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Resumé  

Lovgivning 
 
 
 
 

Bygge- og anlægsaffald reguleres af love og bekendtgørelser;  
 

 Affaldsrammedirektivet (2008/98/EF) 

 miljøbeskyttelsesloven (LBK nr 879 af 26/06/2010),  

 bekendtgørelse om affald (BEK nr 1415 af 12/12/2011),  

 bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og 
anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og 
anlægsaffald (BEK 1662 af 21/12/2010),  

 bekendtgørelsen om deponeringsanlæg (BEK 719 af 24/06/2011) 

 bekendtgørelse om affaldsdatasystemet  (BEK nr 1306 af 17/12/2012) 
 

Kommende lovgivning 
 

 Kommende bekendtgørelse for selektiv nedrivning  

 Grænseværdi for PCB i bygningsaffald  

 Affaldsbekendtgørelsens behandlingskrav –kommende 
behandlingskrav til gips ( 

 Kommende bekendtgørelse om anvendelse af asfalt og eventuelt tillige 
revision af bekendtgørelse om restprodukter m.v. 

 Bekendtgørelse om affaldsdata og kommende revision m henblik på at 
lette indberetning 

 
Måske kommende 
lovgivning 
 
EU-Kommissionen 

 måske kommende behandlingskrav til gamle mursten, tagpap og 
fjernvarmerør 
 

 måske kommende End-of-Waste kriterier  

Eksempler på 
implementering af krav 
vedr. nyttiggørelse af 
bygge- og anlægsaffald i 
andre lande 
 

Nedenstående tabel, som blev vist på DAKOFAs konference om Bygge- og 
anlægsaffald d. 17. april 2013, giver en oversigt over, hvordan lande omkring 
Danmark har implementeret kvalitetskrav ved nyttiggørelse af bygge- og 
anlægsaffaldet. 

 

Oversigt over typer af lovgivning og kriterier for nyttiggørelse af bygge- 

og anlægsaffald indført i andre lande  

 
Kilde: Ole Hjelmar, DHI, vist ved DAKOFAs konference d. 17. april 2013 
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Danmark:  
Type af regler: Lov (anvendelse af bygge- og anlægsaffald: krav om at 
bygge- og anlægsaffaldet er  sorteret og uforurenet) 
Kriterier for indhold af specifikke stoffer: Nej 
Kriterier for udvaskning af specifikke stoffer: Nej 

Politiske mål for 
genanvendelse 
 
 

Affaldsdirektivet et mål på minimum 70% (vægtprocent) genbrug, 
genanvendelse og anden materialenyttiggørelse inden 2020 (Artikel 11 stk. 2b) 
 
For Danmark fremgår det af affaldsstrategien 2005-2008, at sigtelinjen er 90% 
genanvendelse af B&A-affaldet 

Typer og mængder 
 
 

 

 2009 

 tons % (W/W) 

Ikke forbrændingsegnet 89237 2 

Beton  1283870 26 

Tegl  203867 4 

Andet bygge/anlægsaffald 619626 12 

Asfalt  948585 19 

Jord og sten  1391549 28 

Andet genanvendeligt  89686 2 

Diverse andre fraktioner  343339 7 

I alt  4969758  

 
Beton, tegl og asfalt udgjorde i 2009 knap 50% af bygge- og anlægsaffaldet. 
 
I 2009 blev affaldet håndteret som følger 

 Genanvendelse: 96% 

 Forbrænding: 1% 

 Deponering 3% 
 
På DAKOFAs konference d. 17. april 2013 blev det anslået, at omkring 20% af 
bygge- og anlægsaffaldet af forskellige årsager ikke bliver registreret i de 

officielle statistikker (præsentation fra Niels Trap, Golder). 

Håndtering  af udvalgte 
fraktioner 
 

Tegl  (mur og tagsten)  

 Tegl kan renses og genbruges til det oprindelige formål. Det gælder 
dog kun visse typer af tegl og mursten (afhænger af typen af sten og 
mørtel, der er anvendt) 

 Mest anvendte behandlingsform er knusning med henblik på 
nyttiggørelse som erstatning for primære råstoffer  

Beton 

 Beton udgør omkring 25% af de affaldsmængder, der generes fra 
bygge- og anlægssektoren og er således en af de største enkelte 
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materialestrømme i bygge- og anlægsaffaldet 

 Knust beton anvendes oftest i ubunden1 form som erstatning for 
primære råstoffer 

 Knust beton kan anvendes i bunden form2, når dette sker på stedet. I 
det tilfælde er kvaliteten af betonaffaldet tilstrækkelig god til 
anvendelse i nyt beton og økonomiske bestarelser tilstrækkelig 
attraktiv  

 Knust beton fra centrale opsamlingssteder er ikke hverken økonomisk 
eller kvalitetsmæssig attraktiv at genanvende i bunden form 

Asfalt 
Genanvendelse af asfalt forekommer i dag inden for følgende områder: 

 Varmt genbrug på værk 

 Varmt genbrug på vej 

 Alternativ til grusbærelag 
Størstedelen af asfalten genbruges til produktion af nyt asfalt. 
Gips 

 Gipsaffald i form af gipsplader, gulvgips og andre former for gipsaffald 
kan oparbejdes til genanvendelse. Restproduktet fra behandlingen 
forbrændes. Gipsaffald blev i mange år deponeret på de danske anlæg. 

Udvikling i EU Der gennemføres med støtte fra EUs 7. rammeprogram en række forskning og 
udviklingsprojekter med henblik på at fremme bæredygtig genanvendelse og 
nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald. Kun ganske få projekter gennemføres 
med dansk deltagelse. 

Ressourceforbrug i 
byggesektoren 

I følge EU-kommissionen står byggesektoren alene for 40–50 % af verdens 
ressourceforbrug.  
 
Ressourcer, der forbruges i byggesektoren 

- Råstoffer (sand, grus, knust granit osv) 
- Energi (til produktion af tegl og andre byggevarer samt til transport af 

råvarerne 
- Metaller, herunder også kritiske metaller til f.eks. avanceret 

elektronisk udstyr 

Ressourcepotentialer i 
bygge- og anlægsaffald 
 

Beton og asfalt 

 Mængdemæssigt det største potentiale 

 De store miljø- og økonomiske gevinster vil være knyttet til 
genanvendelse på stedet i form af sparet transportomkostninger og 
dermed også CO2-udledninger.  

Tegl 

 Ved genbrug, spares energi og dermed miljøbelastning til forbrænding 
af nye tegl 

 

                                                           
1
 Genanvendelse i ubunden form refereret til nyttiggørelse som erstatning for primære råstoffer (sand, grus etc.) – dvs. 

anvendelse som granulære materialer  
2
 Genanvendelse I bunden form refererer til en anvendelse af de sekundære materialerne til produktion af nyt beton 
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Metaller 

 Der ophobes en mængde værdifulde metaller i infrastruktur og 
bygninger som f.eks. kobber, guld, sølv, palladium, zink osv. 

