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BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

Bygge- og anlægsaffald er affald, der opstår ved nybyggeri, nedriv-
ning, renovering samt anlægsarbejde. En del bygge- og anlægsaf-
fald kan genanvendes, mens andet kan være forurenet. Byggeaf-
fald kan f.eks. indeholde farlige stoffer som bly, asbest og PCB, 
der kan være skadelige for mennesker og miljø, hvis affaldet ikke 
håndteres korrekt. Der gælder derfor særlige regler for sortering og 
håndtering af bygge- og anlægsaffald og lovgivningen pålægger 
bygherrer en række pligter om affald og genanvendelse.

Hvilke virksomheder gælder det for?
Alle virksomheder og institutioner, der er beliggen-
de i eller opererer i Norddjurs og Syddjurs Kommu-
ner, og som frembringer bygge- og anlægsaffald 
samt bygherrer.

På vores hjemmeside www.renodjurs.dk kan du 
downloade en folder og læse meget mere om reg-
lerne for byggeaffald– og hvordan du sorterer det.

Hvad er bygge- og anlægsaffald?
Affald til genanvendelse er f.eks.:
• Sorteret og Ikke-forurenet bygge-, anlægs- og 

nedrivningsaffald 
• Natursten, f.eks. granit og flint
• U-glaseret tegl (mur- og tagsten) 
• Beton
• Blandinger af stenmaterialer, u-glaseret tegl og 

beton. 
• Jern og metal
• Gips
• Stenuld
• Jord
• Asfalt
• Tegl
• Blandinger af beton og asfalt.
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>> Affald til deponering er f.eks.:
• Skorstene
• Asbesttagplader

Forurenet affald er f.eks.:
• Vinduer indeholdende PCB (typisk fra perioden 

1950 – 1977)
• Døre og gulve malet med blyholdig maling

Hvordan skal affaldet håndteres og 
behandles?
Affald, der opstår ved byggeri og nedrivning, skal 
sorteres på en bestemt måde og afleveres på et el-
ler flere godkendte modtageanlæg, ligesom der er 
særlige regler for anmeldelse. 
 
Uforurenede affaldsmaterialer, der efter kontrol, 
rengøring eller reparation, kan genbruges til sam-
me formål eller beslægtede formål som hidtil, må 
dog uden tilladelse afsættes til genbrug ved f.eks. 
salg på markedet. Det kan f.eks. gælde uforure-
nede døre og vinduer, gulvbrædder, hele mursten, 
tegl, belægningssten eller gipsplader. Miljømæs-
sigt er genbrug til samme formål oftest den bedste 
løsning. Det er dog ikke lovligt at bruge usorteret 
og uforarbejdet byggeaffald som opfyldning eller 
som underlag for veje og belægninger. Det er heller 
ikke lovligt at afbrænde byggeaffald.

Det er ved nedrivninger især vigtigt at være op-
mærksom på de materialer, der er forurenede og 
indeholder farlige stoffer, og håndtere og bort-
skaffe disse for sig selv. Det er f.eks. asbestholdige 
tagplader, glaserede fliser og tegl (der kan inde-
holde bly). Herudover kan det være bygningsdele, 
der er malede.

Jf. affaldsbekendtgørelsen skal virksomheden over-
drage genanvendeligt bygge- og anlægsaffald til 
én af følgende:

• Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, der for-
bereder affaldet til genbrug, der er registreret i 
det nationale Affaldsregister. Hvis virksomheden 
ikke selv transporterer genanvendeligt affald til 
et genanvendelsesanlæg, skal der i henhold til 
affaldsbekendtgørelsen anvendes transportører, 
der er registreret i det nationale Affaldsregister, 
der pr. oktober 2015 administreres af Energisty-
relsen.

• En indsamlingsvirksomhed, der er registreret i 
det nationale Affaldsregister.

• Til nyttiggørelse i udlandet i henhold til reglerne 
om eksport (overførsel) af affald.

• En kommunal genbrugsplads, når virksomheden 
er tilmeldt en sådan ordning.

Virksomheder kan tilmelde sig ordningen for gen-
brugsstationer hos Reno Djurs. Tilmeldte virksom-
heder må i abonnementsordningen aflevere op til 2 
ton affald i alt om året for hvert tilmeldt køretøj på 
Reno Djurs I/S´ genbrugsstationer. På genbrugs-
stationerne modtages forskellige typer af sorteret 
bygge- og anlægsaffald. På erhvervsgenbrugs-
stationen (vægtordningen) i Glatved kan sorteret 
bygge- og anlægsaffald afleveres uden mængde-
begrænsning, idet der her betales efter vægt. Se 
mere om ordningen for virksomheders adgang til 
genbrugsstationer på www.renodjurs.dk.

Vær specielt opmærksom på:
Bygherrer har pligt til at anmelde byggeaffald til 
kommunen, hvis:

• Arbejdet skaber mere end 1 ton affald
• Renoveringen eller nedrivningen vedrører mere 

end 10 m² af en bygning eller et anlæg (uanset 
affaldsmængden)

• Der udskiftes termoruder, der kan være fremstil-
let i perioden fra 1950 til 1977.

Byggearbejdet skal anmeldes på et skema senest 
to uger før, arbejdet går i gang. Skemaet findes på 
kommunens hjemmeside. 

Hvis du skal renovere eller nedrive bygninger og 
anlæg, der er opført eller renoveret i perioden 1950 
til 1977, skal anmeldelsen suppleres med en scree-
ning for det farlige stof PCB. Det gælder også, hvis 
du skal skifte termoruder, der kan være fremstil-
let i perioden 1950 til 1977. Årsagen er, at der er 
risiko for, at der kan være PCB i byggematerialer 
fra denne periode. PCB findes særligt i fuger, ter-
moruder, lysstofarmaturer, slidstærke malinger og 
gulvbelægninger.

Læs mere om anmeldelse og screening på www.
renodjurs.dk.

Lovgivning:
Se især Miljøbeskyttelseslovens afsnit om affald 
samt affaldsbekendtgørelsen. For genanvendelse 
af bygge- og anlægsaffald i bygge- og anlægsar-
bejder se endvidere bekendtgørelse om anvendelse 
af restprodukter og jord til bygge- og anlægsar-
bejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet 
bygge- og anlægsaffald. Lovgivningsmaterialet kan 
findes på www.retsinformation.dk. 

Herudover skal virksomheder følge Norddjurs og 
Syddjurs Kommuners regulativ for erhvervsaffald. 
Regulativerne kan ses på den nationale regulativ-
database (NSTAR) eller på Reno Djurs´ hjemmeside 
www.renodjurs.dk


