DERFOR SKAL DU ANMELDE
DIT BYGGEAFFALD
I Danmark genanvender vi en stor del af vores byggeaffald.
Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald nyttiggøres i
nye bygge- og anlægsprojekter eller indgår i produktionen af

HUSK

nye materialer. Men nogle typer byggeaffald kan indeholde
miljøskadelige stoffer, som er til skade for miljøet. Derfor er
det vigtigt, at byggeaffaldet håndteres rigtigt, så miljøskadelige stoffer ikke spredes og skader vores sundhed og miljø.

AT ANMELDE DIT

Det gælder blandt andet PCB-holdigt byggeaffald.

BYGGEAFFALD
TIL KOMMUNEN

Du kan undgå at sprede de miljøskadelige stoffer, hvis du
anmelder dit byggeaffald til kommunen, inden det opstår.
PCB er en risiko
PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved
indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer.
I dag er det forbudt at bruge PCB, men det blev brugt i en
lang række byggematerialer mellem 1950 og 1977 og findes
derfor stadig i vores nærmiljø.
I samarbejde med
Stoffet er ikke akut helbredskaldelig, men hvis man udsættes
for det i længere tid, er der set skade på hud og forplantningsevne, ligesom stoffet kan være kræftfremkaldende.
PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler.
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SÅDAN ER REGLERNE

SÅDAN ANMELDER DU
DIT BYGGEAFFALD

Der er nye regler for at anmelde byggeaffald. Nu skal du anmelde
dit byggeaffald til kommunen, to uger inden du begynder at rive ned

Du skal anmelde dit byggeaffald ved at sende et udfyldt

eller renovere. Det gælder, uanset om du skal rive en hel væg ned

anmeldeskema til den kommune, hvor byggeriet finder sted.

eller blot skifte et vindue.

Anmeldeskemaet finder du på din kommunes hjemmeside eller
via de offentlige portaler:

Årsagen er, at dit byggeaffald kan indeholde PCB eller andre farlige
stoffer, som kan være skadelige for dig, dine nærmeste og miljøet,

VIRKSOMHED:

hvis det ikke håndteres korrekt.

www.virk.dk/indberetninger/master/Anmeld_bygge-_og_anlaegsaffald

Anmeldereglerne gælder både for gør-det-selv folk, håndværkere og

BORGER:

andre professionelle bygherrer.

www.borger.dk/Sider/Affaldsordninger.aspx

FÆLLES SELVBETJENINGSSYSTEM:

SÅDAN VED DU, OM DU SKAL
ANMELDE DIT BYGGEAFFALD

www.bygogmiljoe.dk		

Husk at byggeaffaldet skal anmeldes senest to uger før, du går

Godt håndværk holder længe og belaster ikke

Reglerne gælder for alle bygninger, hvor:

i gang med at rive ned eller at renovere - altså allerede inden

•

Byggeprojektet skaber mere end ét ton affald

byggeaffaldet opstår.

•

Bygningen eller den del af bygningen, der renoveres 		

omgivelserne. Det gælder, uanset om du er
håndværker eller handyman. Men miljø-

•

eller rives ned, er større end 10 m2

Hvis der er risiko for PCB i dit byggeaffald, kan kommunen

Byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder

vejlede dig om, hvordan du skal håndtere det.

skadelige stoffer fra byggeaffaldet kan skade din
og dine nærmestes sundhed og vores

Hvis bygningen er bygget eller renoveret mellem 1950 og

fælles miljø. Derfor handler godt håndværk også

1977, skal anmeldelsen suppleres med en screening og

om rigtig håndtering af byggeaffald.

eventuelt en kortlægning for PCB.

Termoruder
Fuger
Lysstofarmaturer

Få styr på affaldsreglerne og anmeld dit

PCB er en gruppe miljøfarlige stoffer, som særligt findes i:

byggeaffald til kommunen, inden du bygger om.

•

Fuger

•

Termoruder

•

Lysstofarmaturer

•

Slidstærke malinger og gulvbelægninger

Slidstærke malinger
og gulvbelægninger

							
							
						
Læs mere på mst.dk