Anvendelsen af avanceret teknologi i fremtidens byggeprodukter betyder 
stigende potentiale for genanvendelse af værdifulde metaller 

Farlige stoffer 
 

I Miljøprojekt nr. 1084 fra 2006 identificeredes tolv stoffer som problematiske 
stoffer i relation til bygge- og anlægsaffald: 

 Bly 

 Cadmium 

 Kviksølv 

 Nikkel 

 Chrom 

 Kobber 

 Zink 

 Polychlorerede biphenyler (PCB) 

 Chlorparaffiner 

 Chlorfluorcarboner 

 Hydrochlorflourcarboner (HCFC) og hydrofluorcarboner (HFC) 

 Svovlhexaflourid 
Statens Forurensningstilsyn i Norge har identificeret følgende farlige stoffer i 
byggeri og anlæg: 

 Asbest 

 PCB 

 EE-avfall 

 PAH, kreosot 

 Bromerede flammehæmmere 

 Ftalater 

 Olie 

 KFK/halogener 

 Bly, tungmetaller 

 Pentaklorfenol 

 Klorparafiner – (En stofgruppe som erstattede PCB da PCB blev 
forbudt)  

Der vil fremadrettet være et behov for udvikling af teknologier med høj 
nøjagtighed til identificering og kvantificering af disse stoffer i byggeri og 
anlæg. 
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1. Lovgivning 
Bygge- og anlægsaffald reguleres af love og bekendtgørelser;  

- miljøbeskyttelsesloven (LBK nr 879 af 26/06/2010),  

- bekendtgørelse om affald (BEK nr 1415 af 12/12/2011),  

- bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om 

anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald (BEK 1662 af 21/12/2010),  

- bekendtgørelsen om deponeringsanlæg (BEK 719 af 24/06/2011) 

- bekendtgørelse om affaldsdatasystemet  (BEK nr 1306 af 17/12/2012) 

 

Reguleringen finder anvendelse i forskellige faser af bygge- og anlægsarbejdet;  

 Ved forventet frembringelse: Miljøbeskyttelsesloven; Affaldsbekendtgørelsen 

 For sortering under arbejdet: Affaldsbekendtgørelsen og kommunale regulativer 

 Ved efterfølgende anvendelse: Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse 

om anvendelse af restprodukter og jord, bekendtgørelse om affaldsdatasystem 

1.1. Ved forventet frembringelse  
Miljøbeskyttelsesloven § 4, stk. 3 om pligten til affaldsforebyggelse og § 43 om pligt til at undgå 

forurening ved frembringelse og håndtering af affaldet. 

 

Affaldsbekendtgørelsen §§ 70 og 73 om virksomheders pligt til at anmelde frembringelse af farligt 

affald og om forbud mod sammenblanding af farligt og ikke farligt affald. 

 

Kap 13 om særlige regler om private og professionelle bygherrers identifikation af PCB i bygninger og 

anlæg og anmeldelse af affald. 

 

 For bygninger og anlæg opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977: Krav om screening- og 

kortlægning (§78)  

Hvis renovering eller nedrivning af bygninger eller anlæg opført eller renoveret i ovennævnte 

periode, og hvis nedrivningen eller renoveringen vedrører mere end 10 m
2
 af en bygning eller et 

anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald, skal der foretages en screening for, 

om der kan være anvendt PCB-holdigt materiale. Hvis der er risiko for, at bygningen eller 

anlægget indeholder PCB, skal der foretages en kortlægning (§ 79).  

 

Arbejdet skal anmeldes skriftligt til kommunalbestyrelsen senest 2 uger inden byggearbejdet 

påbegyndes (§§ 80, 81 og 82).   

 

 Generelt krav om anmeldelse (§ 83) Ved byggearbejder, der ikke er omfattet af § 78, stk. 1, skal 

bygherren indgive en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen senest 2 uger før 

byggearbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m
2
 af en 

bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald. 

 

Bestemmelserne i kap 13 er gældende for både private og professionelle bygherrer. 
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Skematisk illustration af affaldsbekendtgørelsens krav i kap 13 om screening, kortlægning og 

anmeldelse  

 
Kilde: Dansk Byggeri 

 

1.2 Sortering under bygge- og anlægsarbejder 
Affaldsbekendtgørelsens krav om sortering 

Jævnfør § 64 og 65 i affaldsbekendtgørelsen (BEK 1415: 2011) skal virksomheder kildesortere bygge- 

og anlægsaffald. Affaldet skal som minimum sorteres i følgende fraktioner: 

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 

 

Sortering skal som udgangspunkt ske på stedet, men kan også ske på registrerede centrale 

sorteringsanlæg.  
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I følge § 35 skal kommunalbestyrelsen etablere en ordning for bygge- og anlægsaffald, som giver 

husholdningerne mulighed for at sortere i overensstemmelse med ovenstående krav.   

1.3 Regulering ved anvendelse af affald fra bygge- og anlægsarbejder 
Genanvendelse 

Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald i kategorier fra 1) til og med 7) kan genanvendes efter 

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse 

af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald (BEK nr 1662 af 21/12/2010), hvis der er tale om, at 

materialerne anvendes som erstatning for primære råstoffer. Anden anvendelse af bygge- og 

anlægsaffald kræver forudgående godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19. 

 

Mål for genanvendelse 

På europæiske plan sætter Affaldsdirektivet et mål på minimum 70% (vægtprocent) genbrug, 

genanvendelse og anden materialenyttiggørelse inden 2020 (Artikel 11 stk. 2b). 

 

For Danmark fremgår det af affaldsstrategien 2005-2008, at sigtelinjen er 90% genanvendelse af 

bygge- og anlægsaffaldet. 

 

Seneste officielle statistikker fra Miljøstyrelsen er fra 2009. Opgørelserne fra ISAG for bygge- og 

anlægsaffaldet viser, at Danmark formelt opfylder både den europæiske og den danske målsætning for 

genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet. 
 

Kvalitetskriterier 

Der eksisterer ikke sundheds- og miljømæssige kvalitetskriterier for bygge- og anlægsaffald, som kan 

dokumenterer kvaliteten af de sekundære råstoffer ved genanvendelse og nyttiggørelse.  

 

Dog fremgår det af PCB-guiden, at bygge- og anlægsaffald, hvor PCB(total)-indholdet er mindre end 0,1 

mg/kg, regnes som uforurenet og kan genanvendes. PCB(total) regnes som sum af 7 kongener og 

ganget med en faktor 5 (PCB-guiden http://www.pcb-guiden.dk/graensevaerdier-affald-pcb). Der arbejdes i 

Miljøstyrelsen på at fastsætte kvalitetskriterier for PCB i bygge- og anlægsaffald (Initiativ nr. 12 i 

Regeringens PCB-handlingsplan). 

 

EU kommissionen  har igennem JRC i Sevilla, Institute for Prospective Technological Studies) 

igangsat et forarbejde for at undersøge mulighederne for at udarbejde ”End-of-Waste kriterier” for 

aggregater. Der er p.t. ikke truffet beslutning om, hvorvidt der skal etableres EoW-kriterier for disse. 

Såfremt der ikke er fastsat EoW kriterier på EU-niveau, kan de enkelte medlemslande selv fastsætte 

nationale EoW-kriterier. I Danmark ligger ansvaret for EoW nationalt hos kommunerne.  
 

Deponering 

Deponering af bygge- og anlægsaffald er ligesom andet affald reguleret af BEK 179:2011 om 

deponeringsanlæg. Bygge- og anlægsaffald deponeres oftest som mineralsk affald eller blandet affald, 

men vil også kunne deponeres som inert affald, såfremt acceptkriterierne for modtagelse af affaldet 

deponeringsenhed kan overholdes. Hvis affaldet klassificeres som deponeringsegnet farligt affald, skal 

det deponeres på en enhed for farligt affald, hvis acceptkriterierne for deponering kan overholdes.   

 

http://www.pcb-guiden.dk/graensevaerdier-affald-pcb
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En undersøgelse fra RenoSam viste, at bygge- og anlægsaffald kan have svært ved at leve op til 

acceptkriterierne for modtagelse af affald på en enhed for inert affald  

(http://www.dakofa.dk/NogH/defaultpost.aspx?ID=635). 

