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Tomme huse med muligheder
- forfinelse giver fortjeneste

Anbefalinger fra projekt 
Grøn nedrivning i landdistrikter
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Nedrivninger af tomme bygninger bør ses som et aktiv

Tusindevis af boliger, offentlige 

bygninger og erhvervs- og land-

brugsbygninger vil stå tomme de 

kommende år. De tomme huse 

skæmmer i landskabet og forfal-

der. Men de mange bygninger 

kan også ses som en ressource. 

Nogle materialer kan på ny an-

vendes i byggeriet eller forfines 

til fx unika møbler. 

Tomme huse giver en masse 

muligheder

Der er ingen tvivl om at de tomme 

huse er en stor udfordring de 

kommende år. Hvis genanven-

delse af funktionstømte bygnin-

ger ikke er en mulighed, bør vi 

udnytte ressourcerne fra nedriv-

ning bedre, end vi gør i dag. Men 

vi skal gøre det optimalt– det vil 

sige fjerne de skadelige stoffer 

og begrænse affaldsproduktionen 

i alle led i værdikæden via gen-

brug og genanvendelse af mate-

rialer fra de tomme bygninger. 

Med ressourcestrategi Dan-

mark uden affald, ressourceplan 

for affaldshåndtering og PCB 

handlingsplanens initiativer, 

sætter regeringen fokus på at 

begrænse spredning af de miljø- 

og sundhedsfarlige stoffer og 

sikre en bedre kvalitet i genbrug 

og genanvendelsen. Samtidig 

betyder 400 millioner kroner 

fra Pulje til Landsbyfornyelse, 

som udmøntes i 2014 og 2015, 

at mange kommuner er i gang 

med et stort antal nedrivninger. 

Puljemidlerne kan bruges til at 

støtte istandsættelse, nedrivning 

og fjernelse af skrot og affald 

eller til at opkøbe ejendomme til 

nedrivning eller istandsættelse. 

Desuden er der en del af den 

ordinære byfornyelsesramme, der 

bliver brugt i landdistrikterne til 

bl.a. nedrivninger og istandsæt-

telser. I 2014 udgør den ordi-

nære udgiftsramme ca. 146 mio. 

kr. Det er godt med ambitioner 

om mere og bedre nyttiggørelse 

af bygge- og anlægsaffald i Dan-

mark generelt og for tomme huse 

på landet i særdeleshed. 

Der ligger mange strategiske 

overvejelser bag nedrivning af 

huse, og en nedrivning kan derfor 

have mange formål og mange 

aktører involveret. Det kræver 

omtanke og samarbejde mellem 

mange aktører, hvis nedrivning af 

bygninger skal gøres optimalt og 

blive et aktiv – en ressource, som 

kan udnyttes. 

Samarbejde om Grøn 

nedrivning i landdistrikter 

Ministeriet for By, Bolig og Land-

distrikter (MBBL), Miljøstyrelsen 

(MST) og Kommunernes Lands-

forening (KL) har sammen ud-

viklet projektet Grøn nedrivning 

i landdistrikterne. Projektet har 

haft fokus på både metoder til og 

fordele og ulemper i forhold til at 

gennemføre en grøn nedrivning, 

som tilgodeser miljøet og kan 

bidrage til at generere nye res-

sourcer, når affaldet nyttiggøres 

ved nyt byggeri eller forfines og 

bearbejdes til helt nye produkter. 

KL har gennem hele projek-

tet været den udførende part, 

hvor Lolland Kommune og 

Ringkøbing-Skjern Kommune har 

bidraget som cases i forhold til 

udvikling, gennemførelse og rap-

portering af projektet, ligesom en 

række virksomheder og private 

aktører har medvirket aktivt, hvil-

ket de skal have stor tak for!

Formålet med projektet har været 

at give myndigheder, virksom-

heder, organisationer og lokale 

aktører og ildsjæle inspiration til 

og mere viden om, hvad der skal 

til for at fremme en mere miljø-

rigtig og ressourceoptimerende 

nedrivning af tomme bygninger, 

og som samtidig kan bidrage til 

at skabe mere og ny beskæfti-

gelse i lokalområdet.  
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Målsætninger for grøn nedrivning

• At ressourcerne bundet i bygninger sættes i fokus

• At der skabes flere grønne jobs lokalt i landdistrikterne

• At spredning af miljøgifte og farlige stoffer begrænses 

• At viden og andre kompetencer skal i spil 

• At få afdækket lokale økonomiske drivers 

• At metoden i nedrivning sættes i fokus, ikke kun antallet

• At folk ikke bliver syge

EU-kommissionen anslår at byggesektoren alene står for 40-50 % af 

verdens ressourceforbrug. 

