Til:

Miljøministeriet
Att.: Aruwa Bendsen

22. august 2019
J-nr.: 447559 / 2671785

Høringssvar vedr. udkast til ændring af affaldsbekendtgørelsens kapitel 11: Særlige
regler om private og professionelle bygherrers anmeldelse af bygge- og anlægsaffald
Trods den korte varsel vil Dansk Byggeri gerne give sin umiddelbare ros til Miljøministeriet
for, at de prioritere at drøfte en bekendtgørelsesændring forud for den endelige høring. Dette
giver os tid til at få flere parter involveret og hørt i processen, hvilket i sidste ende minimerer
indlejrede uoverensstemmelser mellem byggeriets parter samt sandsynliggør en overholdelse af bekendtgørelsen.
Bekendtgørelsesændringen indeholder emner, som medlemskredsen i Dansk Byggeri ser
forskelligt på. Vi vil derfor gerne have lov til at vende udkastet med vores Miljøudvalg ved
først kommende lejlighed. På baggrund af indstillingen fra Miljøudvalget og Dansk Byggeris
bestyrelses endelige vedtagelse, fremsender vi et nyt og revideret høringssvar, nu når vi har
tid til at høre alle parter. Dette afholder dog ikke Dansk Byggeri fra at komme med nogle helt
overordnede kommentarer til udkastet.
Dansk Byggeri støtter en ændring af kapitel 11 og det dertilhørende bilag, fordi den nuværende bekendtgørelsestekst er mangelfuld og sjældent håndhævet eller efterfulgt. Det gælder både kommuner, bygherrer og entreprenører. Det er derfor magtpåliggende for Dansk
Byggeri, at en forestående ændring af affaldsbekendtgørelsen i højere grad hænger sammen
med byggebranchens værdikæde og kommunernes ressourcer til at håndhæve reglerne. En
sammenhæng mellem disse er en forudsætning for en mere vellykket overholdelse af affaldsreglerne.
Dansk Byggeri vil gerne igennem udkastet til ændringen af kapitel 11 fremhæve, at begreber
i §11.1 som ’analyser’ ’kortlægning’ og ’problematiske stoffer’ vil kunne ligge til grund for en
juridisk diskussion mellem byggeriets parter, så længe de ikke er nærmere defineret eller
afgrænset. Dette vil både være fordyrende, forhalende og bureaukratiserede for det affaldsfrembringende arbejde, uden at det skaber nogen endelig klarhed. Dernæst er risikoen for
forskellige fortolkninger mellem byggeriets parter og på tværs af kommunerne overhængende, hvilket heller ikke er tilfredsstillende. Dette vil både være utilfredsstillende, når de økonomiske konsekvenser for byggeriet parter anskueliggøres, og når det ikke skaber et mere
værdifuldt affaldsprodukt, hvilket må formodes at være den overordnede målsætning for en
ændring af affaldsbekendtgørelses kapitel 11.
I §11.3 stk. 2 nævnes, at det affaldsfrembringende arbejde først må påbegyndes fire uger
efter, at anmeldelsen er indgivet og relevant tilladelse efter byggelovgivningen er givet.
Dansk Byggeri vil gerne henlede opmærksomheden på, at BR18 tager forbehold for nødvendigheden af en nedrivningstilladelse ved lettere byggeri. Nedrivningsarbejde uden nedrivningstilladelse som omfatter udkastet til affaldsbekendtgørelsens kap. 11, kan derfor også
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være omfattet af reglen om anmeldelse. Der ud over mener vi, at de nuværende 2 ugers anmeldelsesfrist inden opstart bør fastholdes.
I §11.4 fremhæves, at det er den digitale selvbetjening, som kommunen stiller til rådighed,
der skal benyttes. Dansk Byggeri vil i denne sammenhæng fremhæve, at den digitale selvbetjening kan være væsentlig forskellig fra kommune til kommune. Vi vil derfor gerne henlede
opmærksomheden på fordelene ved en ensartet digital løsning på tværs af kommunerne.
Affaldstransportørerne bør ligeledes også kun modtage og anvende en anmeldelse digitalt,
eftersom papir af flere grunde ikke er ønskværdigt.
Afslutningsvis ligger der et krav om en tredobbelt indberetning for bygherre og affaldsselskabernes side med to anmeldelser til kommunen og en indberetning til affaldsdatasystemet.
Der er ikke i udkastet tydeliggjort en sammenhæng med det eksisterende affaldsdatasystem,
som der i forvejen skal indberettes til. Dansk Byggeri vil derfor anbefale, at man i højere grad
sammentænker bekendtgørelsesændringen med eksisterende regler og digitale løsninger.
En enkelt anmeldelse og en enkelt indberetning til affaldsdatasystemet burde være nok.
Vi ser frem til en videre dialog med jer om en endelig udformning af bekendtgørelsesændringen.
Fortsat god sommer.
Venlig hilsen
Dansk Byggeri