1.4. Eksempler på regulering for nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald i andre 

lande 
Nedenstående tabel, som blev vist på DAKOFAs konference om Bygge- og Anlægsaffald d. 17. april 

2013 giver en oversigt over, hvordan lande omkring Danmark har implementeret kvalitetskrav ved 

nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffaldet. 

 

Oversigt over typer af lovgivning og krierier for nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald indført i andre 

lande  

  
Kilde: Ole Hjelmar, DHI, vist ved DAKOFAs konference d. 17. april 2013 

Norge 
Norge er et af de lande, der meget tidligt har været opmærksom på problematikken omkring farlige 

stoffer i byggeri og anlæg, og har derfor gennem nogen tid haft krav om, at ved nedrivning (> 100m2 

eller > 10 tons affald) skal der foreligge en miljøkortlægning og en affaldshåndteringsplan inden 

nedrivningen igangsættes.  

 

I Norge kræves der en godkendelse ved nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald som erstatning for 

råstoffer (jf. forurensningsloven). I et brev fra klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) til 

Miljøverndepartementet dateret marts 2013 fremgår det, at KLIF stiller forslag om, at der etableres 

kvalitetskriterier (herunder kriterier for PCB og tungmetaller) for genanvendelse af betonaffald uden 

tilladelse, men under krav til prøvetagning, testning samt krav til tiltag for at begrænse udvaskningen af 

sundheds- og miljøfarlige stoffer.  

(http://www.klif.no/nyheter/bilder/Brev_MD_betongavfall_behov_forskrift.pdf) 

Sverige 
I Sverige er nedrivning af bygninger reguleret under ”Plann och bygglagen”, som regulerer 

planlægning i forhold til jord, vand og byggeri. Formålet er at fremme genanvendelse og sikre 

håndtering af farligt affald. Vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald blev udgivet i 2006 og 

kort efter indførtes krav om selektiv fjernelse af PCB-holdige materialer, samt asbest og radioaktivt 

radon.  

http://www.dakofa.dk/NogH/defaultpost.aspx?ID=635
http://www.klif.no/nyheter/bilder/Brev_MD_betongavfall_behov_forskrift.pdf
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Ved genanvendelse af bygge- og anlægsaffald skelnes der mellem ”mere end en lille risiko” og 

”mindre end en lille risiko”. I tilfældet ”mere end en lille risiko” kræves særlig tilladelse, som baseres 

på en risikovurdering i relation til materialets farlige egenskaber, byggeriet og dets effekter i relation til 

exponering og emissioner samt placeringen af byggeriet og områdets følsomhed. I tilfælde af ”mindre 

end en lille risiko” kræves en notifikation indeholdende dokumentation.  

I 2006 fik den Naturvårdsverket mandat til at etablere kvalitetskriterier for genanvendelse af affald i 

byggeri og anlæg med henblik på at øge genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald og samtidig 

forhindre negative effekter på sundhed og miljø. Naturvårdsverket udgav i 2010 en vejledning i 

anvendelse af affald til anlægsarbejde http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-

91-620-0164-3.pdf, som blandt andet indeholder kvalitetskriterier for nyttiggørelse af affald i byggeri 

og anlæg. 

Finland  
Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald har i Finland siden 2006 været reguleret i ”Decree for use of 

specific waste materials in earth construction” fra 2006.  Lovgivningen omfatter brug af sekundære 

aggregater i Offentlige veje, cykelstier, parkeringspladser og andre asfalterede områder direkte i 

forbindelse med offentlige veje (støjvolde er ikke omfattet), sportsanlæg og rekreative områder, 

jernbaneanlæg, midlertidig oplagringspladser og veje i industriområder etc. 

 

Kravet til bygge- og anlægsaffaldet er at indholdet af forurenende stoffer og urenheder skal være lavt, 

og at affaldet er fremkommet ved selektiv nedrivning. Lovgivningen indeholder en vurdering på flere 

trin; 1. Vurdering af tekniske egenskaber, 2. Vurdering af de miljømæssige egenskaber og 3. Kontrol af 

kvaliteten. Vurdering af de miljømæssige egenskaber samt kontrol af kvaliteten omfatter blandt andet 

bestemmelse af indhold og udvaskning af forurenende stoffer, herunder farlige stoffer. Der er opstillet 

kvalitetskriterier. 

Lovgivningen finder ikke anvendelse i grundvandsområder, der er klassificeret i henhold til den finske 

klassificering af grundvandsområder. 

Holland 
Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald er i Holland omfattet af Soil Quality Decree 

http://www.rwsleefomgeving.nl/language/english/soilplus/legislation-and/soil-quality-decree/ 

The ”Soil Quality Decree” garanterer et utvetydigt politik for bæredygtig forvaltning af jordbunden. 

Det er beskyttelsen af jorden, der er i fokus og i ”Soil Quality Decree”, og der er defineret regler for 

anvendelse af jordbunden samt kriterier til de aktiviteter, der kan have konsekvenser for jordbunden. 

Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald er ligesom anvendelse af nye byggeprodukter omfattet af 

”Soil Quality Decree”. Der skelnes således ikke mellem byggeprodukter og affald. Næsten ingen andre 

EU-lande har nationale grænseværdier relateret til anvendelse af nye byggevarer (produkter). 

The Soil quality Decree består af 3 sektioner: 

1- Kvalitetskontrol: Denne del sikrer kvaliteten i håndtering af jord og aktiviteter i relation til 

jordbunden. Kvalitetskontrollen er baseret på fundamentale krav til kvaliteten af arbejdet, de 

udførende parters intrigritet og kompetencer samt pålidligheden af information vedr. aktiviteter 

og implicerede parter. 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0164-3.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0164-3.pdf
http://www.rwsleefomgeving.nl/language/english/soilplus/legislation-and/soil-quality-decree/
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2- Byggematerialer: Loven fastlægger konditioner for anvendelse af beton, asfalt, tegl o. lign med 

det formål at beskytte jord og grundvand mod forurenende stoffer 

3- Jord og klapmaterialer: Denne sektion fastlægger, hvordan og hvor en vis kvalitet af 

jord og klapmateriale kan anvendes.  
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2. Type og mængder af bygge- og anlægsaffaldet 

2.1 De officielle statistiske opgørelser 
Bygge- og anlægsaffald opstår i forbindelse med blandt andet byggeri, renovering og nedrivning af 

bygninger og anlæg. Langt den største del af bygge- og anlægsaffaldet stammer fra nedrivninger og 

renovering. Kun omkring 5-10% stammer fra nybyggeri. 

 

Betegnelsen bygge- og anlægsaffald dækker over en række forskellige affaldsfraktioner f.eks. asfalt, 

beton, armeringsjern, tegl, træ, vinduer, sanitet, isolering, gipsplader m.m. Nedenstående tabel viser en 

opgørelse over mængderne af bygge- og anlægsaffald, opgjort for 2007 til 2009 (Affaldsstatistik 2009, 

orientering fra Miljøstyrelsen 2011). Der er ikke siden 2009 publiceret offentlige statistikker for 

mængder af bygge- og anlægsaffald. Miljøstyrelsen oplyser, at man forventer at kunne offentliggøre de 

officielle tal for 2011 i slutningen af juni 2013 og håber at tallene for 2012 vil blive tilgængelig i 

udgangen af 2013.  

 

Opgørelse af bygge- og anlægsaffald for perioden 2007 -2009 opdelt på blandede og udsorterede 

fraktioner (mængder er angivet i tons). Kilde ISAG. 

