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ANMELD ARBEJDET TIL KOMMUNEN

SORTER BYGGEAFFALDET

BORTSKAF AFFALDET  
EFTER REGLERNE

HVAD ER EN BYGHERRE?
Du er bygherre, hvis du ejer den bygning eller lejlig-
hed, der skal rives ned eller renoveres. Som bygherre 
er det dit ansvar, at affaldet bliver håndteret korrekt.

HVORNÅR SKAL EN BYGNING SCREENES FOR PCB? 
Du skal screene (gennemgå) bygningen ift. risiko  
for PCB, hvis den er opført eller renoveret i perioden 
1950 – 1977, og:
•Arbejdet omfatter en bygning på over 10 m2 

•Der kommer mere end 1 ton affald
• Der skal udskiftes termoruder, som kan stamme fra 
perioden 1950 - 1977. 

HVIS BYGNINGEN ER OPFØRT ELLER RENOVERET  
I PERIODEN 1950 - 1977:
Bygningen skal screenes efter et skema. Det gør 
du ved at finde skemaet på kommunens hjemme-
side, udfylde det og sende det til kommunen. Hvis 
screeningen viser, at der kan være PCB i bygningen, 
skal der foretages en såkaldt kortlægning. Skema til 
kortlægning findes også på kommunens hjemmeside.

HVIS BYGNINGEN IKKE ER OPFØRT ELLER RENOVERET  
I PERIODEN 1950 - 1977:
Der skal ikke screenes eller kortlægges for PCB, men
affald fra arbejdet skal anmeldes – se under Trin 2.

HVIS DER SKAL UDSKIFTES TERMORUDER:
Du skal undersøge, om nogle af de termoruder,  
der skal udskiftes, kan være fremstillet i perioden 
1950 - 1977. Hvis nogle af ruderne kan være fra  
perioden, skal disse ruder kortlægges for PCB.  
Årstallet står ofte inden i metalkanten i ruden.

SKADELIGE STOFFER I BYGNINGER
De stoffer og materialer, der er angivet på tegninger-
ne, skal frasorteres og behandles særskilt. Når du
kortlægger for PCB, men også ved mistanke om andre
uønskede stoffer i en bygning, vil det normalt være
nødvendigt at tage prøver af materialerne. Prøverne
skal analyseres på et laboratorie, så man ved, hvilke
stoffer der findes – og i hvilke koncentrationer.

GÅ BYGNINGEN IGENNEM  
INDEN DU BEGYNDER

SÅDAN 
HÅNDTERER 
DU BYGGE- 
AFFALD
En 4-trins guide til dig,  
som er bygherre

• Du skal anmelde, når arbejdet vedrører en bygning 
på over 10 m2, eller der er mere end 1 ton affald

• Du skal anmelde, hvor byggeprojektet foregår, 
hvem der står for arbejdet, start- og sluttidspunkt, 
hvilke typer af affald, der vil forekomme i hvilke 
mængder, og hvor det planlægges behandlet 

• Affaldet og arbejdet skal anmeldes til kommunen
• Anmeldeskemaer findes på kommunens  
hjemmeside

• Det er bygherren, der skal anmelde
• Du kan få andre til at hjælpe med anmeldelsen, 
men vær sikker på, at de er kvalificerede – det er 
bygherren (dig), der har ansvaret for at overholde 
lovgivningen

Alt affald skal sorteres – også byggeaffald, hvad 
enten der er tale om nybyggeri, renovering eller 
nedrivning. 

HVORDAN SKAL AFFALDET SORTERES?
Byggeaffald skal så vidt muligt genbruges eller gen- 
anvendes. Derfor skal affaldet være rent – d.v.s. fri 
for miljøbelastende stoffer – og det skal sorteres, 
inden det bliver kørt væk. 

Materialer, der indeholder skadelige stoffer, skal 
sorteres for sig, så de ikke blandes sammen med 
andet affald. 

Du kan spørge din kommune til råds, hvis du er i  
tvivl, ligesom du kan hente hjælp hos en professio- 
nel rådgiver.

HVOR KAN JEG KOMME AF MED AFFALDET?
Du må gerne selv genbruge bygningsdele til det 
samme eller lignende formål, som de oprindeligt var 
fremstillet til. Du skal dog sikre dig, at termoruder 
i døre og vinduer ikke indeholder PCB. Der må selv-
følgelig heller ikke være andre skadelige stoffer i de 
bygningsdele og materialer, som du vil genbruge. 

Hvis du ikke selv kan bruge bygningsdele eller  
-materialer igen, skal de afleveres til et godkendt 
behandlingsanlæg til enten genanvendelse, forbræn-
ding eller deponering – alt efter hvad de er egnet til. 

Hvis du er i tvivl, kan kommunen hjælpe med at af- 
gøre, hvilken slags affald der er tale om, hvor det 
skal afleveres samt hvordan du finder en registreret 
transportør, som må køre med affald.

Når du anmelder byggeaffaldet, vil kommunen 
anvise, hvor affaldet skal behandles. Hvis der er tale 
om mindre mængder (som ikke skal anmeldes), vil 
affaldet som oftest kunne afleveres på genbrugs-
stationerne. Dette gælder både hvad angår affald til 
genanvendelse, forbrænding og deponering. Enkelte 
genbrugsstationer kan ikke modtage farligt affald - 
se evt. kommunens hjemmeside.

BRØNDBY
KOMMUNE



 

HER FINDER DU TYPISK DE MILJØSKADELIGE STOFFER  
– INDE I BYGNINGEN

Afløbsrør 
af bly

Blyholdig 
maling

Fugemateriale 
med PCB

Varmtvandsbeholder 
isoleret med asbest

Oliefyr med  
isolering af asbest

Loftsplader 
med asbest

Lysarmatur 
med PCB

PCB-holdig 
maling

Isoleringsmateriale med 
brandhæmmere og CFC’er

Fliseklæber 
med asbest

Ventilationskanaler 
indeholdende asbest

Olietank med 
rester af olie

Vinylbelægning med 
asbest og blødgører

Kviksølvholdig 
maling

HER FINDER DU TYPISK DE MILJØSKADELIGE STOFFER 
– I DE UDVENDIGE DELE AF BYGNINGEN

Asbestholdigt 
eternittag

Nedløbsrør og  
tagrender af zink

Termoruder med 
PCB-holdig lim

Sålbænke med 
asbest

Tætningsfuger 
med PCB

Trykimprægneret 
træ

Nedgravet 
olietank

Blyholdig 
maling

Skorsten/mursten  
med tjære og sod

Betondæk 
med asfalt

Rørisolering inde- 
holdende asbest

Vindueskarme 
og rammer af 
imprægneret træ

Lysarmatur

AFFALDSREGULATIVER
De lokale regler for håndtering af affald fremgår af 
kommunens regulativ for husholdningsaffald, som  
du finder på kommunens hjemmeside.

YDERLIGERE INFORMATION
PCB-Guiden: www.pcb-guiden.dk. PCB-Guiden inde- 
holder information om PCB i bygninger til både 
borgere, virksomheder og kommuner. Den indeholder 
ikke information om andre miljøskadelige stoffer.

VIL DU VIDE MERE