Simon Stig-Gylling
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Bilag [X]
Oplysninger, der skal angives i anmeldelser vedrørende bygge- og anlægsaffald
Ved nedrivningsarbejder, renoveringsarbejder samt affaldsfrembringende vedligeholdelsesarbejder på
bygninger og anlæg, eller berørte dele heraf, som frembringer mere end 1 ton affald, eller som indebærer
udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1970, skal følgende oplysninger som
minimum angives i anmeldelsen, jf. §§ [11.2] og [11.5]:
1. Anmeldelsesdato.
2. Bygherrens navn og adresse.
3. Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.
4. Forventet dato på hvornår byggearbejdet igangsættes.
5. Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen, jf. § [11.1].
6. Dato for kortlægningen, jf. § [11.1].
7. Byggeår og eventuelle renoveringsår.
8. Forekomsten og mængden af problematiske stoffer, f.eks. klorparaffiner, PAH’er, asbest og
tungmetaller.
9. Resultat af analyser af repræsentative prøver i medfør af kortlægningsforpligtelsen, jf. [11.1], samt
beskrivelse af den visuelle vurdering, der ligger til grund for materialeprøver herunder:
-

Placering af materialet med problematiske stoffer angivet med billede eller tegning, hvor der kan
opstå tvivl,
hvordan problematiske stoffer gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret,
hvordan materialer indeholdende problematiske stoffer er planlagt udsorteret, fjernet og
håndteret.