 2007 2008 2009 

 tons % 

(W/W) 

tons % 

(W/W) 

tons % 

(W/W) 

Ikke forbrændingsegnet 123949 2 105866 2 89237 2 

Beton  1568950 27 1451830 24 1283870 26 

Tegl  331858 6 220562 4 203867 4 

Andet bygge/anlægsaffald 481704 8 734057 12 619626 12 

Asfalt  781217 14 883570 15 948585 19 

Jord og sten  1725739 30 1961028 33 1391549 28 

Andet genanvendeligt  400562 7 229636 4 89686 2 

Diverse andre fraktioner  352747 6 422242 7 343339 7 

I alt  5766726  6008791  4969758  

 

Beton, tegl og asfalt udgjorde i 2009 knap 50% af bygge- og anlægsaffaldet.  

 

Genanvendelsen af papir, pap, plast og glas fra bygge- og anlægssektoren udgjorde 0,2% (vægtprocent) 

i perioden 2007-2009. 

 

I følge affaldsstatistik (2009) blev de indrapporterede mængder af bygge- og anlægsaffald håndteret, 

som det fremgår af nedenstående figur.  
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Håndtering af bygge- og anlægsaffald i 2009. Kilde ISAG 

 

2.2 Prognoser for mængder af bygge- og anlægsaffald 
 

På DAKOFAs konference afholdt 17. april 2013 fremlagde Københavns Kommune følgende prognose 

for mængder af bygge- og anlægsaffald i kommunen (areal på 88 km
2
): 

 

Årstal Mængder i tons 

2009 369000 

2012 380000 

2018 411000 

2024 452000 

 

Tendenser fra Københavns kommune: 

- Mængden af farligt affald der sendes til behandling hos NORD er stærkt stigende fra 2010 (166 

tons i 2010 til 880 tons i 2012) 

- Mængden af forurenede brokker/jord til deponering er stigende fra 428 tons i 2009 til 3974 tons 

i 2012 (tallet for 2012 dækker ikke hele året, da AV-Miljø lukkede for modtagelse i slutningen 

af 2012). 

- For de genanvendelige fraktioner er tendensen følgende: 

o Beton, tegl og mursten: en smule faldende 

o Gips til behandling: Stigende 

o Bygningsglas: stor stigning  

o Affald til forbrænding: Stigende 

 

PROBA (Prognose for bygge- og anlægsaffald 1990, Miljøprojekt nr. 150) 

Tilbage i 1990 gennemførtes en kortlægning og fremskrivning af affaldsmængder fra bygge- og 

anlægssektoren. Prognoserne går frem til 2015. I nedenstående figurer ses, at prognoserne for 2015 

forudsiger, at der genereres omkring 7 mio tons affald fra bygge- og anlægssektoren inkl. jord og asfalt. 

Sammenlignet med de officielle statistikker ses, at prognosen forudsiger større affaldsmængder end 

reelt registreret. På DAKOFAs konference d. 17. april 2013 blev det anslået, at omkring 20% af 

Håndtering af B&A-affald i 2009 

Genanvendelse

Forbrænding

Deponering

Særlig behandling

Oplagring
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bygge- og anlægsaffaldet af forskellige årsager ikke bliver registreret i de officielle statistikker 

(præsentation fra Niels Trap, Golder). 

 

 Prognose for affaldsmængder fra bygge- og anlægssektoren i perioden 1990 og frem til 2015 fordelt 

på affaldstyper (PROBA, 1990) 

 
 

 
Potentielle affaldsmængder fra bygge- og anlægssektoren fra 1990 og frem til 2015 – opgjort for hhv. 

nybyggeri, renovering og nedrivning.  
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3. Håndtering af bygge- og anlægsaffald 
Når bygge- og anlægsaffald  håndteres og behandles skal affaldshierakiet følges. Det betyder, at 

materialerne skal disponeres efter følgende prioritering: 

1. Forberedelse med henblik på genbrug. 

2. Genanvendelse. 

3. Anden nyttiggørelse. 

4. Bortskaffelse. 

Affaldshierakiet  kan fraviges for særlige affaldsstrømme, og kun hvis fravigelsen er begrundet i en 

livscyklusbetragtning. EU kommissionen har ladet en guideline udarbejde, som har til formål at vejlede 

om, hvordan LCT /LCA anvendes til at understøtte beslutning om håndtering af bygge- og 

anlægsaffald, og hvordan vurderingen gennemføres (Supporting Environmentally Sound Decisions for 

Construction and Demolition (C&D) Waste Management. A practical guide to Life Cycle Thinking 

(LCT) and Life Cycle Assessment (LCA) http://lct.jrc.ec.europa.eu/pdf-directory/D4B-Guide-to-

LCTLCA-for-C-D-waste-management-Final-ONLINE.pdf) 

3.1 Knusning og sortering 
Knusning og sortering er de oftest anvendte metoder til behandling af bygge- og anlægsaffald. 

Materialefraktioner som tegl, beton, mursten, natursten og andre fraktioner knuses med henblik på 

nyttiggørelse som erstatning for primære råmaterialer. Knusningen kan enten ske på nedrivningsstedet 

eller indsamles og knuses på centrale behandlingsanlæg.  

Der findes tre forskellige typer af knuseanlæg; mobile, semimobile og stationære anlæg. 

Knuseteknologien udvikles i disse år, og det er især de mobile knuseanlæg, der undergår en stor 

udvikling. Leverandører af knuseanlæg er f.eks. Kleemann, Metzo, Zenith og Great Wall Company og 

andre. 

Eksempel på et nyt mobilt knuseanlæg, som fornylig er taget i brug i Norge 

 

Semimobile anlæg er større anlæg, der opstilles i længere perioder ved større nedrivninger eller på 

genanvendelsesanlæg. De mobile og semimobile knuseanlæg benyttes typisk til nedknusning på 

byggepladser, hvor beton og tegl kan genanvendes på stedet samt på  i grusgrave. 

http://lct.jrc.ec.europa.eu/pdf-directory/D4B-Guide-to-LCTLCA-for-C-D-waste-management-Final-ONLINE.pdf
http://lct.jrc.ec.europa.eu/pdf-directory/D4B-Guide-to-LCTLCA-for-C-D-waste-management-Final-ONLINE.pdf
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Ved knusning sker der typisk en frasortering af jern og metal, som afsættes til genanvendelse. 

3.2 Materialefraktioner 

Natursten, f.eks. granit og flint. 

Natursten indsamles, knuses og nyttiggøres som erstatning for råstoffer i bygge- og anlægsarbejder.  

Uglaseret tegl (mur- og tagsten)  

Inden for de seneste år er det blevet muligt at genbruge mursten og tegl direkte efter, at de er blevet 

renset for mørtel og andet. Danske virksomheder har specialliseret sig i at indsamle, rense og sælge de 

gamle værdifulde materialer. Det er dog kun bestemte typer af sten og tegl, der kan renses og 

genbruges. (http://www.gamlemursten.dk/).  

Dog knuses størstedelen af tegl stadig med henblik på nyttiggørelse som erstatning for råstoffer i 

bygge- og anlægsarbejder. Knust tegl fra nedrivninger kan anvendes som ubundne materialer til 

bærelag. Vejdirektoratet har udgivet en vejledning med vejtekniske forskrifter for knust tegl anvendt 

som ubundne bærelag i vejbygning i Danmark (ubundne bærelag af knust tegl, Rapport 131, 2004, 

http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=35130&reprid=0&filid=13&iarkiv=1).  

Anvendelsen af knust tegl i bærelag ved vejbygning er begrænset, da materialets evne til at suge vand 

kan give anledning til frostsprængninger. Knust tegl nyttiggøres oftest som flisegrus på gang- og 

stiarealer. 

