
Vejledning til screening og anmeldelse af bygge- og 

anlægsaffald i Hjørring Kommune 
Indledning  

 

1.  

Hvis du kan svare ja til et af nedenstående spørgsmål så skal du, inden arbejdet påbegyndes, lave en anmeldelse af bygge- anlægsaffald, samt 

en screening for problematiske stoffer. 

• En bygning eller et anlæg skal renoveres eller nedrives og arbejdet frembringer mere en 1. ton affald? 

• Der skal udskiftes termoruder fra perioden 1950- 1977?   

2.  

Det er altid Bygherres ansvar, at screeningen og anmeldelsen udføreres og fremsendes digitalt via Byg & Miljø: https://www.bygogmiljoe.dk/ 

Ved brug af underskrevet fuldmagt, er det dog muligt at få en rådgiver, eller entreprenør til at udarbejde og fremsende anmeldelsen, på vejene 

af bygherre. 

3.  

Anmeldelsen skal indeholde følgende:  

A. Screening + evt. kortlægningsrapport  

B. Anmeldelse af affaldstyper, mængder, transportør og modtageranlæg  

C. Stamoplysninger: Adresse, Bygherre/ejer, rådgiver, start/slut på arbejdet osv. (tastes direkte i Byg & miljø)  

4. 

Anmeldelsen skal laves digitalt via Byg & Miljø (https://www.bygogmiljoe.dk/). På Hjørring Kommunes hjemmeside finder du en vejledningsvideo 

der viser hvordan du laver anmeldelsen i Byg § Miljø. Du finder videoen her: www.hjoerring.dk/byggeaffald 

 

Inden du går i gang med anmeldelsen, kan du med fordel indsamle de oplysninger der skal bruges til punkt A og B. Til det kan du anvende de to 

skemaer: 

- Skema til miljøscreening af bygninger og anlæg  

- Skema til anmeldelse af affaldstyper, mængder, transportør og modtageranlæg 

 

Du finder de to skemaer på vores hjemmeside: www.hjoerring.dk/byggeaffald 

5. I de følgende afsnit gennemgås hvordan de to skemaer skal anvendes og fremsendes. 

 



 

A Screening og Kortlægning 

1. 

Screeningen skal afdække, om der er risiko for, at der kan være anvendt miljøfarlige stoffer i byggeriet. Miljøfarlige stoffer kan f.eks. være PCB, 

asbest eller tungmetaller. Mange af de miljøfarlige stoffer kan også være sundhedsskadelige. Derfor er screeningen også med til at sikre et godt 

arbejdsmiljø, under nedrivning og transport af bygge- anlægsaffaldet. 

2. 
Screeningen dokumenteres ved at udfylde ”skema til miljøscreening af bygninger og anlæg”. Skemaet findes her: www.hjoerring.dk/byggeaffald 

OBS. Hvis du bruger en rådgiver til at udføre en kortlægning, behøver du ikke lave screeningen. Det vil være en del af kortlægningsrapporten.  

3. 

Når du svarer "Ja" eller "ved ikke" til et eller flere spørgsmål i screeningsskemaet, så betragtes bygningsdelen eller materialet, ud fra et 

forsigtighedsprincip, som farligt affald. For at sikre at affaldet kan håndteres rigtigt er der pligt til at udføre en kortlægning af om der faktisk er farlige 

stoffer i bygningsdelen eller materialet. 

 

OBS Hvis der er maling, puds, kalk ol. på murværk, beton ol, er der altid risiko for farlige stoffer og derfor skal der altid foretages kortlægning. På 

baggrund af kortlægningen bestemmes det om murværk, beton ol skal afrenses (saneres) forud for genbrug eller genanvendelse.1  

4. 

En kortlægning består af prøvetagning og analyser for miljøfarlige stoffer, i de relevante bygningsdele og/eller materialer2. Kortlægningsrapporten 

fortæller både hvilke farlige stoffer der evt. findes og i en hvor høj koncentration de findes i. Denne information bestemmer om affaldet skal 

klassificeres som ”rent”, ”forurenet” eller ”farligt affald”. Klassificeringen er, sammen med typen af affald, med til at bestemme hvordan affaldet skal 

bortskaffes.  

