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Bygge- og anlægsaffald fra genbrugsstationerne 

Miljø- og Fødevareministeriet udstedte den 15. december 2016 bekendtgørelse nr. 1672 om 

anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald (Restproduktbe-

kendtgørelsen). Denne seneste revision inddeler bygge- og anlægsaffald i 2 fraktioner, 

nemlig uforurenet bygge- og anlægsaffald og bygge- og anlægsaffald forurenet med visse 

stoffer.  

 

I første ombæring har Miljøstyrelsen valgt at fokusere på PCB som forurenende stof. Der er 

således opstillet en grænseværdi for PCB på 2,0 mg PCBtotal/kg målt ved kilden og i overfla-

den. Grænseværdien for PCBtotal er styrende for den videre anvendelse af bygge- og anlægs-

affaldet. Da der ikke er opstillet en nedre grænseværdi for PCBtotal, hvorunder bygge- og an-

lægsaffaldet er klassificeret til fri anvendelse, må det konkluderes, at såfremt der kan må-

les PCBtotal
 <2,0 mg/kg i overfladen ved kilden i fx en væg, så er dette bygge- og anlægsaf-

fald omfattet en begrænset anvendelse, hvor affaldet kan erstatte primære råstoffer, dog 

ikke under bygninger, hvor der tages ophold og der er krav om tæt belægning jf. Restpro-

duktbekendtgørelsens bilag 7. 

 

Rent teknisk betyder reglerne i Restproduktbekendtgørelsen, at bygge- og anlægsaffald 

mht. PCB inddeles i 4 kategorier: 

 

• Fri anvendelse: Der ikke er målt indhold af PCB.  

• Anvendelse af affaldet under visse betingelser: Der er i overfladen på stedet målt 

PCBtotal >0 mg/kg og <2,0 mg/kg. 

• Deponeringsegnet: Der er i overfladen på stedet målt PCBtotal >2,0 mg/kg og <50 

mg/kg 

• Farligt affald: Der er i overfladen på stedet målt PCBtotal >50 mg/kg hvilket POP-

forordningen1 definerer som farligt affald, der skal destrueres.  

 

 

Fri anvendelse Anvendelse under  

visse betingelser 

Deponeringsegnet Farligt affald 

    

mg/kg   0   2,0   50  

                                                             
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente or-
ganiske miljøgifte (POP-forordningen). 
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På Reno Djurs’ genbrugsstationer tilbydes borgere og virksomheder mulighed for aflevering 

af bygge- og anlægsaffald i en række sorteringer, fx natursten, uglaseret tegl og beton, 

jern og metal, gips, stenuld og jord, der følger affaldsbekendtgørelsens § 65 stk. 1 og 2.  

 

Bygge- og anlægsaffald fra borgere og håndværkere er kendetegnet ved, at det oftest 

stammer fra mindre ombygninger og vedligeholdelsesopgaver. Af praktiske årsager bliver 

nogle bygge- og anlægsfraktioner sorteret og håndteret som én fraktion, da den efterføl-

gende behandling af affaldet er identisk. Der sker således på genbrugsstationen en sam-

menblanding af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton i fraktionen ”Beton og 

Tegl”. 

 

Anmeldereglerne vedtaget med Affaldsbekendtgørelsen fra 2013 betyder, at bygherrer – 

herunder også den private boligejer – har pligt til at anmelde byggearbejder til kommunen 

efter særlige regler. Bygge- og anlægsarbejder, der frembringer en affaldsmængde større 

end 1 tons eller omfatter mere end 10 m2 af bygningen, skal anmeldes til kommunen. Er 

bygningen opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977, er bygningen omfattet af scree-

ningsreglerne for miljøgiften PCB. 

 

En del af bygge- og anlægsaffaldet, som afleveres på genbrugsstationerne, vil være omfat-

tet af ovennævnte anmelderegler. Borgere og mindre håndværkere er ikke altid bevidste 

om reglerne for bygge- og anlægsaffald og det må formodes, at affaldet ofte bliver leveret 

på genbrugsstationerne uden foregående screening eller prøvetagning. Fraktionen ”Beton 

og Tegl” fra genbrugsstationerne kan ikke analyseres til fri anvendelse eller begrænset an-

vendelse, hvilket skyldes at sorteret bygge- og anlægsaffald, jf. reglerne i Restproduktbe-

kendtgørelsen, ikke kan klassificeres på baggrund af blandeprøver, men udelukkende på 

prøver udtaget i overfladen ved kilden.  

 

Fastholdelse af sorteringen ”Beton og Tegl” på genbrugsstationerne betyder, at affaldet 

fremadrettet må deponeres på usikkerhed om forurening med PCB. I 2016 blev der i alt af-

leveret 5.494 tons ”Beton og Tegl” på Reno Djurs’ genbrugsstationer, svarende til en ekstra 

udgift på ca. 3,7 mio. kr. ekskl. moms pr. år, såfremt affaldet skal deponeres. 

 

Da fraktionen ”Beton og Tegl” er en sammenblanding af materialer, kan det jf. ovenstå-

ende være interessant at undersøge, hvorvidt det er muligt at identificere bygge- og an-

lægsaffald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund2, at affaldet ikke inde-

holder forurenende materialer eller stoffer i en koncentration, der kan have skadelig virk-

ning på miljøet eller menneskers sundhed ved en eventuelt genanvendelse af bygge- og 

anlægsaffaldet. 

