – LCA og SØK

Bygningstyper Bygningsklasser

Mindre bygninger
• Stuehuse til landbrugsejendomme, 

parcelhuse, række-, kæde- og 
dobbelthuse

Før 1950

1950-1977

Efter 1977

Større bygninger
• Etageboliger, kontorbyggeri, 

lagerbygninger, institutioner, 
industribygninger, mv. 

Før 1950

1950-1977

Efter 1977

Overordnede Scenarier

A: Nuværende praksis

B: Selektiv nedrivning indført (herunder 
nedrivningsplaner og uddannelse)

C: Best practise i forhold til gældende 
regler

x 18 
scenarier
(plus en række 
følsomheds-
analyser



Affaldsfraktioner omfattet

Kvantitativt Kvalitativt

Beton – høj kvalitet Træ – behandlet

Beton – moderat kvalitet Planglas

Tegl Metal

Træ - ubehandlet Gips

Mineraluld 

Plast



Behandling af affaldsfraktioner

Fraktion Affaldsbehandling Erstatter

Beton – høj 
kvalitet

Genbrug af hele betonelementer Nye betonelementer

Genanvendelse som tilslag i ny beton Granit

Nyttiggørelse som ubunden bærelag i vejbyggeri Sand og grus

Beton –
moderat 
kvalitet

Genbrug af hele betonelementer Nye betonelementer

Genanvendelse som tilslag i ny beton Sand og grus

Nyttiggørelse som ubunden bærelag i vejbyggeri Sand og grus

Tegl Genbrug af hele mursten Nye mursten

Nyttiggørelse som ubunden bærelag i vejbyggeri Sand og grus

Træ -
ubehandlet

Genbrug af træ Nyt udskåret træ

Genanvendelse i produktion af spånplader Virgint træ

Forbrænding med energiudnyttelse Konventionelle brændsler



Nedrivningsplaner
• For at kunne implementere selektiv nedrivning er det nødvendigt at:

 Der formuleres krav til hvordan selektiv nedrivning udføres.

 Der indføres et system til at følge op på at den selektive nedrivning udføres korrekt.

Til at håndtere denne opgave udarbejdes nedrivningsplaner. Som en del af nedrivningsplanerne indgår, at der 
udarbejdes miljø- og ressourceplaner. 

• Miljø- og ressourceplaner er planer, der bl.a. fastlægger krav til kortlægning af ressourcer og håndtering af 
affaldet. 

• Nedrivningsplanerne er generelle planer, der tilpasses til forskellige bygningstyper.



• Til at varetage opgaven med at udarbejde nedrivningsplanerne (herunder miljø- og 
ressourceplaner), er det tanken, at bygherre udpeger en ansvarlig professionel person. Denne 
person benævnes ”miljø- og ressourcekoordinatoren”. 

• Miljø- og ressourcekoordinatorens rolle er at sikre, at nedrivningsplanen udarbejdes og følges 
gennem projektets forskellige faser. 

• I praksis tænkes, at rollen kan deles, så én person varetager rollen i plan- og projektfasen 
(koordinator P), mens én anden varetager rollen under udførelse (koordinator B).

Koordinator-funktion



Processen og aktørerne

Planlægning/Projektering Udførelse

Udbud

Rådgiver/
projekteren

de

Rådgiver/
projekteren

de

Miljø- og 
ressource-

koordinator 
(P)

Miljø-
kortlægger

Ressource-
kortlægger

Entre-
prenør

Miljø- og 
ressource-

koordinator 
(B)

NedriverMiljøsanitør

Miljø- og Ressource-
koordinator (P)

Miljø- og Ressource-
koordinator (B)

Virksomheds-
ordning



2 forskellige ordninger med 2 forskellige målgrupper

• Miljø og ressourcekoordinator uddannelse

• Virksomhedsordning for nedrivningsvirksomheder



Miljø og ressourcekoordinator uddannelsen

Scenarier Uddannelse

Mindre byggeri Der fastsættes krav til koordinator og plan.
Derudover krav til uddannelse:
1 dags krav til uddannelse

Større byggeri Der fastsættes krav til koordinator og plan. 
Derudover krav til uddannelse:
5 dages krav til uddannelse



Omfang – Hvor mange skal uddannes om året

Der uddannes ca. 1000 arbejdsmiljøkoordinatorer om året, jf. den årlige evaluering af 
uddannelsen.

Det estimeres, at behovet for miljø- og ressourcekoordinator, vil 
udgøre 10 % af behovet for arbejdsmiljøkoordinatorer.

Dvs. der skal uddannes ca. 100 miljø- og ressourcekoordinatorer om 
året.



Virksomhedsordningen for nedrivningsvirksomheder

• En ordning for nedrivningsvirksomheder bygges op på samme måde som kloakmesterordningen

• Kloakmesterordningen er fastlagt ved lovgivning (Lov samt supplerende bekendtgørelser)

• Godkendelsen udstedes af Sikkerhedsstyrelsen

• Der skal være en uddannet faglig ansvarlig i virksomheden

• Uddannelses til kloakmestermester er på ca. 8 uger (300 lektioner)

• Virksomheden skal have et godkendt KLS, kvalitetsledelsessystem

• Der skal være en kontrolordning



Virksomhedsordning. 

Scenarier Ordning

Mindre byggeri Forslag: Virksomhedsordning med uddannelse og 
KLS
Type af ordning: Styrelse

Større byggeri Forslag: Virksomhedsordning med uddannelse og 
KLS
Type af ordning: Styrelse



Tak for i dag

Katrine Hauge Smith,
khs@teknologisk.dk, 72201404
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