
Få overblik over, hvordan du anmelder og 
håndterer dit byggeaffald før, under og efter 
nedrivning af en bygning.

Byggeaffald

Mere information på:
www.vejle.dk/byggeaffald

3. Efter nedrivningen

Specialbehandling

Har du affald, der kræver 
specialbehandling, skal du sortere det 
fra - også selv om det kun drejer sig 
om en lille mængde. Disse affaldstyper 
kræver specialbehandling, så miljøet 
skånes, og flest mulige materialer går til 
genanvendelse:

• Byggeaffald med PCB (<50 ppm)
• Byggeaffald der indeholder skadelige 

stoffer (tungmetaller)
• Elektriske og elektroniske apparater
• Eternit med og uden asbest
• Forurenet jord
• Fugemasse og kit
• Planglas
• Olie og kemikalieaffald
• Køle og frysemøbler
• Lysstofrør og lavenergipærer
• Støvende asbest
• Termoruder
• Træ, støvende (savsmuld)

Flydende farligt affald skal så vidt muligt 
opbevares og afleveres i originalemballage 
eller i godkendte beholdere, hvor indholdet 
tydeligt fremgå af emballagen.

Forbrænding

Affald, der skal til forbrænding, må ikke 
indeholde farligt affald, genanvendeligt 
affald eller affald, der skal til deponi.

Byggeaffald, der skal til forbrænding 
skal sorteres i stort og småt brændbart. 
Affaldet må ikke være i lange baner eller 
være stærkt støvende.

Disse affaldstyper skal til forbrænding:

• Byggeaffald med PCB, (Over 0,1ppm, 
men mindre end 50 ppm)

• Byggeaffald med bly (Over 40 ppm, 
men mindre end 2500 ppm)

• Flamingo
• Linoleum
• Gulvbelægninger
• Pap (forurenet)
• Tapet
• Træ (støvende)
• Troldtektplader
• Vinylgulve

Deponi

Byggeaffald til deponi må ikke indeholde 
affald, der kan genanvendes eller farligt 
affald. Disse affaldstyper deponeres:

• Brandhæmmende materialer
• Byggeaffald med PCB, der indeholder 

mere end 0,1ppm, men mindre end 
50 ppm

• Byggeaffald med bly, der indeholder 
mere end 40 ppm, men mindre end 
2500 ppm

• Eternit med asbest (ikke støvende)
• Fibergips klasse 1
• PVC (blødt)
• Vinylgulve m. PVC

Asbestaffald skal håndteres og afleveres 
på godkendte deponianlæg efter bestemte 
regler.

4. Husk at afslutte din sag

Afslut din sag ved at indsende 
dokumentation på korrekt afleveret 
affald. Dokumentationen kan være i form 
af faktura, vejesedler eller udskrift fra 
kvalitetssikringssystemet (KS). 
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BYGGEAFFALD - SÅDAN GØR DU
1. Inden nedrivning
Du skal foretage anmeldelse til Vejle 
Kommune 14 dage før, du går i gang med 
projektet

• hvis du samlet set skaber mere end 1 
ton affald i forbindelse med dit bygge- 
eller anlægsprojekt

• hvis bygningen, der skal rives ned, er 
over 10 m2

Screening for skadelige stoffer

Du skal som hovedregel tage prøver for 
følgende stoffer:

• Asbest
• PCB
• Klorparaffiner
• Bly
• Cadmium
• Chrom
• Kobber
• Nikkel
• Zink
• Kviksølv
• PAH (Tjærestoffer)
• Kulbrinter

Afhængig af resultaterne i den første 
prøvetagning kan det forekomme, at 
Vejle Kommune forlanger udtagning af 
supplerende prøver til videre analyse.

Hvornår skal du screene for PCB?

Når du anmelder dit byggeprojekt, er der 
indbygget en PCB-screening i skemaet. 
Du skal screene, hvis dit bygge- 
eller anlægsprojekt er omfattet af 
anmeldelsespligten - og hvis det omfatter 
en bygning, der er opført eller ombygget i 
perioden 1950 - 1977. 

