”Viden om”
byggeaffald i Restproduktbekendtgørelsen
I slutningen af 2016 udkom en ny version af
Restproduktbekendtgørelsen, BEK 1672:2016. Den
indeholder en ny kategori af bygge- og anlægsaffald,
som er forurenet med visse stoffer. Indtil videre er der
kun fastsat én grænseværdi PCB. Grænseværdien
angiver, hvor meget PCB byggeaffald maksimalt må
indeholde, når det nyttiggøres som erstatning for
råstoffer.
DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald har på
netværksmøder diskuteret bestemmelserne i
bekendtgørelsen. På det grundlag gives i det følgende
hjælp til forståelse og anvendelse af bestemmelserne i
bekendtgørelsen.
Ny kategori af bygge- og anlægsaffald
Restproduktbekendtgørelsen fra december 2016
indeholder en ny kategori af bygge- og anlægsaffald
karakteriseret ved at være ”lettere forurenet”. I første
omgang er der for denne kategori kun sat en øvre
grænseværdi PCBtotal (2,0 mg/kg). Det er fortsat op til
kommunerne selv at fastsætte en nedre grænseværdi,
der adskiller det uforurenede byggeaffald fra lettere
forurenet.
Byggeaffald, der er lettere forurenet med PCB, vil under
visse betingelser kunne anvendes uden godkendelse,
MEN anvendelsen skal anmeldes (se under anmeldelse).
Er byggeaffaldet forurenet med andre farlige stoffer,
kan Restproduktbekendtgørelsens bestemmelser ikke
anvendes, men der kan søges tilladelse eller
godkendelse til anvendelse efter Miljøbeskyttelseslovens §§19 eller 33. Dog skal Restproduktbekendtgørelsens anvendelsesbetingelser stadig være
opfyldt, hvis der er PCB til stede i koncentrationer op til
2,0 mg/kg.

Oversigt over forureningskategorier og
anvendelses som erstatning for råstoffer
Forureningskategorier for bygge- og
anlægsaffald baseret på indhold af PCBtotal
Uforurenet
Der er pt. ikke fastsat en grænseværdi for
maksimalt indhold PCBtotal i uforurenet byggeog anlægsaffald. Det er fortsat op til
kommunerne at fastsætte, hvornår det er
uforurenet. Dog har Miljøstyrelsen i en
vejledende udtalelse henvist til den
grænseværdi Københavns kommune anvender
på 0,1 mg PCBtotal/kg
Uforurenet bygge- og anlægsaffald kan
nyttiggøres uden tilladelse jf. §12 og bilag 6 i
Restproduktbekendtgørelsen.
Lettere forurenet (el. forurenet med visse
stoffer)
PCBtotal < 2,0 mg/kg ts (særlige krav til
prøvetagningen).
Lettere forurenet bygge- og anlægsaffald kan
nyttiggøres uden tilladelse jf. §13, §14 og §15
samt bilag 7 i Restproduktbekendtgørelsen.
Anvendelsen skal anmeldes jf. §16.
Hvis bygge- og anlægsaffaldet også er forurenet
med andre stoffer kræver anvendelsen også en
§19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.
Forurenet

Hvad omfatter kategorien ”Lettere forurenet”
Sortereret byggeaffald forurenet PCB omfattet af
reglerne kan hidrøre fra:
1. Nedrivnings- eller renoveringsarbejder
2. Fra anlæg med tidligere miljøgodkendelse til at
anvende sortereret byggeaffald forurenet PCB
3. Fra projekter anvendt, der har opnået tilladelse
eller godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven

2,0 mg/kg ts < PCBtotal < 50 mg/kg ts

I alle tilfælde gælder, at indhold af PCB ikke må
overstige 2,0 mg/kg målt ved kilden, der hvor
koncentrationen vurderes at være højest.

PCBtotal > 50 mg/kg ts

Kan ikke nyttigøres efter Restproduktbekendtgørelsen, og der kan ikke søges §19 tilladelse
efter Miljøbeskyttelsesloven.
Bortskaffes til behandling eller deponering.
Farligt affald
Krav om destruktion eller underjordisk
deponering jf. POP-forordningen.

