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Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse 
om anvendelse af resprodukter jord og 
sorteret bygge og anlægsaffald

KL har modtaget udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af 
restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald i høring. Med 
forbehold for efterfølgende politisk behandling har KL følgende 
kommentarer. 

Generelle bemærkninger
Overordnet set er KL enige i behovet for fastsættelse af en national 
grænseværdi for PCB i sorteret bygge- og anlægsaffald. Af hensyn til 
sundhed og miljø samt for at kunne opretholde en høj genanvendelse på 
sigt, er det vigtigt at fokusere på kvaliteten af de genanvendte materialer. 
KL hilser derfor forslaget velkomment, og ser det som et positivt og 
nødvendigt skridt på vejen, for at få mere styr på de miljøfremmede stoffer 
i bygge- og anlægsaffaldet. 

En grænseværdi for PCB kan ikke stå alene
KL opfordrer til, at der hurtigst muligt udarbejdes nationale grænseværdier 
for de andre miljøfremmede stoffer man ved er i bygge- og anlægsaffaldet, 
herunder bly, kviksølv og klorparaffiner m.m. Det har vi efterspurgt i 
årevis. 

I praksis indeholder bygge- og anlægsaffald forurenet med PCB indeholder 
oftest også andre miljøfremmede stoffer. Det er ikke klart i de nye regler, 
hvad der skal ske med affald, der indeholder moderate mængder af andre 
miljøfremmede stoffer end PCB. Er det tanken, at bygge- og anlægsaffald 
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med et indhold af PCB mindre end 2 mg/kg og andre miljøfremmede 
stoffer i moderate mængder, fremadrettet skal deponeres? 
Det er positivt at grænseværdien for PCB på 2 mg/kg er sat som 
spidsværdi, at der fastsættes hvor prøverne skal tages fra og at det skal ske 
inden nedrivning og sortering. 

De nye regler vi føre til uens praksis – fastsæt analysemetoderne
Det er dog uhensigtsmæssigt og gør den praktiske anvendelse af 
grænseværdien sværere (meget vanskelig), når der ikke fastsættes 
prøveudtagningsmetode, analysemetode eller detektionsgrænse. Det vil gøre 
fortolkning og praksis uens, og ikke skabe sikkerhed om reglerne for 
hverken kommuner eller private aktører. Det skaber udfordringer, når 
restmaterialerne bevæger sig over kommunegrænser. 

Det er ikke hensigtsmæssigt, at anvendelsen af uforurenet bygge- og 
anlægsaffald ikke skal anmeldes. Det gør det svært at kontrollere, at det 
bygge- og anlægsaffald der bruges uden betingelser rent faktisk er 
uforurenet. 

Store udfordringer på genbrugspladserne – skal affaldet deponeres?
Der er i bekendtgørelsen ikke taget stilling til eller højde for, hvordan 
bygge- og anlægsaffald i fremtiden skal håndteres på genbrugspladserne. 
Det er positivt, at grænseværdien på 0-2 mg/kg PCB skal måles inden 
nedrivning og sortering, da det værner mod fortynding, men det er ikke 
praktisk muligt at sikre på genbrugspladserne. 

På pladserne kommer der små mængder bygge- og anlægsaffald fra 
forskellige kilder, og meget er formentlig hverken anmeldt, screenet eller 
kortlagt. Som KL fortolker bekendtgørelsen, skal alt bygge- og anlægsaffald 
fra genbrugsstationer fremover derfor på deponi. 

Det er ikke hensigtsmæssigt, da meget af affaldet vil kunne benyttes under 
betinget anvendelse. Det vil have store økonomiske konsekvenser for 
kommuner og borgerne, jf. høringssvar fra Dansk Affaldsforening. KL 
indgår gerne i dialog omkring, hvordan vi kan sikre os, at bygge- og 
anlægsaffaldet på kommunernes genbrugsstationer kan genanvendes under 
miljømæssige sikre vilkår.

Bekendtgørelsen er generelt svær at læse med de mange henvisninger til 
forskellige bilag, og det er ikke blevet nemmere med de nye ændringer. Det 
bør der rettes op på.

Ændringerne i bekendtgørelsen er signifikante, og der kommer nye 
definitioner og beskrivelser ind, som kan fortolkes på flere forskellige 
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måder. KL forventer derfor, at Miljøstyrelsen på anden måde, f.eks. gennem 
en vejledning, redegør for, hvordan de nye bestemmelser og ændringer skal 
forstås. 

KL står klar til at deltage i det varslede arbejde med at øge kvaliteten af 
genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald, gennem fastsættelsen nationale 
grænseværdier for flere miljøfremmede stoffer, samt for den selektive 
nedrivning.

Specifikke bemærkninger
§2
Det bør præciseres hvad der menes med sorteret bygge- og anlægsaffald. 

§13
Der kan med fordel indsættes følgende ”… må uden tilladelse men ved 
anmeldelse efter §15 anvendes til…”. Det vil gøre det mere tydeligt at det 
skal anmeldes. 

§13 Stk. 2. 
Der kan være tvivl om, hvorvidt der henvises til både §§ 19 og 33 i MBL. 
Det skyldes delvist, at formuleringerne er for brede og upræcise i forhold til 
hensigten. I høringsudkastet anvendes ordet tilladelse, som også anvendes i 
§19 i MBL, mens der i §33 i MBL anvendes ordet godkendelse. Ligger der 
en forskel heri som også har betydning for teksten i høringsudkastet?