Hvis der svares ja til et eller flere af 
spørgsmålene i PCB-screeningen, skal der 
foretages en kortlægning af bygningen, 
anlægget eller dele heraf. Kortlægningen skal jf. 
§ 82 i Affaldsbekendtgørelsen indeholde:

1)   Bygherrens navn og adresse
2)   Dato
3)   Bygherrens underskrift
4)   Navn og adresse på den, der har udført  
         kortlægningen
5)   Dato for kortlægningen
6)   Ejendommens adresse og matrikel- 
        betegnelse
7)   Byggeår og eventuelle renoveringsår
8)   Resultat af analyser af repræsentative  
        materialeprøver og en beskrivelse af den  
        visuelle vurdering, der ligger til grund for  
        materialeprøver
9)   Forekomst/mængde af PCB-holdigt  
        materiale
10) Placering af PCB-holdigt materiale angivet  
         med billede/tegning, hvor der kan opstå tvivl
11)  Hvordan PCB-holdigt materiale er identifice 
         ret (mærkning, skiltning eller andre tiltag)
12) Hvordan PCB-holdigt materiale er planlagt  
         fjernet og håndteret
13) De forventede affaldsmængder og -typer
14) Den forventede behandling/anvendelse af  
         affaldet eller den forventede modtager af  
         affaldet

2. Under nedrivning

Nedrivnings- og renoveringsarbejder skaber 
hvert år store mængder af affald. Hovedparten 
af affaldet består af genanvendelige materialer, 
som man kan genanvende i forbindelse med nye 
bygge- og anlægsopgaver. Kildesorter dit bygge-
affald (sorter det i særskilte affaldtyper), mens 
du river ned, så har du de bedste betingelser for 
en god efterbehandling. 

Genbrug af byggematerialer

Du må genbruge dit byggeaffald til samme el-
ler beslægtede formål, som materialerne har 
været brugt til hidtil f.eks. mursten, tagsten, 
bygningstømmer, døre og vinduer. 

Genanvendelse af byggeaffald

Du må genanvende dit byggeaffald  og f.eks. 
bruge nedknust byggeaffald som alternativ 
til naturlige grus- og stenmaterialer ved 
opbygning af veje og pladser(hvis affaldet er 
rent og uden rester af andre materialer som 
armeringsjern, tegl, glas, asfalt, isolering og 
fugemasse). Det er dog ikke tilladt at anven-
de nedknust byggeaffald som erstatning for 
jord i forbindelse med terrænregulering og 
opfyld af huller.

For at genbruge eller genanvende dit affald 
uden tilladelse skal materialerne være ufor-
urenede og kildesorterede. Affaldet må heller 
ikke indeholde imprægneret træ, PCB-fuge-
masse, tjære, sod, rester af maling og lak, 
eller andre skadelige stoffer, der kan forurene 
jord eller grundvand.

En miljøkortlægning vil normalt kunne sikre, 
at affaldet ikke er forurenet. 

Følgende kan genbruges:

• Asfalt
• Byggeaffald med PCB (under 0,1 ppm)
• Byggeaffald med bly (under 40 ppm)
• Gips - nyt og gammelt
• Jern og metal
• Ledninger og kabler
• Natursten, beton og tegl
• Rockwool
• Tagpap
• Træ, spånplader m.v.

BRUG DIT BYGGEAFFALD IGEN 
Undersøgelse af affaldet for forurenede 
stoffer

Du kan få lavet en gennemgang af 
bygningernes historie, evt. ved hjælp af den 
offentlige tilgængelige BBR-meddelelse, som 
indeholder oplysninger om bygningernes 
alder og til- eller ombygninger.

Hvis muligt, skal det afdækkes, hvad 
bygningerne har været anvendt til for at 
afdække mulige forureningskilder.

Hvis ejendommen er opført eller til- og 
ombygget i de kritiske perioder, foretages 
en gennemgang af bygningen for asbest, 
PCB, bly og andre forurenende stoffer. Ved 
tvivltilfælde udtages der prøver til nærmere 
fastlæggelse af evt. forureninger.
Resultat af kortlægningen danner grundlag 
for en miljøsanering.

Hvordan foretages en miljøsanering

1.  Byggematerialer med farlige stoffer,  
 f.eks. asbestholdig rørisolering og 
                   PCB-holdig fugemasse fjernes og   
 CFC-holdige køleanlæg tømmes.

2.  Bygningskomponenter som   
 døre, vinduer, gulve, lofter og indre   
 lette skillevægge demonteres, samt  
 tunge vægge bliver afrenset.

3.  Hvis tegl og beton fra f.eks. vægge   
                   og gulve skal knuses og gen- 
 anvendes, skal der først ske en   
 afrensning af forureninger fra 
 produktion og anden aktivitet samt   
 overfladebelægninger som f.eks.   
 lak, tjære og maling med indhold af   
 miljøskadelige stoffer.


