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Sorteringvejledning ved nedrivning, renovering og nybyggeri 
 

Genanvendelige materialer 
Alle affaldsfraktioner skal sorteres særskilt, hvis ikke der er indgået følgende aftale: Bygherren skal kunne dokumentere, at der er 

indgået en skriftlig aftale med affaldsmodtageren om overdragelse af ansvaret for sortering af affaldet. Af aftalen skal det fremgå 

hvilke affaldstyper, som aftalen omfatter, og mængden heraf. Denne dokumentation skal bygherre være i besiddelse af før 

sammenblanding finder sted. 

 

Såfremt den samlede mængde af bygge- og anlægsaffaldet er under 1 tons, kan sorteringen overlades til et modtageanlæg, hvis 

Team Byggeaffald inden sammenblandingen foretages har godkendt og anvist affaldet. 

• Asfalt                                                                                                • Pap 
• Beton                                                                                                • Plast, PE-, PP- og PS-affald 
• Flamingo                                                                                        • Rent træ                 
• Gipsplader                                                                                     • Stenuld 
• Glas                                                                                                   • Tagpap 
• Jern & metal                                                                                 • Tegl (uglaseret) 
• Jord med brokker                                                                       • Andre genanvendelige materialer 
• Kasserede maskiner (elektronik skrot)                                                                                                                                                                                     

                                                                

Forbrændingsegnet affald  
Modtageranlæg: Amager Ressource Center og I/S Vestforbrænding. Ved bortskaffelse af affald til neddeling inden forbrænding, 
skal affaldet køres til et modtageanlæg i Københavns Kommune. 
 

• Behandlet træ                                                                               • Træbeton 
• Skumplast                                                                                      • Andet forbrændingsegnet affald                                                                                                                                                                                                                                
                                                              

Deponiaffald  
Modtageranlæg: AV Miljø 

                                                                                        
• Blæsemidler                                                                                  • Leca 
• Etermit (ikke asbestholdigt)                                                  • Mørtelpuds                 
• Glasuld / mineraluld (glas- og stenuld)                           • Støvende/ikke støvende asbestholdigt affald 
• Indskudsler                                                                                    • Støvsugeposer 
• Koks og slagger                                                                            • Tegl (uglaseret) 
• Keramik og porcelæn                                                                • Andet deponi affald 
• PCB-holdigt affald < 50 mg/kg                                                                                        
                 

Farligt affald  
Modtageranlæg: SMOKA I/S, Fortum Waste Solutions A/S og Special Waste System A/S 
 
Farligt affald skal altid anmeldes til www.bygningsaffald.dk 
 

• Blyholdigt affald (> 2500 mg/kg)                                        • Stærkt støvende asbestholdigt affald 
• Kviksølvholdigt affald (>2500 mg/kg)                               • Zinkholdigt affald (> 2500 mg/kg)                 
• Olie- og kemikalieaffald                                                             • Andet farligt affald 
• PCB-holdigt affald (> 50 mg/kg)                                                   

 

Termoruder 
                                                 • Termoruder skal altid sorteres særskilt 
                                                 • Termoruder fra perioden 1950-1977 skal altid anmeldes til www.bygningsaffald.dk 

 

 

Læs om reglerne i Affaldsbekendtgørelsen – § 63 

 

Grænseværdier for miljøproblematiske stoffer -  Grænseværdier .pdf (kk.dk) 

 

Læs mere på kommunens hjemmeside www.kk.dk/byggeaffald eller  

kontakt Team Byggeaffald på byggeaffald@tmf.kk.dk 
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