10. De forventede affaldsmængder og -typer for det samlede projekt fordelt på EAK-koder.
11. Affaldsmodtageanlæg.

Kapitel 11
Særlige regler om private og professionelle bygherrers anmeldelse af bygge- og anlægsaffald
Kortlægning af bygninger og anlæg, der skal rives ned, renoveres eller vedligeholdes
§ [11.1]. Ved nedrivningsarbejder, renoveringsarbejder og affaldsfrembringende vedligeholdelsesarbejder af
bygninger eller anlæg, eller berørte dele heraf, skal bygherren, inden arbejdet påbegyndes, foretage en
kortlægning i form af analyser, af de dele af bygningen eller anlægget, som kan indeholde problematiske
stoffer, herunder klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller.
Stk. 2. Ved følgende byggearbejder skal bygherren altid, inden arbejdet påbegyndes, foretage en kortlægning
i form af analyser for at afdække, om der er anvendt PCB-holdigt materiale i forbindelse med opførelse,
renovering eller affaldsfrembringende vedligeholdelse af bygninger eller anlæg:
1) Nedrivning, renovering eller affaldsfrembringende vedligeholdelse af bygninger og anlæg eller dele
heraf, der er opført, renoveret eller vedligeholdt inden udgangen af 1977.
2) Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977.
Stk. 3. Et byggearbejde, der vedrører flere bygninger eller anlæg, skal vurderes under ét.
Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald
§ [11.2]. Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald skal ske når:
1) Nedrivningsarbejde, renoveringsarbejde eller affaldsfrembringende vedligeholdelsesarbejde
frembringer mere end 1 ton affald, eller
2) termoruder, som kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977, udskiftes.
§ [11.3]. Anmeldelsen, jf. § [11.2], skal indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor
nedrivningsarbejdet, renoveringsarbejdet eller det affaldsfrembringende vedligeholdelsesarbejde foretages.
Stk. 2. Nedrivning, renovering eller affaldsfrembringende vedligehold af en bygning, et anlæg eller dele
heraf må påbegyndes tidligst fire uger efter at anmeldelsen, jf. [11.2], er indgivet, og relevant tilladelse efter
byggelovgivningen er givet [Bygningsreglementet].
§ [11.4]. Anmeldelsen, jf. § [11.2] skal indgives til kommunalbestyrelsen via den digitale selvbetjening, som
kommunalbestyrelsen stiller til rådighed, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for
kommunalbestyrelsen ved at modtage anmeldelsen på anden måde end digitalt, eller hvis det efter sagens
karakter er hensigtsmæssigt at modtage anmeldelsen på anden måde end digitalt, skal kommunalbestyrelsen
tilbyde dette.
§ [11.5]. Anmeldelsen, jf. § [11.2], skal indeholde de oplysninger, der er oplistet i bilag [X].
§ [11.6]. Bygherren skal ajourføre anmeldelsen, jf. § [11.2], via den digitale selvbetjening, hvis der under
nedrivningsarbejdet, renoveringsarbejdet eller det affaldsfrembringende vedligeholdelsesarbejde kommer
nye oplysninger, der ikke er ubetydelige, herunder at forekomsten og mængden af problematiske stoffer og
affaldsmængden er ændret eller at anden affaldsmodtager benyttes.

Stk. 2. Hvis anmeldelsen modtages på anden måde end digitalt, skal bygherren informere
kommunalbestyrelsen skriftligt om nye ikke-ubetydelige oplysninger, herunder at forekomsten og mængden
af problematiske stoffer og affaldsmængden er ændret eller at anden affaldsmodtager benyttes.
Meddelelse om anmeldelsens løbenummer
§ [11.7]. Når kommunalbestyrelsen modtager anmeldelsen, tildeler kommunalbestyrelsen anmeldelsen et
unikt løbenummer senest fire uger efter at anmeldelsen er indgivet.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen underretter bygherren digitalt om anmeldelsens løbenummer, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen underretter bygherrer, der har indgivet anmeldelse på en anden måde end ved
den digitale selvbetjening, jf. § [11.4], stk. 2, om anmeldelsens løbenummer.
Transportørens pligter
§ [11.8]. Enhver, der transporterer anmeldelsespligtigt bygge- og anlægsaffald, jf. § [11.2], skal under
transporten være i besiddelse af et eksemplar af anmeldelsen, og skal fremvise denne til modtageren af
bygge- og anlægsaffaldet.
Affaldsmodtagerens indberetning
§ [11.9]. Den første affaldsmodtager, som tager imod det anmeldte bygge- og anlægsaffald, skal indberette
anmeldelsens løbenummer digitalt til kommunalbestyrelsen sammen med indberetning af de modtagne
affaldsmængder fordelt på EAK-koder og dato for modtagelse senest fire uger efter, at affaldsmodtageren har
modtaget hele affaldsmængden.
Særligt om anvendelse af bygge- og anlægsaffald på samme matrikel
§ [11.10] Såfremt bygherren i overensstemmelse med anden gældende lovgivning
[restproduktbekendtgørelsen], påtænker selv at anvende det affald, der er frembragt ved nedrivningsarbejder,
renoveringsarbejder samt affaldsfrembringende vedligeholdelsesarbejder af en bygning eller et anlæg, på
samme matrikel, gælder samme krav til kortlægning efter § [11.1] og anmeldelse efter §§ [11.2]-[11.6].
Stk. 2. Indberetning efter § [11.9] til kommunalbestyrelsen er ikke påkrævet.