Det store ressourceforbrug sektoren bidrager med, anses som en 

væsentlig negativ miljøpåvirkning. 

Minister for By, Bolig og 

Landdistrikter Carsten Han-

sen siger: 

”Vi bruger over de næste år 

samlet set cirka 700 millioner  

kr. på nedrivning og istandsæt-

telse i vores landdistrikter. Der-

for er det oplagt, at vi kigger 

på, hvordan grøn nedrivning 

kan give flere lokale jobs og 

dermed også en positiv udvik-

ling for lokalområderne.” 

Formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen:

”Danmark er i forandring, og projektet her viser kompleksiteten i at få omsat de ressourcer, vi har brugt gennem 

tiderne, til at blive til aktiver igen. De mange tomme bygninger er jo et meget synligt tegn på et ændret erhvervs- og 

bosætningsmønster. Det vil derfor være glædeligt, hvis huse, der ikke kan bruges til andre formål, kan ses som et 

aktiv. Men det kræver en fælles offentlig indsats med midler, koordinering og videndeling, og det sætter KL fokus på i 

den kommende tid. 

Miljøminister Kirsten Brosbøl 

siger: 

”Det er vigtigt, at vi får gen-

anvendt og genbrugt alt det 

vi kan, når vi river huse ned. 

Der kan være mange værdier 

bundet i husene, så vi ønsker 

at sætte fokus på genbrug og 

genanvendelse af materialer, 

så ressourcerne på den måde 

holdes i omløb, i stedet for at 

ende som affald. Men det er 

samtidig vigtigt, at vi håndterer 

materialerne rigtigt, så at vi 

undgår spredning af de mil-

jøfarlige stoffer, der kan være 

brugt gennem tiderne.”
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Anbefalinger til initiativer der fremmer grøn nedrivning

1. Nedrivningerne bør ses som  

 et aktiv. Både prioriteringen af  

 nedrivninger, processen, area- 

 lerne der er tilbage og de  

 mange materialer, der i dag  

 anses for affald, bør sættes  

 i spil som lokale ressourcer.  

 På den måde kan boligpolitik,  

 bosætningsindsats, socialpoli- 

 tik og miljøpolitik tænkes sam- 

 men på en ny måde. 

2. Genbrug knyttet til udvik- 

 ling. Generelt er der en stigen- 

 de interesse for at genbruge  

 og genanvende materialer.  

 Design og miljørigtige/bære- 

 dygtige løsninger vinder frem.  

 Hvis potentialerne i nedrivnin- 

 gerne skal udnyttes optimalt,  

 skal prioriteringerne knyttes  

 til yderkommunernes udvik- 

 lingsstrategier. Det gælder  

 både hvilke konkrete bygninger  

 og områder der skal forvand- 

 les, og hvilke fordele der kan  

 indtænkes i projekterne mht.  

 forskønnelse, renovering og 

 naturgenopretning, som for- 

 søgsprojekter indenfor natur og  

 kultur. 

3. Nye arbejdsgange. Generelt  

 kan det anbefales at kom- 

 munerne gennemtænker  

 organisering af arbejdsgange- 

 ne i forbindelse med admini- 

 stration af puljemidlerne og de  

 nye krav i Affaldsbekendtgø- 

 relsen om screening af byg- 

 ningen og anmeldelse af affald.  

 Typisk skal flere af kommunens  

 afdelinger inddrages med  

 en systematisk tilgang og der  

 er behov for mere koordination. 

4. Aktørerne samles. Kommunen  

 bør facilitere samarbejde mel- 

 lem leverandører og kunder der  

 kan efterspørge genanven- 

 delige materialer. Fremadrettet  

 anbefales det, at kommunerne  

 allerede fra start i processen  

 medtænker udnyttelse af mate- 

 rialer fra de tomme bygninger,  

 når de giver tilsagn fra pulje- 

 midlerne til de forskellige typer  

 af aktiviteter, herunder både  

 til istandsættelse af nedslidte  

 bygninger og nedrivning af  

 tomme bygninger. 