Beton 
Beton udgør omkring 25% af de affaldsmængder, der generes fra bygge- og anlægssektoren og er 

således en af de største enkelte materialestrømme i bygge- og anlægsaffaldet. Nedenstående tabel, som 

blev præsenteret ved DAKOFAs konference d. 17. april 2013, angiver nyttiggørelsesmulighederne for 

beton i såvel ubunden som bunden form.  

 

Materialer Form Nyttiggørelsesmuligheder 

Beton Ubunden Bærelag 

Bundsikring 

Stabilgrus 

Fyld 

Beton Aggregater i ny beton  Beton i passiv miljøklasse 

(miljøklasse P) 

Klaplag 

Kantsten 

Belægninger 

Div.   

Kilde: præsentation fra Erik K. Lauritzen, NIRAS, DAKOFAs konference 2013 

 

 

 

http://www.gamlemursten.dk/
http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=35130&reprid=0&filid=13&iarkiv=1
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Anvendelse af beton i ubunden form (også kaldet Open-loop recycling)  

I dag genanvendes knust beton næsten udelukkende i ubunden form som erstatning for primære 

råstoffer i bærelag i veje, stier og pladser. Vejdirektoratet udgav i 2004 en vejledning med titlen 

”ubundne bærelag af knust beton”  

(http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=35128&reprid=1&iarkiv=1), som indeholder 

funktionelle krav til det knuste materiale samt arbejdsbeskrivelse ved håndtering og udlægning. Knust 

beton har vist sig at have særdeles gode funktionelle egenskaber ved anvendelse i ubunden form.  

 

Nyttiggørelsen af knust beton i ubunden form er i følge branchen faldende, og det skyldes frygten for 

materialernes indhold af farlige stoffer. Der er i tiden især fokus på PCB, men også andre stoffer som 

bly, krom og kviksølv er i fokus. Manglende grænseværdier for farlige stoffer i de sekundære råvarer 

samt manglende kontrol med den sunds- og miljømæssige kvalitet har gjort, at byggebranchen er 

tilbageholden med at anvende de sekundære råvarer som erstatning for primære råstoffer.  

 

Anvendelse af beton i bunden form (også kaldet Closed-loop recycling) 

I perioden 1998-2002 arbejdede en række virksomheder med at skabe ny viden om grønne betoner og 

at udvikle teknologiske løsninger, så grønne betoner kan finde anvendelse i moderne byggeri. Center 

for grøn beton blev etableret og var finansieret af de deltagende parter samt Ministeriet for Videnskab, 

Teknologi og Udvikling. Centrets samlede budget over en 4-årig periode var på 22,5 mio.kr. På trods af 

indsatsen er anvendelsen af grøn beton ikke udbredt idag.  

 

Dette skyldes i følge Anders Henrichsen fra Dansk Belægnings Teknik A/S, at det er ikke økonomisk 

og teknisk attraktivt at anvende genbrugsmaterialer fra centrale genbrugsstationer som tilslag i beton. 

Prisforskellem mellem almindelig beton fremstillet på primære råvarer og beton fremstillet med 

sekundære råvarer er for lille i forhold til den risiko, der er for at få et produkt med en lavere kvalitet. 

De sekundære materialer fra genbrugspladserne er for varierende. Hvis man derimod anvender 

materialerne som fyld, bundgrus eller stabilgrus, er det tilstrækkeligt økonomisk attraktivt – se 

nedenstående tabel. 

 

Økonomi ved brug af hhv. primære og sekundære råvarer fra centrale genbrugsstationer som tilslag i 

beton 

 
Kilde: Anders Henrichsen, DBT, DAKOFAs konference 17. april 2013 

 

Anvendelse af betontilsalg fra større veldokumenterede byfornyelser eller infrastrukturelle 

renoveringsprojekter er ofte både økonomiske og teknisk en god ide (Anders Henrichsen, DBT – 2011, 

DAKOFAs konference 17. april 2013). De sekundære råvarer er i disse situationer af langt højere 

http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=35128&reprid=1&iarkiv=1
http://fivu.dk/
http://fivu.dk/
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kvalitet og kan derfor anvendes til beton i en bedre klasse. Den store gevinst ved anvendelse på stedet 

er helt overvejende, at transportomkostninger til både frakørsel og tilkørsel af hhv. affald og primære 

råstoffer reduceres væsentligt (se nedenstående tabel). Anvendelse af de sekundære råvarer på stedet 

kræver nøje registeringer af materialers kvalitet i eksisternde byggeri inden nedrivningen, og der skal 

samtidig være plads på byggepladsen til at kunne etablere behandlingsanlæg. 

 

Økonomi ved brug af hhv primære og sekundære råvarer på byggepladsen, idet transportomkostninger 

er indregnet. 

 
Kilde: Anders Henrichsen, DBT, DAKOFAs konference 17. april 2013 

 

Konstruktionstyper, der er meget velegnede til direkte genanvendelse (som tilslag i beton) 

- Beton broer 

- Beton tuneller eller tunnelelementer 

- Betonbelægninger 

- Betonspild  

Jern og metal 

Udsorteres og afsættes til genanvendelse enten direkte eller igennem et metal shredderanlæg eller 

skrothandlere.  

Gips 

Gipsplader er et meget anvendt materiale i dansk byggeri. Gipsaffald i form af gipsplader, gulvgips og 

andre former for gipsaffald kan oparbejdes til genanvendelse. Alternativt deponeres gipsaffaldet.  

 

Genanvendelse 

Gipsaffald skal udsorteres i en forholdsvis ren fraktion. På specielle behandlingsanlæg knuses 

gipspladerne. Papir og andre urenheder skilles ud i processen og tilbage haves en pulveriseret 

gipsfraktion, der kan afsættes til genanvendelse. Gipsfraktionen er så ren, at den kan indgå i 

produktionen af nye gipsplader, som erstatning for jomfruligt gips. Restfraktionen, som hovedsageligt 

består af papir, håndteres primært ved forbrænding. Der har været enkelte forsøg på at anvende 

restfraktionen som strukturmateriale ved kompostering.  

 

Baseret på vægt genanvendes omkring 85% af den mængde gipsaffald der modtages til genanvendelse. 

Papirrestfraktionen udgør omkring 10%. Gipsaffald kan oparbejdes til genanvendelse i Danmark 

 

 



   

27. maj 2013/endelig version   21 
 

Deponering 

I Danmark har vi indtil 2001 deponeret stort set alt gipsaffald. Gipsaffald deponeres som mineralsk 

affald, med mindre der er tale om farligt affald.  Ved deponering kan gipsaffald have den uheldige 

egenskab, at indholdet af sulfat under iltfrieforhold reduceres til sulfid, som kan omdannes til 

svovlbrinte, der er en giftigt gas. At gipsaffald i så stort omfang tidligere blev deponeret skyldtes, at 

gipsplader som regel er tapetserede og malede, samt at skruer og søm ikke er fjernet. Dette gjorde det 

tidligere vanskeligt at genanvende gipspladerne, men med ny teknologi er det nu blevet muligt. 

Stenuld 

Genanvendelse 

I august 2012 åbnede det første danske anlæg, der kan modtage og genanvende brugt stenuldsisolering 

til fremstilling af nye produkter. Det er Rockwool koncernen, der står bag initiativet i samarbejde med 

RGS 90 og Combineering. Brugt stenuld indsamles dels på genbrugspladserne, dels ved kildesortering 

eller centralsortering af byggeaffaldet fra fra større projekter. Det brugte isoleringsmateriale bringes til 

et granuleringsanlæg, hvorfra de efter behandling sendes til Rockwools fabrikker og indgår i 

produktionen af nye materialer. RGS 90 står for driften af ordningen, herunder organisering og 

indsamling af containere samt forarbejdning af returulden til granulat. På Rockwools fabrikken i 

Doense forventer man  at kunne aftage 10.000 tons brugt isoleringsmateriale årligt. 