 5. 

Screeningsskemaet og evt. kortlægningsrapport skal fremsendes som en del af anmeldelsen af bygge-anlægsaffaldet i Byg & Miljø.  

vejledningsvideoen kan du se hvordan skema og rapport vedhæftes din anmeldelse. Link til vejledningsvideo findes på Hjørring Kommunes 

hjemmeside: https://hjoerring.dk/erhverv/miljoe/affald/anmeldelse-af-bygge-og-anlaegsaffald  

 

 
1 Jf. Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald §12 kan sorteret, uforurenet bygge- anlægsaffald frit genbruges til samme eller beslægtede 

formål eller efter forarbejdning genanvendes som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder. Affaldet betragtes som uforurent når det lever op til grænseværdierne for 

rent affald i fane 3.   
2 Kortlægningsrapporten skal leve op til bilag 7 punkt 5-9 i Bekendtgørelse om affald BEK nr. 2159 af 09.12.20 



B Anmeldelse af affaldstyper, mængder, transportør og modtageranlæg  

1.  
Anmeldelsen af affaldstyper, mængder, transportør og modtageranlæg skal skabe overblik, understøtte god kildesortering og sikre korrekt 

bortskaffelse og sporbarhed i affaldsstrømmene.  

2.  

Oplysningerne kan indtastes direkte i Byg & Miljø. For at vi kan behandle din sag hurtigt er det vigtigt at du husker at indtaste alle de relevante 

oplysninger. Særligt skal du være opmærksom på at få angivet en godkendt modtager.  

 

For at hjælpe dig med at sikre at du har alle relevante oplysninger med har vi lavet ”skema til anmeldelse af byggeaffald”. Skemaet finder du på 

vores hjemmeside: https://hjoerring.dk/erhverv/miljoe/affald/anmeldelse-af-bygge-og-anlaegsaffald  

 

I skemaet har vi forsøgt at gøre anmeldelsen så nem som muligt. I stedet for at taste alle oplysninger dirket i Byg & Miljø, kan du vedhæfte det 

udfyldte skema til din anmeldelse. Du kan se hvordan i vejledningsvideoen på vores hjemmeside:  

https://hjoerring.dk/erhverv/miljoe/affald/anmeldelse-af-bygge-og-anlaegsaffald 

 

Skemaet består af tolv kolonner. De seks (kolonne A, B, C, E, G og H), har vi udfyldt for dig og de er låst, så de ikke kan ændres. De sidste seks 

kolonner (Kolonne D, F, I, J, K og L), skal du selv helt eller delvist udfylde. Hvordan du gør det, beskrives nedenfor.  

 

3.  
I kolonne A har vi oplistet de EAK-Koder (Europæiske affaldskoder) der findes for bygge-anlægsaffald. Kolonnen er låst og du skal ikke ændre eller 

skrive i felterne. 

4. I kolonne B er den overordnede affaldstype beskrevet jf. EAK Koden. Kolonnen er låst og du skal ikke ændre eller skrive i felterne. 

5. 
I kolonne C er affaldstypen yderligere beskrevet som en affaldsfraktion med en række eksempler (OBS listen af eksempler er ikke udtømmende).  

Kolonnen er låst og du skal ikke ændre eller skrive i felterne. 

6.  

I kolonne D er der mulighed for, at du mere specifikt kan beskrive det affald som anmeldes.  

 

F.eks. hvis du har beton med maling på, der er klassificeret som farligt affald grundet tungmetaller skal det rapporteres som: ”17 01 06, Blanding af 

Beton, Mursten og tegl indeholdende farlige stoffer”, men da faktionen helt konkret kun består af malet beton, kan du skrive det i kolonne D.  

 

Jo mere specifik du kan være i din anmeldelse, jo hurtigere går sagsbehandlingen efterfølgende.  



7. 
I kolonne E er klassificeringen af affaldet angivet. Klassificeringen er baseret på de grænseværdier du finder i fane 3.  Affaldet kan klassificeres som: 

rent, forurenet eller farligt affald. Kolonnen er låst og du skal ikke ændre eller skrive i felterne. 

