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                                    Teknik & Miljø 
Springvandspladsen 5 
9800 Hjørring 

                            26. januar 2017 

Miljømæssige krav til nedrivningstilladelse 
 

Ved nedrivning af bygninger eller anlæg stiller Hjørring Kommune som minimum følgende 
miljømæssige krav: 
 
Byggeaffald generelt 
De overordnede regler om byggeaffald findes i affaldsbekendtgørelsen1 og 
restproduktbekendtgørelsen2. Dette afsnit er en kort gengivelse.  
 
Bygge- og anlægsaffald skal sorteres på stedet, når den samlede affaldsmængde er over 1 tons.  
Alternativt kan sorteringen foregå hos en godkendt indsamler, hvis der er skrevet kontrakt herom.   
 
Affaldet skal sorteres i min. følgende fraktioner: 
 

- Natursten f.eks. granit, skiffer og flint 
- Uglaseret tegl f.eks. mur- og tagsten uden glasur 
- Beton 
- Blanding af stenmaterialer, uglaseret tegl og beton 
- Jern og metal 
- Termoruder (er det ikke muligt at genanvende dem, skal de destrueres eller 

deponeres) 
- Gips 
- Mineraluld – stenuld - glasuld 
- Jord 
- Asfalt 
- Andet eller forurenet materiale (se mere nedenfor) 

 
Mest muligt affald skal i princippet gå til genanvendelse, eventuelt efter afrensning af forurenende 
eller farlige materialer. 
 
PCB og tungmetaller 
Er der PCB, bly eller andre forurenende stoffer i affaldet, skal det sorteres fra. Oftest anbefales det, 
at forureningen aftages (fx ved sandblæsning eller afskrabning) så det underliggende materiale (fx 
beton) kan genanvendes. Der er specielle regler for håndteringen og bortskaffelsen af PCB- og 
tungmetalforurenet materiale. Kontakt teamerhverv@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 30. 
 
Træaffald 
Tryk- og vacuum-imprægneret træ skal frasorteres og bortskaffes til godkendt deponeringsanlæg.  
Malet og lakeret træ, træspånplader og træfiberplader skal frasorteres og bortskaffes til AVV’s 
forbrændingsanlæg.   
Rent træ kan frasorteret og kan enten genanvendes eller forbrændes i private brændeovne, 
bålpladser eller i AVV’s forbrændingsanlæg.  
 
Sodsværtede materialer fra skorsten o.lign. 
Sodsværtede materialer må ikke nedknuses, men skal bortskaffes til godkendt deponeringsanlæg. 
Kvittering for aflevering skal sendes til Hjørring Kommune, Team Erhverv. 
teamerhver@hjoerring.dk 
Som eksempel på et godkendt anlæg til denne type affald kan nævnes: Rærup Losseplads 
beliggende Halsvej 70, 9310 Vodskov. 

                                                 
1
 Bek 1309 af 18.12.2012 om affald. – Ændringsbekendtgørelser til denne gælder også. 

2
 Bek 1672 af 15.12.2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald. 

Alt andet end mørtel og evt. 

armeringsjern skal sorteres fra. 
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Glaseret tegl 
Glaseret tegl og mursten skal frasorteres og bortskaffes til godkendt deponeringsanlæg.  
 
Asbestholdige materialer  
Asbestholdige materialer må ikke nedknuses, men skal bortskaffes i hel stand til godkendt 
deponianlæg. Stykker af asbestmaterialer og brudte asbestplader betegnes som ”støvende asbest” 
og skal samles i lukkede beholdere eller poser og leveres til deponi. 
Kvittering for aflevering skal fremsendes til Team Erhverv. teamerhverv@hjoerring.dk 
Miljøanlæg Rønnovsdal beliggende Rønnovsholmvej 154, 9800 Hjørring, er godkendt til at 
mellemlagre støvende asbest, og hele asbestplader. 
Rærup Losseplads beliggende Halsvej 70, 9310 Vodskov, er også godkendt til at modtage 
støvende asbest.  
 
Genbrug og Genanvendelse af byggeaffald  
Se mere om dette i Restproduktbekendtgørelsen2. 
 
Uforurenet natursten, uglaseret tegl/mursten, ren beton, blandinger af rene stenmateriale, jern og 
metal, gips og mineraluld må uden tilladelse genbruges til samme eller beslægtede formål.  
Du må oplagre disse fraktioner på stedet i et år. 
 
Uforurenet jern og metal, gips og mineraluld må uden tilladelse og efter forarbejdning 
genanvendes på en miljøgodkendt virksomhed eller et anlæg, der modtager affald med hen blik på 
genanvendelse. 
 
Uforurenet natursten, uglaseret tegl/mursten, umalet/ren beton og blanding af stenmateriel, må 
uden tilladelse -og efter forarbejdning- genanvendes, som erstatning for primære råstoffer. 
Forarbejdningen skal dog anmeldes som en såkaldt ”midlertidig aktivitet”, hvis forarbejdningen 
støjer eller støver, og hvis den ikke foregår på en plads eller virksomhed, som er miljøgodkendt til 
forarbejdningen (f.eks. nedknusning).  
 
Asfalt må genanvendes til bundsikring og befæstelse af stier, veje og lignende. 
  
Med uforurenet menes: Bygge- og anlægsaffald, hvor man med meget stor sikkerhed kan sige, at 
affaldet ikke indeholder forurenede materiale eller stoffer i mængder, der gør, at genanvendelse 
skade miljøet eller menneskers sundhed. Forurenede stoffer kan f.eks. være imprægneret træ, 
PCB, tungmetaller (f.eks. i glasur), tjære, sod, rester af maling og lak. 
 
Olie- og dieseltanke 
Tanke skal enten graves op eller sløjfes. Sløjfning vil sige, at tanken bundsuges/renses for 
olierester og påfyldningsstudsen fjernes eller proppes til.  Team Vand og Jord skal orienteres 
skriftligt om opgravning/sløjfning, og skal have et kortbilag, hvorpå tankens beliggenhed er 
indtegnet. 
Du finder et skema på Hjørring Kommunes hjemmeside: http://www.hjoerring.dk/Selvbetjening 
For yderligere oplysninger kan Team Byg kontaktes på tlf. 72336570. 
 
Jordforurening 
Hvis der under arbejdet træffes på forurening, skal arbejdet stoppes og Team Vand & Jord i 
Hjørring Kommune skal straks kontaktes på tlf. 72336750. 
 
Støv- og støjgener 
Arbejdet skal tilrettelægges og afdækkes, så støv og støj begrænses mest muligt.  
 
Tidspunkt for nedrivning 
Nedrivningen må fortrinsvist kun ske i tidsrummet 07.00 – 18.00 på hverdage og 09.00 – 16.00 på 
lørdage.  
 
Har du spørgsmål 
Er der spørgsmål kan Team Erhverv i Hjørring Kommune kontaktes på tlf.72 33 67 30.  
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