5. Stordrift giver muligheder.  

 Både i forbindelse med mil- 

 jøscreening og nedrivning kan  

 opgaverne med fordel udbydes  

 samlet for flere bygninger.  

 Denne type stordrift vil kunne  

 fremme en forretningsmodel for  

 grøn nedrivning. 

6. Overblik over bygningerne.  

 Kendskab til bygningsmassen  

 ved hjælp af digitale redskaber,  

 kombineret med udviklings- 

 planer, vil styrke kommuner- 

 nes muligheder for at koor- 

 dinere indsatsen med nedriv- 

 ninger bedre og nyttiggøre  

 materialer til renovering. 

7. Kompetenceløft til alle invol- 

 verede parter vil sikre optimale  

 nedrivninger, hvor miljøkrav  

 bedre overholdes og poten- 

 tialer ved grøn nedrivning bed- 

 re udnyttes. Grundig screening  

 og kortlægning af bygningens  

 materialer inden udbud er es- 

 sentielt, både for miljø og øko- 

 nomi, og udbud skal indeholde  

 udgifter til fjernelse af uforud- 

 sete farlige stoffer.  

8. Markeds- og samfundsværdi  

 skal fremmes. Der skal sikres  

 bedre økonomi i nedrivning  

 med fokus på genbrug, gen- 

 anvendelse og upcycling, så  

 markedet fremmes. Marke- 

 det for upcyclede byggemateri- 

 aler kan modnes, hvis der kom- 

 mer efterspørgsel efter byggeri  

 med lavere CO2 forbrug. Dette  

 vil igen styrke mulighederne  

 for genbrug og upcycling i  

 større skala. Flere af de  

 aktører, der har været invol- 

 veret, har påpeget, at der ikke  

 er meget økonomi i at sælge  

 materialerne videre uforarbej- 

 det, men at en værdiforøgelse  

 ligger i at forfine og forarbejde  

 materialerne til nye produkter.   

 Fx vil det være en fordel hvis  

 det i tilbuddet fra entreprenører  

 på en opgave sandsynliggø- 

 res, hvad der kan genanven- 

 des. Derfor bør dette fremgå  

 som et element i udbudsmate- 

 rialet fra kommunen.
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Eksempel på processkema for nedrivning

Køb på 
tvangs-
auktion

SKAT §4
vurdering

Anmod om
berigtigelse

Købsaftale
til sælger

Orienter
Borger-
service

Orientering:
TDC vedr. kabel 

REFA vedr. 
nedrivning

Evt. sløjfning af brønd
- Orienter miljø afd. 
(modtag dokumen-
tation når brønd er 
sløjfet)

VVS,
EL,

Kloak

Indhent 
tilbud

(to uger)

Svar +
accept 
af tilbud

Tjek betaling

Affaldsskema + 
sløjfningsskema

Meddel 
ejersifte til:
- Vand/kloak
- Varme
- Skorsten
- SEAS
- ReFA

Opsig
forsikringer

Anmod om 
deponering

Indhent:
- BBR
-  Ejeroplysninger
-  FBB
 (Fredningsstatus
-  Folkeregister- 
 oplysninger
-  Luftfoto
-  Tingbog 
 (pant, ejer)
-  Jordforurening
-  Billeder
-  Panthaver 
 accept
-  Frivillig 
 nedrivningsaftale

Anmeldelse 
af nedrivning

Meddel
slutudgift

Afventer 
melding om 

nedrevet

Evt. 
afsluttende 
brev til ejer

Besigtigelse

Orienter om 
nedrivning
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Potentialer

Bygge- og anlægsaffald udgør 

ca. 1/3 del af vores affaldspro-

duktion i Danmark. Som samfund 

har vi i mange år genanvendt tæt 

på 90 % af bygge-anlægsaffal-

det, men der er problemer med 

kvaliteten bl.a. fordi de proble-

matiske stoffer ikke i tilstræk-

keligt omfang identificeres og 

udsorteres. En stor del af affaldet 

fra nedrivninger nedknuses, hvor 

det alternativt kunne udnyttes 

bedre ved en mere systematisk 

upcycling af materialerne, når de 

skadelige stoffer fjernes. Frem-

adrettet står vi med materiale-

strømme på op mod 10 mio. ton 

fra de titusindvis af tomme huse. 