8.  
I kolonne F er der mulighed for, at du kan indtaste prøvenummerer fra kortlægningsrapporten. Et prøvenummer skal henvise til en analyse af den 

relevante affaldstype i kortlægningsrapporten.  

9. 

I kolonne G er der en beskrivelse af de særlige krav, der evt. er til håndtering af affaldsfraktionen. Det kan f.eks. være krav om, hvordan affaldet skal 

pakkes ned (emballering) eller krav om, at der skal udfyldes en deklaration til modtageranlægget.  Kolonnen er låst og du skal ikke ændre eller skrive 

i felterne. 

 

OBS transportøren har altid pligt til at videregive en kopi an anmeldelsen samt sagens løbenummer til modtageranlægget  

10.  

I kolonne H er den relevante behandlingsmetode for affaldet beskrevet. Der er fire muligheder: 

• Forberede til Genbrug eller Genanvendelse 

• Energiudnyttelse (forbrænding)  

• Special Behandling  

• Deponi 

Kolonnen er låst og du skal ikke ændre eller skrive i felterne. 

11. 
I kolonne I skal du angive den forventede mængde af den enkelte affaldstype. Det kan være rigtig svært at vurdere, men det er et krav, at feltet 

udfyldes, så gør det efter bedste evne.  

12.  

I kolonne J skal du angive hvem, der transporterer affaldet til modtageranlægget.  

 

Når en privat bygherre overdrager bygge-anlægsaffald til en virksomhed f.eks. en vognmand eller den håndværker der står for nedbrydningen, 

betragtes affaldet herefter som erhvervsaffald. Det er i den forbindelse vigtigt, at du som bygherre sikre dig, at den der skal bortskaffe affaldet, får 

en opdateret kopi af anmeldelsen samt det løbenummer som du får, når anmeldelsen er accepteret. 

 

HUSK! Du har som Bygherre pligt til at udlevere en kopi af anmeldelsen samt løbenummer til transportøren. 

  

Vælger du som privat bygherre selv at bortskaffe dit byggeanlægsaffald, skriver du dig selv på som transportør i kolonne J.  



13. 

I kolonne K skal du angive hvilket godkendt modtageranlæg, der benyttes for erhvervsaffald til genbrug eller genanvendelse. Listen over godkendte 

modtager anlæg findes i energistyrelsens affaldsregister: https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx  (Godkendt modtageranlæg = Indsamler med 

forbehandling eller Genanvendelsesanlæg).  

 

For de øvrige affaldsfraktioner har Hjørring Kommune anvisningspligt. Derfor er disse felter udfyldt på forhånd og låst.  Anvisningspligten gælder for: 

• erhvervsaffald til energiudnyttelse,  

• ikke-genanvendeligt farligt erhvervsaffald til special behandling og  

• erhvervsaffald til deponi  

 

Transportøren har pligt til at videregive kopi af anmeldelse samt løbenummer til modtageranlægget. Modtageranlægget har herefter pligt til at 

indberette hvilke affaldstyper og mængder, de har modtaget på løbenummeret, til Hjørring Kommune 

 

Vælger du som privat Bygherre selv at bortskaffe dit bygge-anlægsaffald, skal det ske i henhold til gældende regulativ for husholdningsaffald og 

gældende sorteringsanvisninger på AVV’s genbrugspladser og miljøanlæg. https://www.avv.dk/borgere/  

Affaldsfraktioner, der af privat bygherre, bortskaffes via en kommunal genbrugsplads, er ikke omfattet af ovenstående krav om indberetning til 

Hjørring Kommune. 

 

14. 

I kolonne L har du mulighed for at skrive bemærkninger. F.eks. hvis:  

• Du som privat bygherre vil bortskaffe en eller flere af de i forvejen anviste affaldsfraktioner (kolonne K) til en af AVV’s genbrugspladser.   

• Du påtænker at genbruge eller genanvende en eller flere affaldsfraktioner på egen matrikel. 

• I øvrigt har bemærkninger/yderligere relevant information i forbindelse med anmeldelsen af den enkelte affaldsfraktion.   

 

 

 

 


