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VHGB

Det handler om byggeaffald

• Én indgang til uvildig og konkret viden om 
håndtering af byggeaffald

• 4 vejledninger for byggebranchen

• Gratis vejledning om miljøfarlige stoffer i 
bygge- og anlægsaffaldet og om 
mulighederne for genbrug og genanvendelse

Hvordan sikrer vi korrekt håndtering af 
byggeaffald – både i forhold til miljø og 
reglerne?

Hvordan kan vi øge genbrug og genanvendelse?
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VHGB/DAKOFA-konference 

Bygge- og anlægsaffald - Når genbrug og 
genanvendelse lykkes, 28. Marts 2017

Hvilke incitamenter og redskaber er nøglen til succes?

Eksempler på:
• CE-mærkning af genbrugsmursten – vejen ind på markedet

• Projektet om genbrug af mursten –Kathrinedalsskolen

• Smart brug af data – match mellem udbud og efterspørgsel

• Genanvendelse af stenuld – et samarbejde i værdikæden

• Kvalitetsdokumentation baner vej til øget genanvendelse af 
træ

• Genanvendelse af beton i nyt byggeri

• Hvordan kan bæredygtighedscertificering understøtte 
genbrug og genanvendelse

Dagen i dag: Byggematerialer og affald – hvad er 
erfaringerne med lovgivning og dokumentation?

Hvordan er samspillet mellem affaldslovgivningen og 
byggelovgivningen?

Hvilke lovgivningsmæssige redskaber er nøglen til succes?

Hvilke muligheder ligger der i dokumentation af kvaliteten via 
mærkningsordninger?



VHGB/DAKOFA-konference (input til Advisory board)

Viden- og kompetenceopbygning

• Der skal etableres uddannelse i CØ, herunder uddannelse i genbrug og genanvendelse af byggematerialer på alle niveauer, 
herunder erhvervsuddannelserne, universiteterne samt efteruddannelse.   

• Der skal sikre et kompetenceløft i hele branchen, herunder også hos beslutningstagerne i virksomheder og hos bygherre. Dette 
skal kombineres med adgang til relevant viden og videnspredning i branchen.

• Det skal sikres, at den viden, som ligger til grund for beslutninger, er evidensbaseret. 

Samarbejdsformer

• Der skal udvikles nye modeller for etablering, opstart og ledelse af cirkulære projekter med fokus på etablering af nye 
samarbejdsformer og forandringsledelse.

Kvalitet i genbrugte og genanvendte materialer

• Der skal udvikles nye standarder og normer for byggematerialer, hvor genbrugte og genanvendte materialer indgår på lige fod 
med nye materialer. Kravene til genanvendte materialer skal følge de krav, der stilles til nye materialer. I de tilfælde, hvor der ikke 
eksisterer krav til nye materialer, skal der opstilles standardkrav for de genanvendte materiale for at sikre dokumenteret kvalitet. 

Fremme af et marked for genanvendte materialer

• Incitament for genbrug og genanvendelse styrkes gennem den rette værdisætning af primære ressourcer i forhold til sekundære 
materialer. Afgiftsstrukturen revideres med henblik på at fremme og belønne ressourceeffektive initiativer og projekter.

• Det skal undersøges om det offentlige kan gå foran ved at inddrage viden om planer for renovering og nedrivning af større 
offentlige byggerier aktivt i Regionernes råstofplaner 



Dagen i dag: Hvilke regler er der?