Det er et meget stort potentiale, 

som kan udnyttes med den rette 

systematik.

• En del kommuner står med  

 store udfordringer i forhold til  

 at skabe lokal vækst og ud- 

 vikling – i stedet opleves  

 mange steder en afvikling  

 og funktionstømning - det  

 giver tomme bygninger.  En  

 systematisk tilgang med at  

 skabe overblik over den sam- 

 lede bygningsmasse, ejerfor- 

 hold, alder og beliggenhed  

 m.m. kan give indikationer om,  

 hvor stort potentialet er i kom- 

 munen eller lokalområdet. 

• Særligt tiloversblevne kom- 

 munale bygninger rummer  

 store potentialer i årene  

 fremover. I Lolland er der  

 fx 400 kommunale matrikler  

 med ejendomme, der er blevet  

 overflødige på grund af  

 funktionstømning, som skal  

 rives ned eller bruges til nye  

 formål. Hvor de private huse  

 kan være af lav kvalitet, så  

 er de kommunale bygninger  

 fra stationsbygninger, børne- 

 haver og skoler ofte af bedre  

 kvalitet. Nogle kan anvendes  

 til andre formål, men der er  

 et betydeligt overskud. Derfor  

 er genbrug af de kommunale  

 byggematerialer oplagte, fx  

 i forbindelse med kommunens  

 byggeri og renovering andre  

 steder. 

• Anvendelsen af materialer fra  

 nedrivninger af bygninger -  

 ikke bare mursten - skal i  

 højere grad kunne nyttiggøres  

 til renovering, nyt byggeri eller  

 andre nye anvendelsesformer. 

 Hvis mængderne er store nok,  

 er udviklingen af effektive  

 håndteringsmetoder mere  

 interessante, og dermed en  

 mulig økonomisk attraktiv  

 forretning. For at nå dette mål  

 skal leverandører og kunder  

 bringes sammen.

• Både markedet og regulerin- 

 gen kan på både lokalt niveau  

 og landsplan udvikles og for- 

 bedres, så de i langt højere  

 grad understøtter et mere bæ- 

 redygtigt forbrug af ressour- 

 cer. En række samfundsøko- 

 nomiske parametre for kom- 

 munerne i landdistrikterne kan  

Ifølge Skive Kommune kan der ved nedbrydning af et typisk byhus fra 50’erne frigøres ca. 160 tons materialer 

for 80 m2. stort hus. Heraf udgør muresten ca. 50 tons, og hvis de kan renses og sælges for 3 kroner stykket, 

vil det teoretisk give en omsætning på 75.000 kr. Der vil tillige være en CO2 reduktion ved at bygge med de 

gamle sten frem for nye på 25 tons CO2. I 2011 og 2012 fjernede Skive Kommune mere end 150 gamle huse, 

og det ville have givet en samlet omsætning til murstens-rensning på 11.25 mio. kroner og fast arbejde til 5-8 

ufaglærte medarbejdere.

2000 gamle mursten giver 1 ton sparet CO2 

Til et parcelhus bruges 1500-1700 mursten
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 med fordel sammentænkes  

 med grøn nedrivning og lokale  

 udviklingsstrategier. 

• Prisen for en nedrivning af et  

 typisk parcelhus ligger i stør- 

 relsesordenen 50.000- 

 140.000 kr. Der er forskellige  

 prisklasser for nedrivninger alt  

 efter størrelser, herunder er  

 forekomsten af miljø- og  

 sundhedsfarlige stoffer en  

 udslagsgivende parameter  

 for om prisen går op eller  

 ned. Hvis videresalg af  

 materialer indgår som et  

 direkte parameter i udbuddet  

 fremmes nyttiggørelse af ma- 

 terialerne og gennemskuelig- 

 heden af tilbuddene. 
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Barrierer

Der er helt åbenlyst en række 

barrierer i forhold til at få udviklet 

grøn nedrivning og derigennem få 

omsat de ressourcer der er i de 

tomme bygninger til nye (bygge)-

materialer i kredsløbet:

• Det er omkostningstungt at  

 identificere og fjerne miljø- og  

 sundhedsfarlige stoffer. Der er  

 miljøfarlige stoffer i stort set  

 alle bygninger, der skal rives  

 ned eller renoveres. Der  

 fokuseres ofte på den billig- 

 ste bortskaffelse og ikke på  

 den bedste samfundsmæssige  

 og miljømæssige løsning, eller  

 på om materialerne kunne have  

 værdi ved forfinelse til møbler  

 eller andet.