 

Deponering 

Stenuld er traditionelt blevet deponeret på de danske deponeringsanlæg på enheder for mineralsk affald 

eller blandet affald, idet der indtil for nylig ikke fandtes en metode til genanvendelse af brugte 

isoleringsmaterialer.  

Asfalt 

Asfalt er et materiale, der hovedsageligt består af sten (ca. 95 %), og som holdes sammen af et 

bindemiddel, bitumen (ca. 5 %). Bitumen fremstilles ved destillation af råolie på raffinaderier. 

Stenmaterialet, der anvendes i asfalt, fås hovedsageligt ved knusning af klippegranit, men i et vist 

omfang anvendes der også grusgravsmaterialer og sand som råvarer i asfalt. I visse asfaltprodukter 

tilsætter man kalkfiller, stenmel, polymerer, fibre eller klæbeforbedrere. Asfalt fremstilles ved at 

opvarmede stenmaterialer og varm bitumen blandes sammen på en asfaltfabrik.  

Næsten al gammel asfalt er 100 % genbrugelig. Undtaget er gammel tjæreasfalt og visse forurenede 

asfaltbelægninger, som nu og da kan forekomme. Disse bør håndteres som farligt affald eller genbruges 

ved specialmetoder. 

 

Genanvendelse  

Genanvendelse af asfalt forekommer i dag inden for følgende områder: 

•Varmt genbrug på værk 

•Varmt genbrug på vej 

• Alternativ til grusbærelag 

 

Genanvendelse i bunden form 

Genanvendelse foregår enten på stationære anlæg eller ved direkte genanvendelse på vejen 

(mobile/semimobile anlæg). Mobile anlæg betegnes også som ”kørende anlæg”, hvor asfalten affræses, 
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nedknuses og udlægges direkte som nyt bære- eller slidlag. Semimobile anlæg er mindre enheder, der 

relativt nemt kan transporteres til nye vejprojekter, hvor de i princippet fungerer som stationære anlæg 

(Eriksen, 1998). Den mobile genanvendelse er mest udbredt på større vejprojekter, f.eks. hoved- og 

motorveje, men mindre anlæg anvendes også ved småreparationer, ledningsarbejde og lignende  

(Miljøprojekt, 804, 2003). 

 

Ved varm genbrug anvendes asfaltgranulat som en råvare ved fremstillingen af ny asfaltmasse. Når 

man anvender store mængder genbrugsasfalt som råvare, opvarmes asfaltgranulatet, før det blandes 

med de øvrige råvarer. For bærelag er varmblandet genbrugsasfalt ligeværdigt med  nyt asfalt. I slidlag 

kan benyttes op til 30% genbrugsasfalt ved genbrug på fabrik. 

(http://www.ncc.dk/Global/Material_services/images/asfalt/Produktbeskrivelser/Asfaltgenbrug.pdf) 

Genanvendelse i ubunden form 

Knust asfalt kan som hovedregel anvendes som ubundne bærelag til veje og pladser. Undersøgelser har 

vist, at asfaltgenbrugsmateriale anvendt som erstatning for grusbærelag giver mindst samme bæreevne 

som traditionelt stabilt grus. De ubundne bærelag af knust asfalt skal opfylde funktionelle krav givet i 

Vejledning fra Vejteknisk institut. Ubundne bærlag af knust asfalt (Rapport 132, 2004), 

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/286/ra

p132vi.pdf:  

 

Miljøstyrelsen har i juli 1985 udsendt et cirkulære, hvorefter det tillades at anvende opbrudt asfalt til 

bundsikring og befæstelse af veje, stier, pladser og lignende. I en vejledende udtalelse fra august 2010 

præciserede miljøstyrelsen at vejbygningsformål i denne sammenhæng skal forstås snævert som 

genanvendelse af opbrudt asfalt på veje – og ikke kan omfatte anvendelse på stier, i parker, på marker 

o. lign. Der pågår endvidere et udredningsarbejde med henblik på at fastlægge kriterier for maksimalt 

indhold af forurenende stoffer i bygge- og anlægsaffald – herunder asfalt, der kan genanvendes i nye 

bygge- og anlægsarbejder uden konkret tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. På et seminar hos 

DAKOFA i marts 2013 udtalte Dorte Hermansen fra Miljøstyrelsen, at der foreligger konkrete planer 

om at udarbejde en bekendtgørelse om anvendelse af asfalt.  

Andre fraktioner 

Tagpap. Der findes virksomheder, der idag modtager, sorterer og granulerer tagpap, hvorefter det 

bliver genanvendt i asfaltproduktionen  (f.eks. Tarepaper recycling). Tagpap er traditionelt blevet 

deponeret på enheder for mineralsk eller blandet affald eller for små mængder forbrændt på 

affaldsforbrændingsanlæg. Dorte Hermansen nævnte på et møde hos DAKOFA i marts 2013, at der 

muligvis vil komme behandlingskrav til tagpap.   

Sanitetsporcelæn. Sanitetsporcelæn kan genanvendes til produktion af isoleringsmaterialer. I et nyligt 

opstartet samarbejde mellem RGS 90, Rockwool og combineering indsamles, knuses og anvendes 

sanitetsporcelæn som råvare i produktionen af nye isoleringsmaterialer. Sanitetsporcelæn hidtil blevet 

deponeret i enheder for mineralsk affald.  

Affaldstræ. Brugt træ, der ikke er imprægneret med creosot eller arsen, må genbruges, hvis produktet 

eller den proces, det skal igennem, ikke bringer menneskers sundhed i fare eller skader miljøet. 

Novopan er et eksempel på en virksomhed, der anvender genbrugstræ i produktionen af spånplader.  

 

http://www.ncc.dk/Global/Material_services/images/asfalt/Produktbeskrivelser/Asfaltgenbrug.pdf
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/286/rap132vi.pdf
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/286/rap132vi.pdf
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I et miljøprojekt om teknologi til sortering af affaldstræ fra byggeri og anlæg (Miljøprojekt nr. 1320, 

2010) konkluderes det, at der i Europa eksisterer få automatiske sorteringsanlæg, som kan udsortere en 

samlet fraktion af affaldstræ fra byggeri- og anlægsaffald, men ingen som kan sortere affaldstræ i 

yderligere fraktioner. Mange maskinproducenter leverer neddelingsudstyr til træaffald, men ingen 

producerer sorteringsudstyr til udsortering af affaldstræ. Det vil derfor være nødvendigt at udvikle helt 

ny sorteringsteknologi, som i denne sammenhæng består af teknologier til identifikation og måling af 

de enkelte typer affaldstræ og mekanisk håndterings- og udsorteringsteknologi. Potentiale for 

affaldstræ fra byggeri og anlæg i Danmark vurderes baseret på hollandske tal og de danske tal for 

affaldstræ fra primære kilder til at være ca. 235.000 t pr. år. Skønnet vurderes at være behæftet med 

stor usikkerhed, og det vil kræve en større undersøgelse at præcisere det (Miljøprojekt nr. 1320, 2010).  