 

En nærmere undersøgelse af bygge- og anlægsfraktionen ”Beton og Tegl” fra Reno Djurs’ 

genbrugsstationer viste, at denne indeholdt beton/tegl fraktioner, hvor det rimelig grund 

                                                             
2 Restproduktbekendtgørelsens definition af uforurenet bygge- og anlægsaffald er: Sorteret bygge- 
og anlægsaffald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indehol-
der forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at 
anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Affaldet 
må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forure-
nende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, 
sod, rester af maling og lak. 
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kunne vurderes, at affaldet ikke indeholdte forurenende materialer eller stoffer. Disse frak-

tioner har typisk været anvendt uden, at været påført maling eller andre stoffer. 

 

Der blev udtaget 2 læs ”Beton og Tegl” sorteret på genbrugsstationerne til nærmere sorte-

ring.  

 

Grenå genbrugsstation 
7.160 kg 

Blandet beton og tegl indeholdende: 

Mursten 

Beton 

Brøndringe 

Gasbeton 

Belægningssten 

Puds 

Sand og sten 

 

 

Frasorteret 2.550 kg (36%) 

Brøndringe 

Belægningssten 

Kantsten 
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Drammelstrup genbrugsstation 

6.390 kg 

Sand 

Brønddæksler 

Mursten 

Gasbeton 

Puds 

 

 

Frasorteret 450 kg (7%) 

Brønddæksler 

Betonsten 

Belægningssten 

 

 

 

 

Affaldet blev sorteret med gravemaskine monteret en sorteregrab. Der blev frasorteret 

36% ”uforurenet” bygge- anlægsaffald i læsset fra Grenaa, men kun 7% fra Drammelstrup. 

Den lave procent skyldes, at det ikke var muligt at frasortere sandet, som udgjorde en væ-

sentlig andel af det ”uforurenede” bygge- og anlægsaffald fra Drammelstrup. Gennemsnit-

tet for de to læs ”Beton og Tegl” var 22% ”uforurenet” ”beton og Tegl”, hvilket vurderes at 

kunne øges ved en effektiv sortering på genbrugsstationerne. Efter sorteringen blev restaf-

faldet inspiceret visuelt og det kunne konstateres, at det stadig indeholdte mange belæg-

ningssten, fundamenter fra redskabsskure og sand. En effektiv frasortering af uforurenet 

beton og tegl kan ikke foretages med gravemaskinen. Sorteringen skal derfor foretages 

ved afleveringen af affaldet på genbrugsstationen, hvor affaldet håndteres i hver sin con-

tainer. 

 

Regnes der med 22% ”uforurenet” ”Beton og Tegl”, som kan frasorteres, så vil bygge- og 

anlægsaffaldet blive fordelt således: 

 

FraktionFraktionFraktionFraktion Gl. sorteringGl. sorteringGl. sorteringGl. sortering Ny sorteringNy sorteringNy sorteringNy sortering 

Beton og tegl 5.494 tons 1.374 tons (22%) 

Gamle mursten 600 tons 600 tons 

Hård Deponi 2.745 tons 6.865 tons 
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De stigende mængder til deponi svarer til en merudgift på ca. 2,8 mio. kr. ekskl. moms pr. 

år. 

 

På genbrugsstationen kan bygge- og anlægsaffald fremadrettet sorteres i følgende kate-

gorier: 

 

Fraktion Produktkarakteristika 
Fri anvendelse 

Kendetegnet ved denne fraktion er, at 

bygge- anlægsaffaldet stammer fra 

udendørsanvendelse, hvor der ikke har 

været anvendt malinger eller fugemas-

ser. 

 

Fraktionen neddeles og erstatter jom-

fruelige råstoffer. 

Belægningssten 

Fundamenter 

Kloakrør 

Brøndringe 

Brønddæksler 

Stolpesokler 

Sokkelsten 

Betontegl (uden maling) 

Tagtegl (uden understrygning) 

Nye varer fx skorstenskerner, hærdet beton, sand og grus, osv. 

 

Visse betingelser 

Kendetegnet ved denne fraktion er, at 

bygge- anlægsaffaldet primært stam-

mer fra indendørsanvendelse og hvor 

der har været anvendt malinger eller fu-

gemasser. Der skal være foretaget ana-

lyser af affaldet inden nedrivning. 

Vi har ikke mulighed for at frasortere dette affald, da vi ikke har 

kendskab til bygningshistorik og analyser. 

 

Deponi  

Kendetegnet ved denne fraktion er, at 

bygge- anlægsaffaldet er forurenet 

med malinger, tjære, olie eller fugemas-

ser. Fraktionen indeholder også affal-

det, som rettelig tilhører fraktionen 

”Visse betingelser” og ”farligt”. 

 

Fraktionen erstatter jomfruelige råstof-

fer ved opbygning af fx interimsveje. 

Mursten stammende fra vindues og døråbninger 

Terrazzogulve 

Indre vægge 

Puds med maling 

Tagtegl – understrøget med cement eller skum 

Glaserede produkter, fliser, klinker, sanitet, tegl og lign. 

Malet tegl og beton 

Skorsten og skorstenskerne 

 

Farligt 

Kendetegnet ved denne fraktion er, at 

bygge- anlægsaffaldet er forurenet 

med malinger, tjære, olie eller fugemas-

ser, hvor indholdet af tungmetaller eller 

miljøfremmede stoffer overstiger græn-

seværdierne for farligt affald. 

Det synes uproportionalt at frasortere bygge- og anlægsaffald 

med ukendt oprindelse og forureningsgrad til behandling som 

farligt affald. 

 

Kommunikation af forskellene mellem de forskellige fraktioner bliver ikke let, men måske 

kan der trækkes på erfaringerne fra fraktionerne ”Ren træ” og ”Imprægneret træ”, som 
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blev navngivet som ”Indendørstræ” og Udendørstræ”, hvilket har resulteret i meget rene 

fraktioner med få fejlsorteringer. 


