
Affaldshåndtering på byggepladsen

v/Julie Katrine Jensen, Konsulent for VCØB



Dagsorden

 Lidt om VCØB og hvad i kan bruge os til… 

 Affaldshåndtering (nybyg og renovering), herunder
 rammerne for affaldshåndtering 
 affaldsforebyggelse 
 affaldssortering 

 Link til bæredygtighedsdagsorden og den kommende (frivillige) 
bæredygtighedsklasse med kravet om ressourceanvendelse på 
byggepladsen

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Regler og krav på områdetAnsvarsfordeling/rollefordeling Cases/eksempler Det er et meget bredt område, som næppe kan rummes på 20 minutter, men vi syntes heller ikke at et 2 timers oplæg ville være på sin plads. Så nu kommer vi til at kradse lidt i overfladen, og så vil jeg anbefale jer selv at kigge nærmere på emnet på VCØBs hjemmeside bagefter – i jeres eget tempo og omfang. 



Kort om VCØB
..Og hvad i kan bruge os til

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Derfor vil jeg også starte med at fortælle om VCØB og hvad i kan bruge os til.. 



VCØB – Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi arbejder med og for hele den cirkulære værdikæde, dvs. aktører lige fra producenter til entreprenører, håndværkere, lovgivere, bygherrer osv. Vi vil understøtte alle byggeriets aktører – det er en stor og mangfoldig gruppe af forskellige aktører, som har forskellige behov og forskellige udfordringer. Vi er et uvildigt center. Vi er finansieret af fondsmidler fra Realdania og Grundejernes investeringsfond og modtager også finansiering fra Miljøstyrelsen.



VCØB  

Hotline Hjemmeside

Kurser og 
seminarer

Konferencer, workshops, 
oplæg

VCØB

Oplægsholder
Præsentationsnoter
VCØB er platformen for tværgående dialog. Via vores hotline kan alle byggeriets aktører komme i dialog med os og søge vejledning og viden.På hjemmesiden findes de mange forskellige værktøjer og vejledninger, som vi har udviklet. Vi er i en proces, hvor også hjemmesidens indhold videreudvikles og nye værktøjer bliver til, som skal forankres på hjemmesiden. Vi bidrager til andres kurser og seminarer, og afholder også egne kurser. Til efterår er der bl.a. et kursus i samarbejde med COK – center for kompetenceudvikling i kalenderen, som vil sætte fokus på byggesagsbehandler og deres kompetenceopbygning ift. genbrug af gamle byggevarer i byggeriet. Vi bidrager i forbindelse med konferencer m.v. og bliver involveret som hørings- og sparringspart i relevante projekter. 





Oplægsholder
Præsentationsnoter
Video vedr. rollefordeling …. https://vcob.dk/vcob/cirkulaer-nedrivning/vejledninger-om-byggeaffald/entreprenoerer/ 







Rammer for affaldshåndtering

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Julie og Katrine kigger egne slides igennemEn af de vigtige elementer i den bæredygtige byggeplads er at minimere mængden af affald. Det fremgår også ret klart af det fokus der er i både DGNB og Den frivillige bæredygtigheds klasse 



Hvorfor sorterer i affald på byggepladsen? 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Men inden vi går i gang med at snakke om, hvorfor vi sorterer affald, og hvordan, så vil jeg godt starte med at stille jer spørgsmålet: Hvorfor sorterer i affald på byggepladsen?



Sortering

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hovedårsagen til at vi skal sortere er at vi producerer sindssyg meget affald fra byggeriet. Det skal nedbringes. 