 

Imprægneret affaldstræ. Der er forbud mod at afbrænde imprægneret træ i Danmark, mens neddelt 

kreosotholdigt træ må afbrændes i godkendte forbrændingsanlæg. I Danmark findes der i dag ikke 

anlæg, som kan behandle metalimprægneret træ efter affaldsbekendtgørelsens regler. Indtil udgangen 

af 2013 må imprægneret træ deponeres, men kan også eksporteres til behandling (vejledning fra MST).  

Det betyder, at en stor del af det imprægnerede træ idag eksporteres til forbrænding i udlandet. 

Imprægneret træ, der er klassificeret som farligt affald, må kun eksporteres til lande inden for OECD 

eller EU.  

 

Miljøstyrelsen har fået udarbejdet en række miljørapporter, der analyserer en række potentielle 

teknologier til behandling af træet. Desuden er der foretaget en miljø- og samfundsøkonomisk analyse, 

der sammenligner konsekvenserne ved forskellig behandling af det imprægnerede træ. 

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/Affaldsfraktioner/Impraegnerettrae/ 

Plast. Plast fra byggeri og anlæg indsamles og nyttiggøres, men det vurderes at potentialet for at øge 

genanvendelsen af plast er tilstede.  Det fremgår af en undersøgelse fra den fælleseuropæiske 

handelsorganisation, PlasticsEurope. Opgørelsen viste, at i 2010 blev 88 procent af plasten i det danske 

bygge- og anlægsaffald genanvendt eller nyttiggjort, mens de resterende 12 procent gik til deponering. 

Ser man nærmere på de danske tal, så viser det sig, at langt hovedparten af plasten bliver nyttiggjort 

med energiformål, nemlig ca. 86 procent. Kun ca. 14 procent af bygge- og anlægsplasten går derfor til 

egentlig genanvendelse. Ikke genanvendeligt PVC plast deponeres. 

http://www.plasticseurope.org/information-centre/press-room-1351/press-releases-2012/study-

highlights-increasing-bc-recovery-rates-but-significant-disparities-in-waste-management-practices-

across-markets.aspx 

Mængden af plastaffald fra byggesektoren er 1,4 mio. ton om året i EU samt Schweiz og Norge. 60 % 

af affaldet stammer fra tre kilder: Isolering (22 %), rør (21 %) og gulv- og vægbeklædning (19 %). De 

resterende 40 % udgøres af en lang række forskellige produkter. 45 % af plastaffaldet består af PVC, 

og er dermed den mest udbredte plasttype i affaldet. Polystyren og EPS udgør 13 % af affaldet, hård 

polyetylen (HDPE) udgør 10 % og polyuretan (PUR) udgør 9 %. Resten udgøres af mange forskellige 

plasttyper. http://www.affaldogressourcer.dk/article-2218-Lav-genanvendelse-af-plast-i-det-

europaiske-byggeri-.html 

Pap og papir indsamles og sendes til genanvendendelse eller forbrænding.  

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/Affaldsfraktioner/Impraegnerettrae/
http://www.plasticseurope.org/information-centre/press-room-1351/press-releases-2012/study-highlights-increasing-bc-recovery-rates-but-significant-disparities-in-waste-management-practices-across-markets.aspx
http://www.plasticseurope.org/information-centre/press-room-1351/press-releases-2012/study-highlights-increasing-bc-recovery-rates-but-significant-disparities-in-waste-management-practices-across-markets.aspx
http://www.plasticseurope.org/information-centre/press-room-1351/press-releases-2012/study-highlights-increasing-bc-recovery-rates-but-significant-disparities-in-waste-management-practices-across-markets.aspx
http://www.affaldogressourcer.dk/article-2218-Lav-genanvendelse-af-plast-i-det-europaiske-byggeri-.html
http://www.affaldogressourcer.dk/article-2218-Lav-genanvendelse-af-plast-i-det-europaiske-byggeri-.html
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Glas. Jævnfør affaldsbekendtgørelsens §65 stk 3 skal virksomheder frasortere termoruder og sikre, at 

disse om muligt genbruges, forberedes til genbrug eller genanvendes. Termoruder, der ikke er egnede 

til genbrug eller genanvendelse, skal destrueres eller deponeres.  

 

I Norge er der etableret et retursystem for termoruder, der har til formål at sikre, at PCB-holdige 

termoruder håndteres korrekt. Systemet har fungeret siden 2002. Ved modtagelse af termoruderne 

skæres en del af træværk og glas, som har været i kontakt med den PCB-holdige lim eller fuge, fra og 

sendes til destruktion. Det resterende glas genanvendes og trærammen sendes til forbrænding 

(http://www.ruteretur.no/ShowHTML.aspx?file=Hjem.htm) 

 

3.3 Forskning og udviklingen i EU 
Som en direkte følge af affaldsrammedirektivets krav om 70% genanvendelse af bygge- og 

anlægsaffald i 2020 er der i de europæiske lande en vis opmærksomhed på udvikling af teknologier til 

genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet. Udviklingsmæssigt rettes opmærksomheden dog især mod 

helhedsorienterede løsninger for specifikke strømme af bygge- og anlægsaffald –løsninger, som 

omfatter systemer, der sikre ”rene” materialestrømme til behandling og genanvendelse samt systemer 

til kvalitetskontrol og afsætning.  

Eksempler på større internationale udviklings- og demonstrationsprojekter er: 

 IRMA: A European project for a sustainable City Concept (et projekt under 5. rammeprogram, 

med dansk deltagelse) 

Projekter støttet under EUs 7. Rammeprogram: 

Waste management (Recycling of construction waste): 

 IRCOW: Innovative Strategies for High-Grade Material Recovery from Construction and 

Demolition Waste (2011-2013) 

7http://www.ircow.eu/Basis.aspx?Tid=2&Sid=622&Hmi=622&Smi=0&orgid=11&pe1id=17&

pe2id=18&wpid=3 

 C2CA: Advanced Technologies for the Production of Cement and Clean Aggregates from 

Construction and Demolition Waste (2011-2014 - støttet under 7. EU-rammeprogram, 

http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=11763202 

 DRAGON: Development of Resource-efficient and Advanced underGrOund techNologies 

(2012-2015) 

http://cordis.europa.eu/projects/index.cfm?fuseaction=app.details&TXT=recycling+constructio

n&FRM=41&STP=10&SIC=&PGA=&CCY=&PCY=&SRC=&LNG=en&REF=105325 

 TURBOWASH: Construction and Demolition Waste Washing System with Increased Mobility 

through Rapid Coagulation of Turbid Water (2005 – 2008) 

http://cordis.europa.eu/projects/rcn/107534_en.html (med dansk deltagelse) 

 ZEROWIN: Towards zero waste in industrial networks  (2009-2014) 

http://www.ruteretur.no/ShowHTML.aspx?file=Hjem.htm
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=11763202
http://cordis.europa.eu/projects/index.cfm?fuseaction=app.details&TXT=recycling+construction&FRM=41&STP=10&SIC=&PGA=&CCY=&PCY=&SRC=&LNG=en&REF=105325
http://cordis.europa.eu/projects/index.cfm?fuseaction=app.details&TXT=recycling+construction&FRM=41&STP=10&SIC=&PGA=&CCY=&PCY=&SRC=&LNG=en&REF=105325
http://cordis.europa.eu/projects/rcn/107534_en.html
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 DIRECT-MAT: Dismantling and Recycling Techniques for road materials - Sharing 

knowledge and practices (2009-2011) 

http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=11234738 

 

Eksempler på projekter vedr. design af nye byggematerialer: 

 INNOBIT: Transforming urban and agricultural residues into high performance biomaterials 

for green construction (20102-2015) 

http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=13106977 

 ECOMETEX: Ecodesign methodology for recyclable textile coverings used in the European 

construction and transport industry (2012-2015) 

http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=12838631 

 

Kun ét af de nævnte EU-projekter gennemføres med dansk deltagelse. 