Bygge- og anlægsaffald fra genbrugsstationer og andre
samlecontainere kan derfor ikke nyttiggøres efter
Restproduktbekendtgørelsen med mindre, det er
uforurenet.
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Prøvetagning
Der stilles følgende krav til prøvetagning af prøver til
dokumentation af forureningsniveau i forhold til
håndtering efter Restproduktbekendtgørelsen:
• Prøver skal udtages inden nedrivning
(grænseværdien for PCBtotal gælder hvis den er
målt ved kilden)
• Prøver udtages i overfladen
• Prøver tages, hvor koncentrationen vurderes at være
højest
Der stilles i bekendtgørelsen ingen yderligere krav til
prøvetagningsmetode eller dokumentation.
Vejledning om prøvetagning af PCB kan findes i SBIAnvisning 241 om undersøgelser af PCB i bygninger.
Anvisningen indeholder generel viden om kortlægning af
bygninger, herunder planlægning af prøvetagningen. Der
gives også en ”trin- for-trin” vejledning til prøvetagning
af visse materialer.
Se også ”Viden om”:
• Tommelfingerregler vedr. antallet af prøver
• Viden om prøvetagningsusikkerheder
I den europæisk standard om prøvetagning af affald
(DS/EN 14899:2006) er dokumentation et nøgleord for
sikring af kvalitet i prøvetagning. Det er her et krav at,
prøvetagningen dokumenteres gennem en
prøvetagningsplan, en feltrapport, et håndterings- og
ansvarsdokument samt en prøvetagningsrapport.
Prøvetagningsrapporten sammenfatter indholdet af de
øvrige dokumenter.
Det sidste og måske vigtigste element i at sikre kvaliteten
i prøvetagning er at kræve prøvetagningen udført af
kompetente prøvetagere. Kompetence kan
dokumenteres på flere niveauer; gennem erfaring (CV),
gennem dokumentation af deltagelse i kurser,
certificering eller akkreditering.
Analyse af PCB
Når et laboratorium modtager prøver til analyse for PCB,
er det ofte nødvendig at udtage en delprøve til analyse.
Når det gøres, skal man være opmærksom på, at
delprøven skal være repræsentativ. For PCB skal man
være særlig opmærksom på at undgå afdampning under
udtagning af delprøver.

modtager analyseresultaterne. Ét udslag på én enkelt
congener på 0,02 mg/kg ts vil give et resultat for PCBtotal
på 0,1 mg/kg ts, som er den grænseværdi, der i dag
anbefales anvendt til at skelne mellem uforurenet og
forurenet affald.
Det er derfor en god idé på forhånd at aftale
detektionsgrænsen med laboratoriet. Ved klassificering
af byggeaffaldet som ”lettere forurenet” bør
detektionsgrænsen for de enkelte congener derfor ikke
overstige 0,05 mg/kg ts.
Der er tradition for, at når analysen viser, at resultatet er
under detektionsgrænsen, så regnes dette resultat ikke
med i sum af 7 congener. Men der er reelt aldrig fra
centralt hold taget stilling til, hvordan ”mindre end”
håndteres i relation til en summation af enkelte analyser.
Om fortolkning af flere prøveresultater
Har man flere resultater af PCB indholdet i ”samme”
materiale, kan det diskuteres, hvordan disse skal
håndteres og fortolkes.
I relation til PCB i byggeaffald, som håndteres ifølge
restproduktbekendtgørelsen, kan det af følgende
formulering i bilag 3: bygge- og anlægsaffaldet med et
indhold på maksimalt 2,0 mg PCBtotal/kg (målt ved kilden
og i overfladen det sted, hvor koncentrationen vurderes
at være højest) udledes at det må være den højeste
koncentration (målt for et givent materiale, som
håndteres under ét), der danner grundlag for beslutning i
relation til om Restproduktbekendtgørelsens
bestemmelser kan anvendes.
Om anmeldelse
Den, der påtænker at anvende lettere forurenede
brokker, skal senest 4 uger før anvendelsen indgive en
skriftlig anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal
indgives til den kommune, hvor det kommende byggeog anlægsarbejde ønskes placeret. Kommunen skal IKKE
godkende anvendelsen.
Kommunen vil herefter sende anmeldelsen videre til
Regionen, som vurderer om anvendelsen vil give en
kortlægning af anvendelseslokaliteten.

Delprøver opblandes med et solvent, og PCB ekstraheres
fra prøven. Det er ekstraktet, der analyseres for 7 af de i
alt 209 PCB-congener. Analysemetoden, der anvendes, er
oftest DS/EN 15308:2016, som er en standard for
karakterisering af PCB i affald. For at bestemme
totalkoncentrationen af PCB i prøven ganges summen af
de syv congener med en faktor fem.
Detektionsgrænse for PCB
Detektionsgrænsen for de enkelte congener er i de fleste
tilfælde på 0,01 mg/kg ts, men man skal være
opmærksom på at denne kan være sat højere, når man
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