Strategier

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Derfor har Regeringen også i en årrække lavet strategier for det her, der beskriver hvorfor vi skal sortere, hvad vi skal sortere og hvilke mål der er for sortering. Byggeaffald er bare en del af de her strategier. Strategierne munder typisk ud i initiativer der skal mindske affald og fremme genbrug/genanvendelse. Fx beskriver den her, at der skal undersøges hvordan man kan lave selektiv nedrivning – og de projekter er lige afsluttet og kommer i MST i denne måned. Hvorfor vi sorterer affald: Vi har i en lang årrække haft stor fokus på at flytte affaldsmængder væk fra vores få deponeringsanlæg og forbrændingsanlæg for at sikre, at vi opnår en høj grad af udnyttelse af vores ressourcer. Det er understøttet af vores miljø- og affaldslovgivning på området og som i høj grad afspejler de politiske ambitioner både på EU niveau og i Danmark. I sept. 2018 fik vi i Danmark den første strategi for cirkulær økonomi, som for alvor satte skub i en lang række initiativer og projekter på området.Det handler ikke kun om affaldssektoren, det handler om at bygge bro mellem affalds- og byggesektoren. Gået fra strategi til handlingsplan. Den sidste har fx det her med at der skal sorteres i masse fraktioner. Dette gælder typisk også på byggepladserne. 



Ny bekendtgørelse på vej
(Bekendtgørelse om miljøkrav til
affaldshåndteringsvirksomhed)

Godkendelsesbekendtgørelsen
(Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, 

BEK nr. 1534 af 09/12/2019)

Regler for bygge- og anlægsaffald
M

ilj
øb

es
ky

tt
el

se
sl

ov
en

 
(B

ek
en

dt
gø

re
lse

 a
f l

ov
 o

m
 m

ilj
øb

es
ky

tt
el

se
, L

BK
 n

r. 
96

6 
af

 2
3/

06
/2

01
7)

 Affaldsbekendtgørelsen
(Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 224 af 08/03/2019)

Restproduktbekendtgørelsen
(Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord 

og sorteret bygge- og anlægsaffald, BEK nr. 1672 af 
15/12/2016) 

Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen
(Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, BEK 

nr. 1271 af 21/11/2017)

Deponeringsbekendtgørelsen
(Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, BEK nr. 1253 af 

03/12/2019)

Kommunale affaldsregulativer

Når affaldet bliver til materialer: 
• Byggeloven og Byggevareforordningen

• Bygningsreglement
• Kemikalieloven, REACH, AB18

• m.fl. …

Affaldsaktørbekendtgørelsen
(Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –

aktører, mv., BEK nr. 1753 af 27/12/2018)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Så er der en række lovtekster der beskriver hvad vi SKAL gøre. Jeg vil ikke dykke ned i dem men mere give en overordnet gennemgang. Miljøbeskyttelsesloven som den overordnede ramme. De andre bekendtgørelser ligger inden for rammerne af miljøbeskyttelsesloven. Restproduktbek., affaldsforbrænding, deponeringsbekendtgørelsen er med til at bestemme hvor affaldet kan komme hen. I praksis når i skal af med jeres affald, så er det jo kommunen der sidder med pennen, og i anmelder affaldet til en godkendt modtager, hvorefter kommunen anviser det. Derfor skal man også altid orientere sig i de kommunale affaldsregulativer. Og dermed handler ikke kun om de regler, der er udstukket på miljø- og affaldsområdet, det handler også om andre regler og rammer.De centrale regler for bygge- og anlægsaffald er affaldsbek., restproduktbek. samt de kommunale affaldsregulativer. Det er også regler for byggeriet – vi har bygningsreglementet, byggeloven, EU´s byggevareforordning, frivillige aftaledokumenter, regler vedr. produkter m.v., som man skal forholde sig til, og især, når man bevæger sig i grænselandet mellem genbrug og affaldsverdenen.Det er de færreste af vores regelsæt, der er lavet med cirkulær økonomi for øje. Det medfører i praksis, nogle udfordringer, nogle strukturelle barrierer, som der skal arbejdes med – som skal tilpasses eller fjernes. At arbejde med cirkulær økonomi i praksis kræver andre måder at samarbejde på, andre måder at tænke forretningsmodeller. Det er ikke noget, som er fastlagt i regelsæt eller klare instrukser. 



Affaldshierarkiet i affaldsbekendtgørelsen

Den vigtigste affaldshåndtering er forebyggelse!!

