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Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffaldet tilhører som
udgangspunkt bygherren, og det er derfor
bygherres ansvar, at de håndteres og sorteres
korrekt.

Prisen vil være afhængig af opgavens omfang,
bygningstype og bygningsstørrelse. Skriv eller ring
til os og få et tilbud.

Den 1. januar 2013 blev det lovpligtigt at alt bygge
og anlægsaffald skal anmeldes til kommune.
Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald skal ske for
at sikre at byggematerialer som indeholder
miljøskadelige og sundhedsfarlige stoffer som
f.eks. PCB og tungmetaller ikke bliver genanvendt
eller genbrugt. Affald fra bygge- og anlægsarbejde
skal anmeldes til den kommunale myndighed
senest 2 uger før opstart.
I Danmark er det op til den enkelte kommune at
fastsætte retningslinjer for affaldsklassificering for
langt de fleste miljøskadelige stoffer. Derfor kan
der være forskel på reglerne fra kommune til
kommune – dette er de færreste vidne om, og
langt færre har overblikket over forskellighederne.
DMA kan hjælpe med:
• Udarbejdelse og indsendelse af
affaldsanmeldelse samt al dialog med
myndighederne
• Udregning af affaldsmængder og kortlægning
af mængder opdelt i fraktioner
• Myndighedskontakt, hvor vi sørger for dialog
med den kommunale myndighed før, under og
efter opstart af dit
nedrivning/renoveringsprojekt
• Tilsyn på byggepladsen for at sikre at affaldet
bliver sorteret, opbevaret og håndteret
korrekt i henhold til den indsendte
affaldsanmeldelse
• Afsluttende kontrol og kvalitetssikring af bl.a.
affaldsmængder og anden relevant
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•

dokumentation.
Renhedskontroller af sanerede materialer for
at dokumentere, at materialerne kan
genanvendes som rene materialer.

DMA tilbyder endvidere undersøgelse af
muligheder for genanvendelse med fokus på
•
•

Alternative genanvendelsesmuligheder,
herunder muligheder for at tænke cirkulær
økonomi ind i projektet.
Mulighed for betinget genanvendelse af
forurenet materialer (tidligere §19 og §33
tilladelser).

DMA tilbyder også tilsyn med sanering og
nedrivning samt kortlægning af miljøfarlige stoffer
i byggematerialer

Affaldsbekendtgørelsen indeholder de vigtigste
regler om kommuners og privates indsamling og
håndtering af affald. Herunder i kapitel 10 stilles
krav til kildesortering samt udsortering af
miljøskadelige stoffer i bygge- og anlægsaffald. I
kapitel 13 fastsættes krav til dokumentation ved
en affaldsanmeldelse til den kommunale
myndighed.
Restproduktbekendtgørelsen fastsætter regler for
hvilke anvendelses muligheder, der er for sorteret
bygge- og anlægsaffald.
Der henvises også til Miljøstyrelsen www.mst.dk
og kommunernes hjemmesider.
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Har ovenstående interesse kontakt da Christina Jensen på cj@dma.nu eller 2859 4199. Eller alternativt:
www.dma.nu, 4566 2095

CVR nr. 26 33 34 23, dansk MiljøAnalyse, Skelstedet 5, Trørød, 2950 Vedbæk

3