Miljøbeskyttelsesloven

• Affaldsbekendtgørelsen, 
Restproduktbekendtgørelsen, 
Deponeringsbekendtgørelsen, 
Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, 
Kommunale affaldsregulativer

Lov om offentlig byggevirksomhed

• Bekendtgørelse om selektiv nedrivning

Arbejdsmiljøloven

• Asbestbekendtgørelsen

Frivillige aftaledokumenter, herunder 

• AB92 (Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder) og 

• ABT93 (Almindelige betingelser for 
totalentreprise)

Byggeloven

• Bygningsreglement (krav til byggearbejder, danske 
krav til byggevarernes egenskaber)

Byggevareforordningen (CPR – Construction Products 
Regulation)

• Testmetoder, regler for attestering af byggevarer, 
deklaration af ydeevne, krav om CE-mærkning



Affaldslovgivningen
Ej affald
Produkter og materialer
Genbrug, mindre spild, design 
for adskillelse m.fl.

Affald

Genanvendelse: 
Affaldsmaterialer omforarbejdes 
til produkter, materialer, stoffer

”Affaldsfasens ophør” (End-of-waste):
Kommunen træffer afgørelsen om, at stoffer eller genstande, 
som opfylder kriterierne nedenfor, ikke længere er affald. 
Stoffet eller genstanden:
1. Har gennemgået en nyttiggørelsesoperation, herunder 

genanvendelse,
2. Er almindeligt anvendt til specifikke formål,
3. Er efterspurgt - der findes et marked 
4. Opfylder de tekniske krav til de specifikke formål og lever 

op til gældende lovgivning og normer vedrørende 
produkter, og

5. Anvendelsen får ikke generelle negative indvirkninger på 
miljøet eller menneskers sundhed.



Hvad spørger aktørerne om?

I hvilke situationer skal byggematerialer betragtes som affald? 

Hvis:

1. indehaveren aktivt skiller sig af med det, 

2. det er indehaverens hensigt at skille sig af med det som affald, eller 

3. hvis indehaveren er forpligtet til det: 
• Man kan være forpligtet til at skille sig af med materialer eller stoffer, hvis de håndteres eller opbevares på en måde, hvor de er årsag til eller 

udgør en risiko for forurening af luft, vand eller jord, eller hvis de er årsag til uhygiejniske forhold (jf. miljøbeskyttelseslovens § 43)

• For fx asbest gælder det, at direkte genbrug er forbudt, hvorfor byggematerialer med asbest vil blive til affald, hvis de tages ud af anvendelse. 

• For PCB gælder det fx, at byggematerialer med PCB over 50 mg/kg skal destrueres, hvis de tages ud af anvendelse.

Kommunen har kompetencen til at afgøre, hvornår byggematerialer skal betragtes som affald. 

Byggemateriales anvendelsesmuligheder bruges som rettesnor for, hvornår det er at anse som affald. 

• Der er formodentlig tale om affald hvis et byggemateriale har begrænsede anvendelsesmuligheder (fx PCB-holdigt og 
tungmetalholdigt materiale, asbestholdigt materiale, ikke-genanvendeligt PVC og andet farligt affald m.m.)

• Kommunale affaldsregulativer – er et byggemateriale omfattet af en kommunal ordning, kan det være en indikation på, at 
der er tale om affald.



Hvad spørger aktørerne om?

Hvilke materialer kan man genbruge eller genanvende i 
byggerier? 

Mange materialer fra byggeriet kan blive genbrugt eller genanvendt:

• Ved genbrug – husk regler for produkter, herunder også 
bygningsreglement når det skal indgår i byggeri, CE-mærkning

• Ved materialenyttiggørelse, fx af knust bygge- og anlægsaffald –
husk affaldsregler 

• Ved genanvendelse, hvor materialerne omforarbejdes til 
produkter (Upcycling – affald transformeres til nye materialer, 
produkter) – husk regler for produkter

For alle typer af genbrug og genanvendelse skal man være 
opmærksom på miljøfremmede stoffer. Du kan se 
genanvendelsespotentialet og mulig forekomst af miljøfremmede 
stoffer i Materialeatlasset 
(https://issuu.com/www.innobyg.dk/docs/materialeatlas) . 



Hvad spørger aktørerne om?



Vi glæder os til samarbejdet og til at 
modtage spørgsmål om byggeaffald!
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