• Det er ofte mere arbejds- 

 kraftkrævende, og dermed  

 mere omkostningstungt, at  

 udtage materialer selektivt fra  

 de tomme bygninger. Omvendt  

 kan det også være med til at  

 skabe nye arbejdspladser.  

 Udgifter til at betale de ekstra  

 lønomkostninger er en udfor- 

 dring for både staten, kommu- 

 ner, virksomheder og private  

 bygherrer. Mange materialer  

 bliver derfor nedknust i stedet  

 for at blive upcyclet. 

• Frivillige ildsjæle er en mu- 

 lighed, men er svære at sætte  

 i system og vil netop afhænge  

 af lokale forhold og personers  

 ressourcer.  I projektet har det  

 generelt været en udfordring at  

 få inddraget og aktiveret lokal- 

 samfund og lokale ildsjæle,  

 selv om enkelte innovative en- 

 treprenører har været på ba-

 nen.

• Aktiveringsprojekter som med- 

 spiller er udfordret af, at feltet  

 kræver høje faglige kvalifikatio- 

 ner. Muligheden er, at de  

 aktiverede indgår i eksiste- 

 rende firmaer og opkvalificeres. 
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• Det er kommunerne, der har  

 tilsynsforpligtigelsen over for  

 affaldsbekendtgørelsens reg- 

 ler. Denne forpligtigelse udfø- 

 rer kommunen stikprøvebase- 

 ret i forbindelse med nedrivnin- 

 ger. Som reglerne er i dag  

 følger anmeldelsen eller en  

 kvittering på anmeldelsen ikke  

 affaldet. I dag anvendes i et  

 vist omfang vejesedler til  

 kontrollen. Men kontrollen er  

 ikke effektiv. 

• Små prisforskelle på tilbud fra  

 nedrivere kan betyde stor  

 forskel i kvalitet.

• Der har været indbrud i ca.  

 75 % af bygningerne, inden  

 nedriverne kommer. Foruden  

 bosættelse og almindelig tyveri  

 kan der være fjernet værdier  

 som fx vinduer og radiato- 

 rer mm. Der er således et sort  

 marked for genbrugsmateria- 

 ler – omvendt begrænser det  

 en forretningsmodel for nyttig- 

 gørelse, at materialerne ikke  

 kan sikres mod tyveri. Nogle  

 nedrivere videresælger selv  

 relevante materialer. At mate- 

 rialerne ikke kan sikres, udgør  

 også  en sundheds- og sikker- 

 hedsrisiko, fordi private ikke  

 ved, hvilke materialer der kan  

 indeholde miljøgifte. Dette er  

 også  grunden til, at private  

 ikke kan få adgang til de  

 tomme huse og finde materia- 

 ler til direkte genbrug. Dette  

 kræver kvalificerede folk. 

• Kommunerne står i et dilemma,  

 mellem på den ene side hur- 

 tige nedrivninger, som tilgode- 

 ser at materialerne ikke er øde- 

 lagte af fx skimmel, og på den  

 anden side langsigtede udvik- 

 lingsplaner, som giver mulig- 

 hed for at pulje huse i nærom- 

 råder og dermed opnå større  

 volumen både i nedrivning og  

 genbrugsmaterialer. 
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Markedet for genbrug, genanvendelse og forarbejdning af 
byggematerialer

Dansk Byggeri vurderer, at 

nedrivningsbranchen omsætter 

for mellem 3 og 6 mia. om året. 

Fjernelse af miljøfarlige stoffer 

udgør 35 % heraf.

Markedet rækker naturligt ud-

over det lokale niveau. I simpelt 

genbrug tages fx materialer som 

vinduer og døre ud af bygningen, 

og sælges enten direkte eller ef-

ter en større eller mindre istand-

sættelse. Ved genanvendelse 

omforarbejdes materialerne og 

bruges til det oprindelige formål 

eller andre formål, som fx gipsaf-

fald, der anvendes til produktion 

af nye gipsplader.

