
Genanvendelse og genbrug 
af bygge- og anlægsaffald 



Affald – hvad, hvem og hvorfor
Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, re-
novering eller nedrivning. 

Bygherren er ansvarlig for affaldshåndteringen – det vil sige, at af-
faldet skal sorteres, opbevares og afleveres efter gældende regler.

Det er vigtigt at fokusere på bortskaffelse og sortering af affaldet – 
for at øge genanvendelsen og for at nedbringe mængden af affald til 
forbrænding og deponi. 

Der er også penge at spare, ved at sortere affaldet korrekt ved kilden. 
Fejlsorterede læs til forbrænding og deponi kan blive pålagt et gebyr.

Bygherre, håndværker, entreprenør, selvbygger, arkitekt eller andre 
der har med byggeri at gøre – reglerne er ens for alle: 

Alt bygge- og anlægsaffald skal sorteres korrekt 
og afleveres på godkendte modtageanlæg!



Bygge- og anlægsaffald – hvad må genanvendes?
Inden affaldet genbruges eller genanvendes skal det som minimum 
sorteres i følgende fraktioner:  

 1.  Natursten, f.eks. granit og flint
 2.  Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 3. Beton
 4.  Blandinger af materialer fra natursten, uglasseret tegl og beton
 5. Jern og metal
 6. Gips
 7. Stenuld
 8. Jord
 9. Asfalt

Kun uforurenet affald må genbruges eller genanvendes:

 • 1-7 må genbruges uden tilladelse (anvendes til samme formål)
 •  1-4 må uden tilladelse og efter forarbejdning genanvendes som  

erstatning for primære råstoffer – se næste afsnit
 • Termoruder skal udsorteres og så vidt det er muligt genanvendes
 •  Forurenet affald skal altid bortskaffes efter kommunens regulativ 

for erhvervsaffald eller efter konkret anvisning af kommunen



Affald til genanvendelse til veje og pladser. Skal neddeles inden brug, 
således at de største stykker er på størrelse med en almindelig mursten



Genanvendelse til opbygning af veje og pladser
Følgende fraktioner må uden tilladelse og efter forarbejdning genan-
vendes til anlæg af veje og pladser: 
 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 •  Blandinger af materialer fra natursten, uglasseret tegl og beton

Genanvendelse må kun finde sted når følgende kriterier er opfyldt:
 • Der skal være et reelt behov for den vej/plads der ønskes anlagt
 •  Affaldet skal erstatte den tilsvarende mængde materiale fra 

grusgrav, der ellers skulle have været anvendt
 •  Affaldet skal være forarbejdet og neddelt så de største fraktioner 

maximalt er på størrelse med en almindelig mursten
 • Affaldet skal være uforurenet og alt andet affald skal være fjernet

Bygge og anlægsaffald – særlig håndtering! 
Meget affald kan genbruges til samme eller beslægtede formål el-
ler erstatte primære råstoffer, men nogle fraktioner skal håndteres 
særskilt.

Det gælder generelt at affaldet må ikke indeholde forurenende stoffer 
eller materialer, der kan have skadelig virkning på miljø eller menne-
skers sundhed – f.eks imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, 
rester af maling og lak.

Derudover gælder følgende: 
 •  Asbestholdige materialer: må ikke genbruges eller genanven-

des, skal deponeres, der gælder særlige krav til håndtering
 •  Eternit: må ikke genanvendes som erstatning for primære råstoffer 

uden forudgående tilladelse
 •  Glasseret tegl og porcelæn: indeholder tungmetaller og må der-

for ikke genanvendes som erstatning for primære råstoffer, skal 
deponeres

 •  Fugemasse og materialer indeholdende PCB: skal håndteres og 
bortskaffes som farligt affald



Husk at have affald med i planlægningen
Det er vigtigt at have fokus på affald i udbudsfasen, idet håndtering 
af affald på byggepladsen kræver overblik. Sorteringen af affald på 
byggepladsen bør være beskrevet i udbudsmaterialet.

Det er en fordel at få afklaret alle disse spørgsmål allerede i planlæg-
ningen af byggeriet – så pladsforhold, priser, økonomi og sortering af 
affaldet er på plads, når byggeriet / nedrivningen starter.

Information på byggepladsen
For at få succes med affaldssorteringen, er det vigtigt, at der på byg-
gepladsen informeres om, hvordan affaldet skal sorteres, hvilken 
container der skal bruges, og hvad der ikke må blandes sammen. 
God information letter sorteringen i det daglige arbejde og forebygger 
fejl. Der skal være tydelig skiltning på containerne – det letter også 
arbejdet for håndværkerne og transportøren.

Gør det nemt
Det er en god idé, at gøre én person på byggepladsen ansvarlig for 
affaldet – sortering, antal containere, skiltning, tømning mm.

Råd og vejledning
Har du spørgsmål omkring sortering af affaldet eller hvilke anlæg, der 
må modtage det sorterede affald, kan du ringe til Mariagerfjord Kom-
mune, Natur og Miljø på tlf. 97113000

Lovgivning
Affaldsbekendtgørelsen. Gældende bekendtgørelse kan findes på  
www.retsinformation.dk.

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret 
bygge- og anlægsaffald. Gældende bekendtgørelse kan findes på  
www.retsinformation.dk.

Regulativ for erhvervsaffald, Mariagerfjord Kommune.



Håndtering og bortskaffelse af affald
Affald er en ressource der så vidt muligt skal udnyttes. Det er derfor  
vigtigt at affald så vidt muligt genbruges eller genanvendes. 

Metoder til håndtering og bortskaffelse af affald: 

Affald til direkte genbrug: 
Affald, der kan genbruges direkte, uden videre forbehandling.

  Affald til genanvendelse: 
Genanvendelige affaldstyper, som skal frasorteres og afleveres på et 
godkendt anlæg.

 Affald til specialbehandling: 
Dette affald kræver specielle behandlingsmetoder, der sikrer, at mil-
jøet bliver skånet, og flest mulige materialer går til genanvendelse. 
Flydende farligt affald skal så vidt muligt afleveres i originalemballage 
eller afleveres i godkendte beholdere. Det skal tydeligt fremgå af em-
ballagen, hvad den indeholder. Affald til specialbehandling skal altid 
frasorteres – uanset mængde. 

  Affald til forbrænding: 
Affald til forbrænding må ikke indeholde farligt affald, genanvendelige 
materialer eller affald til deponi (losseplads). Brændbart affald skal 
sorteres i stort og småt brændbart. 

  Affald til deponi: 
Affald til deponi (losseplads) må ikke indeholde genanvendeligt, for-
brændingsegnet eller farligt affald. Støvende asbestholdigt affald skal 
afleveres til deponi på specialdepot.



Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål omkring sortering af affaldet eller hvilke anlæg,  
der må modtage det sorterede affald, kan du ringe til  
Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø på tlf. 97113000