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Så vi sorterer fordi vi skal det i henhold til affaldshierarkiet. Cirkulær økonomi handler med andre ord om affaldshierarkiet - løsninger, der understøtter affaldsforebyggelse og dermed nedbringer mængden af affald, som skal håndteres. Det vil samtidig reducerer træk på jomfruelige ressourcerDet handler om genbrug af materialer, fx genbrug af mursten, genbrug af inventar osv. Det betyder også, at der er fokus på at fremstille produkter ved at genanvende materialer og råstofferBevæger vi os til løsninger, hvor materialer håndteres ved anden endelig materialenyttiggørelse, fx knust B&A-affald som ubundne bærelag under veje, eller endda energiudnyttelse, er ressourcerne typisk tabt fra værdikæden.Vi skal med andre ord finde løsninger og understøtte løsninger, der sikrer, at vores ressourcer ikke går tabt fra ressourcekredsløbet, hvad enten det er fra byggeriets værdikæde eller andre værdikæder. Vi skal også huske, at det ikke skal resultere i løsninger, hvor vi genbruger for genbruget skyld.



Affaldsforebyggelse

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Derfor vil jeg også godt snakke lidt om affaldsforebyggelse på byggepladsen. 



Hav fokus på opbevaring af materialer

Afdækninger
Materialeopbevaring I 
containere
Fælles lager med 
registering af materialer
– på større byggepladser
Så tingene ikke går i
stykker
Det forebygger også
fugtskader

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der er forskellige steder, man kan sætte ind, hvis man vil minimere affaldsproduktionen. Og det kan virke logisk, men i praksis er der sikkert nogle af jer der har oplevet, at det ikke er så nemt. Første skridt er at blive opmærksom på det. En ting man kan gøre på byggepladsen er at have et fokus på opbevaring af materialerne. Byggeskadefonden peger på at hovedparten af alle byggeskader skyldes fugt – Det giver materialespild. Der er et stort potentiale for at forebygge byggeskader og derved også affald ved at have fokus på detteOpbevaring: Afdækning og opklodsning. Opbevaring i aflukkede containere - opbevaredeFælles lager med materialer med registrering på større byggepladser



Forebyg affald – bevar materialerne i kredsløb

• Pantsystem – Fx paller
• Returordninger – aftaler 

om tilbagetagning
• Er der andre, der kan 

bruge 
overskudsmaterialerne?

• Fx afsætte i nærområdet. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Etablerede tilbagetagningsordnigner- byggemarkeder-entreprenør – også direkte til producenter. Europaller som eksempel på pantordning, men mange paller er ikke omfattet. Mange returvarer går mest på det uåbnede, men nogle producenter vil også gerne have afskær returVær omhyggelig med at have klare aftalerMidlertidlige kontruktioner – kan de genbruges?Hvad kan vi sige om Gentræ



PLANLÆGNING: Hav overblik over forventet forbrug 
+ klare aftaler om returordninger

• Hav styr på forventet forbrug, så i 
ikke bestiller for meget. 

• Hvilke materialer kan returneres?
• Må emballagen være brudt?
• Hvordan skal materialerne være 

pakket? (fx pakket på paller, 
overdækket med presenning, 
markeret med retur-tape)

• Hvordan skal materialerne være 
placeret? (fx placeret samlet, ud til 
farbar vej)



”Gentræ” som eksempel



Mas s er af træ fra midlertidige kons truktioner på byggeplads er kan 
genbruges  

I dag ender 50.000 t byggeplads træ med at blive brændt af.  

Hvis  træet inds amles  kan det i s tedet s ælges  videre og bruges  til fors kellige 
anvendels er.

Byggepladsen tilmelder sig ordningen på www.gentrae.dk og der aftales bestilling af 
U-jern til byggepladsen. Det genbrugsegnede træ, som ellers vil blive smidt i 
affaldscontaineren, kan nu i stedet lægges i GENTRÆ U-jernet.
Når U-jernet er fyldt, bestilles afhentning - alt sammen til en mindre pris end 
containeren til brændbart.

Husk at undersøge om Gentræ dækker jeres region. 

”Gentræ” som eksempel

http://www.gentrae.dk/


Affaldssortering

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Selv om vi forebygger, og dermed minimerer affaldsmængder, så vil der altid være noget affald på byggepladsen. Det skal sorteres. 