Værditilvæksten af de udtagne 

materialer fra de tomme huse 

kommer primært i forbindelse 

med upcycling, dvs. tilvirkning, 

omdannelse eller branding, 

der giver produktet en ekstra 

værdi på markedet. Det er særligt 

denne ekstra værdi, som det er 

vanskeligt at tilføre processerne 

umiddelbart, og dermed gøre til 

en forretningsmodel. Få virk-

somheder udnytter den stigende 

interesse i særligt storbyområ-

derne for f.eks. møbler produce-

ret af genbrugte materialer, som 

gymnastikgulve, havnetræ og 

vestkystbunkers.

Eksempler på markedet for genanvendelse

Gamle Mursten – virksomhed 

som renser og videresælger gen-

brugsmursten. 

Gamle Mursten beskæftiger for 

tiden 20 personer, flest i Svend-

borg. De skal til at starte et 

samarbejde med Skive Kommune, 

hvor der opstilles en rensema-

skine. Det er i samarbejde med 

den sociale kapitale fond (Tryg) 

omkring det rummelige arbejds-

marked – alle er lønnet ifølge 

overenskomst. 

Claus Juul Nielsen fra Gamle 

Mursten mener, de kunne ansætte 

400, hvis de fik leveret nok ned-

revne mursten. 190 mio. mursten 

knuses hvert år i stedet for at 

blive genbrugt. 

Den store barriere er, at de ikke 

kan få de lokale nedrivere og 

affaldsselskaber (som på Lolland 

og i Sønderjylland) til at aflevere 

stenene. Pt. må nedbrydere selv 

bestemme, om de vil knuse på 

stedet eller levere sten ind – og 

det fastholder nedbryderne i at 

knuse, hvilket er en klar barriere, 

mener Gamle Mursten. 

De får flest sten leveret fra Kø-

benhavnsområdet. De er afhængi-

ge af, at nedrivere betaler penge 

for at komme af med sten, og det 

holder prisen på gamle sten nede. 

Nedbryderne betaler 100 kr. pr. 

ton sten. Gamle Mursten afsæt-

ter til Starck og Bygma bygge-

markeder, og til en del offentlige 

byggerier, hvor arkitekten anbefa-

ler gamle sten. Prisen er 5-7 kr., 

pr. stk. hvilket er næsten som nye 

sten. 

S
ønderborg P

roduktionshøjskole, bygget m
ed gam

le m
ursten.
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GenByg, foto: genbyg.dk

GenByg – virksomhed som vide-

resælger genbrugsmaterialer og 

forarbejdet genbrugsdesign.

Det er forarbejdningen og forfi-

nelsen, som giver fortjenesten, 

mener Genbyg.

 

Ved kommunale nedrivninger 

betaler GenByg, ikke kommunen, 

for de ting de tager. Det er svært 

at få kommunerne med, mener 

GenByg – for genbrug er ikke 

med i licitationerne. GenByg 

advarer mod at lave aktiverings-

projekter som i Malmø. Her får 

de kun dårlige ting ind og renser 

sten som for 15 år siden – tjener 

1 mio., får 10 i støtte. Det er ikke 

økonomisk bæredygtigt. 

Opfordringen fra GenByg er at 

lave samarbejder med dem, som 

har opfundet og udviklet noget – 

den nye generation. 



16

Eksempler på muligheder i tomme huse
M

urstenshus: A
lm

indevej 31, S
øllested, foto: K

L

Et mindre gult murstenshus med 

rødt tegltag. Der er svamp i huset, 

som er tydeligt synligt på vægge- 

ne, og luften føles tung. Der er 

lidt inventar i huset så som læne-

stole og et skab. I tilhørende gara- 

ger ligger ting spredt ud over gul-

vet. Haven og de øvrige uden-

dørsområder var alle overgroet, 

men forholdsvis fri for affald. Prø- 

verne fra huset har ikke påvist 

PCB eller asbest, men der er fun-

det bly i mængder, som overstiger 

grænseværdierne, også for farligt 

affald. 

Følgende er ifølge screeningsrap-

porten undersøgt for bly: Maling 

– er udtaget som stikprøver og 

dækker oftest flere rum, Tagind-

dækning, Kabler, Glaserede fliser 

og tegl, Farvet sanitet. Der er 

fundet bly i den udvendige faca-

demaling, i maling på de indven-

dige dørkarme og ved fliserne på 

badeværelset samt i malingen på 

badeværelset.