§13 Stk. 3
Det fremgår, at der ikke må anvendes mere sorteret bygge- og anlægsaffald 
forurenet med visse stoffer til et anlægsarbejde end hvad der er 
anlægsteknisk begrundet. Det foreslås derfor, at anmeldelsen suppleres med 
en anlægsteknisk begrundelse. Formålet er at sikre en egentlig nyttiggørelse 
og reel erstatning for primære råstoffer. Dette krav kan evt. tilføjes i §15, 
punkt 3 eller 4. 

§14 stk. 1
Kravet om afstanden til indvindingsanlæg for vandforsyning, hvortil der 
stilles krav om drikkevandskvalitet, er mindst 30 m, må betyde, at der også 
efter anvendelsen af sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse 
stoffer skal sikres, at der ikke etableres en drikkevandsboring. Hvem 
kortlægger anvendelsen af det forurenet bygge- og anlægsaffald, så det 
sikres? Der mangler krav om registrering af anvendelsen af lettere 
forurenede materialer hos rette myndigheder. 
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§14 stk. 2
Kravet om at anbringe det mindst 2 meter over højeste grundvandsspejl kan 
give problemer flere steder i landet. 

§15 
Hvad ligger der i, at regionsrådet underrettes om anmeldelsen? Det burde 
fremgå tydeligere hvad hensigten er med at det skal sendes til regionen. 
Anmeldelsen som kommunen skal modtage vil kræve en del ekstra 
ressourcer af kommunerne. Det vil være en substantiel del af bygge- og 
anlægsaffaldet forurenet med PCB, der vil falde ind under de 2 mg/kg, og 
derfor skulle anmeldes. Der er behov for at registreringen af hvor 
materialerne ligger, jf. ovenstående bemærkninger til §14 stk. 1.

§15 stk. 4
Hvis denne bestemmelse også gælder bygge- og anlægsaffald, skal det 
præciseres. Det er afgørende vigtigt, da den kan påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet.

Bilag 2
Den tilføjede sætning ”Bygge- og anlægsaffald, der inden nedrivning og 
sortering indeholdt PCB (målt ved kilden i overfladen), kan ikke betragtes 
som uforurenet.” giver anledning til fortolkningstvivl.. 

Først og fremmest skal formuleringen afstemmes med bilag 3, hvor der står 
(målt ved kilden og i overfladen). Hvad der præcis menes med ved kilden 
og i overfladen, må gerne tydeliggøres for at skabe ens håndhævelse og 
tolkning af reglerne. Det kan evt. fremgå af den vejledning vi efterspørger. 
Derudover kan det specificeres i bilag 3, at hensigten med målingen (ved 
kilden og i overfladen) er at undgå fortynding. 

Med formuleringen ”der inden nedrivning og sortering indeholdt PCB” 
menes der så, at hvis der er målt PCB i materialet, vil det aldrig kunne 
betragtes som uforurenet – uanset om det bliver renset eller ej? Eller kan 
det betragtes som uforurenet, hvis man renser ned til 0, og dermed 
håndteres efter bilag 2? 
Den første tolkning vil sikre, at der til en hver tid er styr på materialerne der 
har været eller er PCB forurentet i moderate mænger. Den giver dog ikke 
incitament til rensning under 2 mg/kg PCB. Den anden tolkning vil give 
incitament til rensning, men vil også kræve tilstrækkelig kontrol af 
afrensningen. Det bør gøres mere klart hvilken betydning der er tale om. 

Bilag 3
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I bilag 3, b fremgår det at bestemmelsen gælder for bygge- og anlægsaffald 
med et indhold af PCB mellem 0-2 mg/kg. At der ikke nærmere er 
redegjort for hvad 0 og 2 er, vil være genstand for forskellig fortolkning fra 
aktør til aktør. Hvis der menes 2,0 anbefaler vi, at der skrives 2,0. Ellers vil 
det kunne tolkes således at 2,4 pga. almindelige afrundingsregler vil 
indebære at det ligger under grænseværdien. Der er desuden behov for at 
definere hvordan 0 skal opfattes. Uden en præcisering bliver 
detektionsgrænsen for analysen et konkurrenceparamter for 
analyselaboratorierne, hvor en høj detektionsgrænse belønnes. Der er derfor 
behov for en detektionsgrænse (enten til enkelte stoffer, sum af 7 congener 
eller PCB toalt) og der kan overvejes at foreskrive en anvendelse af 
analysemetode, som gjort for analyse og test af jord og restprodukter i bilag 
9. 

Hvad med byggeaffald der er forurenet med visse stoffer, men også er 
forurenet med andre miljøfremmede stoffer? Bilag 2 gælder kun for 
”sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald.” Betyder det at der f.eks. skal 
fjernes maling og fuger?

Det bør for god ordens skyld præciseres, at enheden er mg/kg TS og ikke 
mg/kg. 

Bilag 7
”Uden tilladelse” bør fjernes fra overskriften, da det jo skal anmeldes (efter 
§15), hvilket bør fremgå af bilaget. 

Det er uklart hvad der menes med formuleringen ”bygning eller anlæg, 
hvori der kan tages ophold.” Det er ikke klart hvad der henvises til. 

Hvordan skal ”dybde maks. 5 m” forstås? Må det anvendes i ned til 5 m i 
dybden eller er det lagtykkelsen, der må være op til 5 m? 

Da anvendelsen kun er betinget af en anmeldelse, og ikke en tilladelse, er 
det meget vigtigt, at der ikke er forvirring om vilkårene, da det vil skabe 
problemer for både bruger og myndighed. 

Med venlig hilsen

Hjalte Nordman Bie, KL