Hvor meget skal man sortere?

Husk også at se i 
kommunens 
affaldsregulativ

Affaldsbekendtgørels
en,§64
https://www.retsinfo
rmation.dk/eli/lta/20
20/2159

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det her er kravene til hvilke fraktioner, man skal sortere i. Og hvilke man kan overveje til sortering. Man bør måske sætte sig ind i hvem der skal modtage affaldet og hvad deres krav er til sortering. Den affaldsproducerende virksomhed kan uanset stk. 2 lade usorteret bygge- og anlægsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, sortere på et sorteringsanlæg, som er registreret som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg i Affaldsregistret, jf. bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.HUSK at tjekke kommunens affaldsregulativ (erhverv)

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2159


Herudover skal affaldsproducerende virksomhed

•Uds ortere farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder fra deres  affald
•Affaldet, s om borts kaffes  s kal være bes krevet, s å det kan anvis es  til korrekt 
borts kaffels e
•Aflevere deponerings - og forbrændings egnet affald i overens s temmels e 
med det regulativ, s om er gældende i den kommune, hvor affaldet er 
frembragt.
•Sørge for, at kildes orteret erhvervs affald egnet til materialenyttiggørels e, 
der ikke er omfattet af de kommunale regulativer, forberedes  til genbrug, 
genanvendes  eller anvendes  til anden endelig materialenyttiggørels e

https://vcob.dk/byggeaffald/affaldshierarkiet/


Placering af containere på en sag.. 

Containerne er opstillet der hvor 
renoveringen faktisk foregår.

Der blev opstillet en ekstra container 
til plast, men der var ikke plads ved 
de andre containere.

Den ekstra container blev opstillet 
ved skurbyen. Der var langt at gå.

Meget blev derfor ikke indsamlet

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der var allerede rutiner til sorteirng, men den ekstra container krævede en ekstra indsats. Meget endte i brændbart



Hold styr på containerne

Det kan betale sig at holde styr på 
sine containere
- Hvilke underentreprenører bruger 

hvilke containere?
- Behov for at adskille 

opbygningsfase fra 
nedrivningsfase på 
renoveringsprojekter

- Forskellige faser i byggeriet 
generer forskellige mængder 
affald – fx emballage

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Eksempel på en container på en offentlig tilgængelig villavej. Den her entreprenør var blevet træt af at få sine containere fyldt op af beboernes gamle møbler og andet.Overdækkede containere holder affaldet tørt, så I ikke transporterer vand



Pladsen definerer ofte antallet af containere

I tætbebyggede områder 
mangler pladsen ofte

Løsninger:
• Rumdelte containere
• Bigbags
• Mindre containere –

skraldespande – bokse
• Midlertidigt oplag på 

nedrivning/renovering

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Andre faktorer er plads. Vigtigt at have fokus på at indrette sin byggeplads, så der kan sorteres. Vi så renovering af en baggård i Kbh, hvor der ikke var plads til containere. Her havde man bigbags og bar alt affaldet væk. Men bigbags kan også være svære at håndtere udenfor.Manglende plads bevirkede også at de i højere grad brugte deres afskær af fx gipsplader. De var mere opmærksomme på ikke at smide ud.



Bæredygtighed 
..Og den frivillige bæredygtighedsklasse

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det her med at minimere affald og sortere affald, det er faktisk en del af en bæredygtig byggeplads – og jeg er blevet bedt om at give en kort indflyvning til bæredygtighed og den frivillige bæredygtighedsklasse. 



Bæredygtighed

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Allerede i 1987, dvs. 35 år har vi snakket om bæredygtighed – og det er den dagsorden vi stadig bruger i dag. Består af 3 elementer



Bæredygtighed: Verdensmål

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Mere konkret via verdensmål. Der er konkrete målsætninger for hvad verden og landende skal opnå inden for de forskellige verdensmål. Fx det her om klima – som er co2 udledninger. Jo flere ressourcer vi forbruger. Også nr 12 herovre. Og sortering af miljøfarlige stoffer – sundhed, livet på lands og til vand. 



Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) 

Lanceret som en frivillig ordning af Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen på https://baeredygtighedsklasse.dk

2 års testfase for indsamling og evaluering af FBK – skal 
også modne branchen til at bygge mere bæredygtigt

Målsætningen er, at FBK kravene implementeres i 
bygningsreglementet fra 2023

2020

• FBK udgives
(maj 2020)

2021-2022   

• Test og 
evaluering

2023

• Krav i BR 
(målsætning)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
For at støtte op om bæredygtighed i byggeriet, er der kommet ”den frivillige bæredygtighedsklasse”I kort træk er det nye krav til byggeriet, der især handler om at der bliver indført grænseværdier for hvor meget CO2 et byggeri må udlede – det gælder både materialer og drift – og det gælder byggepladsen. 

https://baeredygtighedsklasse.dk/


LCA – Livscyklusvurdering

LCC – Totaløkonomisk 
analyse

Ressourceanvendelse på 
byggeplads

Drift- og vedlige-
holdelsesplan for 
indeklima

Dokumentation af 
problematiske stofferAfgasning til indeklimaet

Detaljeret efter-
visning af dagslys-
niveau

Støj fra ventilations-
systemer i boliger

Rumakustik i boliger

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Udover LCA I bygninger er et krav, så er der et bestemt krav til byggepladsen. Dokumentation inden for 8 områder, stort set alt documentation bruges I LCA.Jeg vil komme lidt ind på den her “ressourceanvendelse på byggepladsen”: Der blandt andet dækker det, jeg har snakket om vedr. Affald, som som giver nogle planlægnings-/dokumentationsværktøjer.  



Sådan lyder kravet om 
ressourceanvendelse på byggepladsen.

”Transport, energi- og vandforbrug på 
byggepladsen samt mængden af byggeaffald skal 
måles, registreres og dokumenteres”

Oplægsholder
Præsentationsnoter
TransportEnergiVandByggeaffaldEn officiel vejledning fra Bolig og planstyrelsen



Oplægsholder
Præsentationsnoter
KatrineDen blå vejledning – printet til jer. Gennemgår kravet i detaljer – flere detaljer end den officielle – hjælpeskemaer mm. En vigtig del af byggepladskravet er at det skal bruges i LCA beregningen, som på sigt bliver knyttet til grænseværdien. Det bærer kravet også præg af – det er et krav, der er mere rettet mod at få data til sin LCA end den er praksisnær rettet. 



Dokumentation af ressourceforbrug på byggepladsen

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Katrine: Kravet er skrevet så det handler rigtig meget om dokumentation.Groft sagt vi går fra at måle til at dokumentere. Vand, el og gas skal i forvejen måles, nu skal de også dokumenteres.Men ideelt set så er det ikke nok at dokumentere, målet er at reducere. Denne reduktion vil have positiv indflydelse på CO2 grænseværdien der regnes i LCADer mangler nogle måltal for de enkelte delemner, som man kan holde sin indsats op imod. For jer vil det nok betyde at I skal lave jeres egen baseline. Hvad er jeres forbrug lige nu – og herefter kan I tage stilling til hvor langt ned i vil reducere



Andre eksempler på dokumentationsskemaer under dette 
punkt



Koordinering af “bæredygtighed”
• Planlæg, mål og dokumenter forbrug og affald. 

• Udpeg en bæredygtighedskoordinator, allerede i planlægningsfasen.

• Hav bæredygtighed som en fast dagsorden på byggemøderne:

-Aflæs jeres forbrug og snak om hvorvidt det lever op til forventningerne

-Følg op på bestilling, placering og afhentning af containere

-Sorteres der som forventet. Ellers hvad kan forbedres?

-Virker tilbagetagningsordninger?

• Bak op om jeres bæredygtighedskoordinator, 
og spørg også ind til, hvad koordinatoren kan bruge fra jer.



Kontaktinformation

Hjemmeside:
www.vcob.dk

Infomail:
info@vcob.dk

Telefon:
72202930  

http://www.vcob.dk/
mailto:info@vcob.dk


Tak for opmærksomheden!
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