Murstenene i huset kan genanven-

des. Der er fundet et højt indhold 

af bly i malingen på dørkarme, og 

de vil derfor ikke kunne genbru-

ges. Trægulvet kan bruges til 

f.eks. borde, men det er et meget 

lille areal med trægulv. Inventar 

kan genbruges hvis det ikke er 

fugtskadet. 

Genbrugsdesigner Thomas 

Dambo, som i forbindelse med 

projektet var med til at besigtige 

en række huse, viste interesse for 

trægulvet, men han har brug for 

en del mere, end der var at finde i 

det lille hus. Han fandt også noget 

inventar, som kunne bruges.
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En firlænget gård opført i bin-

dingsværk. Taget på stuehuset 

og de fleste længer er eternit-

plader, mens en enkelt længe er 

dækket med metalplader. I læn-

gerne er de fleste vinduer gamle 

støbejernsvinduer, de fleste med 

hele ruder. I huset er der stadig 

en del småt inventar såsom bø-

ger og køkkenredskaber, spredt 

ud over gulvet. I længerne er der 

også stadig inventar, f.eks. stole 

og reoler. Lidt for sig selv står en 

bygning med halvtag, hvor taget 

er faldet sammen. En mindre 

garage er fyldt med gamle, øde-

lagte havemøbler.

Ifølge screeningsrapporten er der 

ikke fundet PCB over grænse-

værdierne, men der er fundet 

asbest og høje indhold af bly. 

Bly er fundet i de malede dør-

karme og i de sorte loftsbjælker i 

husets stue. Også i den udven-

dige maling, er der fundet bly. 

Asbest er fundet i mørtel bag 

fliserne i køkkenet. 

Der er mange bjælker, som er af 

godt træ, men prøverne har vist, 

at der er høje indhold af bly i. 

Støbejernsvinduerne kan mulig-

vis sælges. Dele af gulvet kan 

bruges til møbler.  

Maglehøjvej 182, Dannemare



18

Institutionsbygning i gule mursten 

fra 1961, der er sket ombygning 

i 1981, og i 1993 er der opført 

en bygning mere. Bygningen er 

placeret tæt på en skole. Grun-

den har et større areal med græs 

og beplantning, og en større del 

med sand og grus, hvor der er 

legeplads. Der står flere mindre 

legehuse i træ fordelt på grun-

den.

Af kortlægningsrapporten frem-

går det, at der er taget prøver 

flere steder i huset. Der er fundet 

for højt indhold af bly i malin-

gen på de indvendige døre. Det 

vurderes ikke, at der er PCB eller 

asbest i hovedbygningen, som 

kan nyttiggøres. Der er derimod 

benyttet asbestholdige eternit-

plader i forbindelse med den 

anden bygning, hvor der ikke er 

fundet tegn på PCB og bly. Et 

skur på grunden er ligeledes op-

ført i asbestholdige eternitplader.

S
kolegade 32, Lem
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LINKS til relevant lovgivning og vejledninger

Regulering af bygge- og anlægsaffald

Lovgivning og vejledning der regulerer bygge- og anlægsaffald: 

 • Affaldsrammedirektivet (2008/98/EF) 

 • Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 879 af 26/06/2010), 

 • Bekendtgørelse om affald (BEK nr. 1415 af 12/12/2011), 

 • Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anven- 

  delse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald (BEK 1662 af 21/12/2010), 

 • Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (BEK 719 af 24/06/2011) 

 • Bekendtgørelse om affaldsdatasystemet (BEK nr. 1306 af 17/12/2012) 

PCB-guiden med vejledninger: 

www.pcb-guiden.dk/kommuner/0/19

Vejledning til affaldsdatasystemet

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/AffaldsdatasystemetAffaldssekretariatet/Vejlednin-

gerogopdateringertilAffaldsdatasystemet/ 

Bygningsfornyelse efter byfornyelsesloven 

http://mbbl.dk/by/byfornyelse/bygningsfornyelse 

Vækstplan DK – Pulje til landsbyfornyelse

http://mbbl.dk/by/byfornyelse/pulje-til-landsbyfornyelse

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter

Gammel Mønt 4

1117 København K

Telefon: 33 92 29 00

E-mail: mbbl@mbbl.dk

Miljøstyrelsen 

Strandgade 29 

1401 København K 

Telefon: 72 54 40 00 

E-mail: mst@mst.dk

KL

Weidekampsgade 10

Postboks 3370

2300 København S

Telefon: 3370 3370

E-mail kl@kl.dk
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