BÆREDYGTIG HÅNDTERING
AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD
Rådgivning og bistand til kommuner ved
implementering af ny lovgivning
Anmeldepligt ved byggearbejde
Fra 1. januar 2013 blev lovkravene
til anmeldelse og håndtering af
bygge- og anlægsaffald skærpet.
Dette giver både kommuner og
bygherrer nye opgaver. Ifølge affaldsbekendtgørelsens § 83 skal
bygherre anmelde forventede
affaldsmængder og -typer samt
behandling/anvendelse af affaldet til kommunen. Dette skal ske
senest 2 uger før byggearbejdet
påbegyndes, ved renoveringer eller
nedrivninger over 10 m2, eller hvis
arbejdet frembringer mere end 1
ton affald.
Kommunen skal derfor tage stilling
til hvordan de nye krav skal implementeres, og hvordan der sikres en
effektiv og overskuelige procedure
for håndtering af anmeldelser og
henvendelser fra bygherrer.

Bevaring af ressourcerne
Affald er en ressource, hvis genanvendelse og nyttiggørelse er en
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gevinst for både miljø, klima og
økonomi.
Både nationalt og på europæisk
niveau er der stort fokus på at
optimere genanvendelse og nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald.
Som tilsynsmyndighed skal kommunen sikre, at bygge- og anlægsaffald altid frasorteres farligt affald,
PCB-holdigt affald og termoruder,
jf. affaldsbekendtgørelsens § 65. I
projekter med mere end 1 ton affald
skal det endvidere sikres, at der kildesorteres på stedet i 10 fraktioner,
bl.a. tegl, beton, jern, gips mm.
Kildesorteringen skal sikre, at affaldet afleveres til det højest mulige
niveau i affaldshierarkiet, og at
mængden af affald til forbrænding
og deponering minimeres.

Screening og kortlægning af
miljø- og sundhedsskadelige stoffer
En lang række materialer i det eksisterende byggeri kan give anledning til miljø- og sundhedsmæssige
problemer, hvis de ikke identificeres, udsorteres og bortskaffes
korrekt.
Affaldsbekendtgørelsens krav til
miljøscreening og kortlægning af
PCB er rettet primært mod renovering og nedrivning af bygninger og
anlæg, der er opført eller renoveret
i perioden 1950 til 1977, hvor anvendelsen af PCB i byggematerialerne
var udbredt.
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Miljø- og sundhedsskadelige stoffer:
• PCB (fx i fugematerialer, maling, termoruder, trans-		
formatorer)
• Asbest (fx i rørisolering, fliseklæb, gulvbelægning, 		
loft-, facade og tagplader, ventilationskanaler, fuge		
materialer og brandsikring)
• Tungmetaller – Bly, cadmium, kviksølv, zink mm
(fx i maling, taginddækning, telekabler, lysstofrør, 		
sparerpærer og termometre)

En række øvrige stoffer fx asbest,
tungmetaller, klorparaffiner mm.
kræver i lighed med PCB en screening og kortlægning forud for klassificering som rent, forurenet eller
farligt affald.
Det er bygherres ansvar, at farligt
affald identificeres og anmeldes til
kommunen.
Der findes dog ikke generelle retningslinjer for, hvorledes miljøscreeninger og kortlægninger i praksis
skal gennemføres. Dette gælder
form såvel som indhold og omfang
af arbejdet.
Kommunen har derfor som myndighed en rolle i at formulere tydelige
krav overfor bygherre om, hvilke
oplysninger og i hvilken form disse
oplysninger skal leveres, for at sikre
hurtig og effektiv sagsbehandling
og korrekt håndtering af affaldet.

Rambølls ekspertise
Rambøll har mange års erfaring på
affalds området og byggerådgivning. Denne viden og erfaringer kan
med fordel udnyttes af kommuner i
deres rolle som tilsynsmyndighed.

andre miljø- og sundhedsskadelige
stoffer i forbindelse renoverings- og
nedrivningsprojekter af almennyttige boliger, skoler og lign.

•

Endvidere har flere af Rambølls
medarbejdere erfaringer med
myndighedsbehandling af sådanne
projekter.

•

På baggrund af disse erfaringer har
vi udarbejdet et koncept for screening og kortlægning, som hjælper
bygherre mod uforudsete overraskelser under bygge- og anlægsarbejdet, og letter myndighedsarbejdet ved behandling af anmeldelse
af bygge- og anlægsaffaldet.

Vores ydelser:
•

•

•

•
I løbet af de seneste år har Rambøll
gennemført en lang række screeninger og kortlægninger af PCB og

• CFC (fx i køleanlæg, opskummede isoleringsmaterialer)
• Klorparaffiner (fx i maling og fugematerialer)
• PVC (fx i tagrender, nedløb, kabler, vinduer, døre, 		
gulvbelægninger, kloak- og afløbsrør)

Udarbejdelse af tjekskema til
brug i kommunens sagsbehandling ved vurdering af fremsendte
miljøundersøgelser og anmeldelse af affald fra bygherre.
Inputs til kommunes hjemmeside, der samlet forklarer de nye
regler for bygge- og anlægsaffald.
Udarbejdelse af anmeldelsesskema til bygge- og anlægsaffald.
Udarbejdelse af skemaer til
screening og anmeldelse af PCB
og øvrige miljøskadelige stoffer
til brug for virksomheder.

Gennemgang af enkeltsager,
eventuelt sammen med kommunens medarbejdere i forbindelse
med større og mere komplekse
byggeprojekter.
Kvalitetssikring af kommunens
egne udarbejdede dokumenter
samt anmeldelsesskemaer.