  

http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=11234738
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=12838631
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4. Ressourcer og farlige stoffer 

4.1 Ressourceforbrug og -værdier 
I følge EU-kommissionen står byggesektoren alene for 40–50 % af verdens ressourceforbrug. 

Ressourcer, der forbruges i byggesektoren kan inddeles i tre kategorier: 

- Råstoffer (sand, grus, knust granit osv) 

- Energi (til produktion af tegl og andre byggevarer samt til transport af råvarerne 

- Metaller, herunder også kritiske metaller til f.eks. avanceret elektronisk udstyr 

Ressourceværdierne i bygge- og anlægsaffaldet kan derfor også findes i disse tre kategorier. 

Mængdemæssigt ligger der store ressouceværdier i genanvendelse og nyttiggørelse af beton og asfalt 

som erstatning for primære råstoffer. De store miljø- og økonomiske gevinster vil dog primært opnås 

ved genanvendelse på stedet i form af sparet transportomkostninger og dermed også CO2-udledninger.  

Mursten og tegl kan i et vist omfang genbruges, hvilket i følge affaldshierakiet bør have første prioritet 

i forhold til knusning og genanvendelse. 

Derudover ophobes en mængde værdifulde metaller i infrastruktur og bygninger (Bringezu, DAKOFAs 

årskonference 2010 samt oplæg fra Henrik Weidling, DAKOFA 2010), som udgør en værdifuld 

ressource.  

 

 

Ressourceværdierne sikres bedst ved selektiv nedrivning, og initiativ15 i Regeringens PCB-

handlingsplan omhandler selektiv nedrivning ved større bygninger, skal da også bidrage til at sikre at 

ressourceværdierne kan genanvendes og ikke ”down-cycles”. Miljøstyrelsen arbejder på udvikling af 

en bekendtgørelse for selektiv nedrivning.  

4.2 Anvendelse af farlige stoffer i byggeri og anlæg 
Der er i de seneste år kommet fokus på anvendelsen af sundheds- og miljøfarlige stoffer i byggeri og 

anlæg. Det er især anvendelsen af PCB, der har skabt stor opmærksomhed i Danmark og som har gjort, 

at bygge- og anlægsbranchen er blevet tilbageholden med at genanvende og nyttiggøre bygge- og 

anlægsaffaldet.  
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I vore naboland, især Norge, har man igennem længere tid haft fokus på håndtering af farlige stoffer i 

bygge- og anlægsaffald. Statens Forurensningstilsyn i Norge har udarbejdet en oversigt over de oftest 

forekommende farlige stoffer i bygge- og anlægsaffald 

(http://www.klif.no/publikasjoner/2558/ta2558.pdf). Følgende stoffer er i Norge på listen over farlige 

stoffer i bygge- og anlægsaffald:     

 Asbest 

 PCB 

 EE-affald 

 PAH, kreosot 

 Bromerede flammehæmmere 

 Ftalater 

 Olie 

 KFK/halogener 

 Bly, tungmetaller 

 Pentaklorfenol 

 Klorparafiner – (En stofgruppe som erstattede PCB da PCB blev forbudt)  

 

Københavns kommune har udarbejdet et fakta-ark om miljøfarligt bygge‐ og anlægsaffald ved 

renovering og nedrivning, som kan hentes på kommunens hjemmeside 

(http://www.kk.dk/da/erhverv/tilladelser/byggeri/byggeaffald). Fakta-arket indeholder grænseværdier 

for, hvornår bygge- og anlægsaffald opfattes som farligt affald.  

Miljøstyrelsen gennemførte i 2006 to miljøprojekt med henblik på at undersøge niveauet af farlige 

stoffer i bygge- og anlægsaffald (nr. 1083 og 1084). I miljøprojekt nr. 1084 fra 2006 identificeredes 

tolv stoffer som problematiske stoffer i relation til bygge- og anlægsaffald: 

 

 Bly 

 Cadmium 

 Kviksølv 

 Nikkel 

 Chrom 

 Kobber 

 Zink 

 Polychlorerede biphenyler (PCB) 

 Chlorparaffiner 
 Chlorfluorcarboner 

 Hydrochlorflourcarboner (HCFC) og hydrofluorcarboner (HFC) 

 Svovlhexaflourid 

 

Ovenstående tolv stoffer blev udvalgt fra en lang liste af ”uønskede” stoffer. Udvælgelsen var baseret 

på stoffernes toksicitet (enten overfor miljøet eller i forhold til mennesker) samt forbruget. 

 

http://www.klif.no/publikasjoner/2558/ta2558.pdf
http://www.kk.dk/da/erhverv/tilladelser/byggeri/byggeaffald


   

27. maj 2013/endelig version   28 
 

Miljøstyrelsen gennemfører som en del af Regeringens PCB-handlingsplan en opfølgende udredning 

om farlige stoffer i byggeaffald. Redegørelsen er afleveret i udkast til Miljøstyrelsen.  

Der vil fremadrettet være et behov for udvikling af teknologier med høj nøjagtighed til identificering 

og kvantificering af disse stoffer i byggeri og anlæg med henblik på udsortering af de farlige stoffer.   

PCB 

PCB er kræftfremkaldende og en miljøgift. I byggeriet er PCB især blevet anvendt i fugemasse, 

termoruder, lim og maling samt visse elektriske komponenter. Det har vist sig, at PCB over tid spredes 

til det omgivende miljø. PCB er på listen over farligt affald (POP-stof), hvilket indebærer, at affald 

med et indhold af PCB (total) på over 50 mg/kg er at betragte som farligt affald. Indholdet af PCB i 

byggematerialer er meget varierende, men findes der PCB, er det ofte i koncentrationer, der overstiger 

50mg/kg (Center for miljø – københavns kommune).  

Regeringen udgav i 2011 en handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger indeholdende 19 

initiativer, og pr. 1 januar 2013 trådte særlige regler om miljøscrening og kortlægning i kraft med 

henblik på at identificere og udsortere potentielt PCB-forurenede materialer (affaldsbekendtgørelsens 

kap 13). 

4.3 Behandling af materialer forurenet med farlige stoffer 
Bygge- og anlægsaffald forurenet med farlige stoffer skal udsorteres og håndteres miljømæssigt 

forsvarligt. Dette kan ske både før og efter renovering eller nedrivning, men det vil i langt de fleste 

tilfælde være hensigtsmæssigt, hvis det er muligt at afrense/fraskære forurenede materialer inden 

nedrivning. Det vil sikre, at de forurenede materialer ikke blandes med genanvendelige materialer.  

Der findes metoder til afrensning af f.eks. PCB eller bly-holdige materialer fra overflader, herunder 

konventionel sandblæsning, hhv. våd- og tørblæsning samt en ny metode kaldet ”Sponge-Jet”, som 

med succes blev afprøvet ved renovering af Rødovrehusene, NIRAS.  

Affald med et PCB (total) indhold på op til 50 mg/kg kan deponeres på danske deponeringsanlæg. For 

materialer, hvor koncentrationen af PCB-total overstiger 50 mg/kg, er deponering i underjordiske miner 

eller termisk destruktion de eneste muligheder, der er for håndtering af affaldet.  

I Danmark tilbyder virksomheden NORD termisk destruktion af PCB-holdige materialer. 

Danske virksomheder afsætter PCB og olieforurenede materialer til behandling (termisk destruktion) 

og genanvendelse i blandt andet Holland. 

 


