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Situationen i dag
• Danmark er med i Det indre Marked og 

skal følge reglerne heri
• Det skal ikke-EU-medlemmer som fx 

Norge, Schweitz, Tyrkiet og Island også
• Det betyder, at der findes fælles 

europæiske regler, der skal følges
• I nogle tilfælde - og i en vis udstrækning -

kan der laves nationale tillægsregler
• Generelt er de fælles EU-regler fornuftige



Regler for tilslag
(genanvendt beton er tilslag!)

• Udgangspunktet er naturlige tilslag som 
natur-grus eller nedknust klippe

• Tilslag fra nedknust beton består derfor 
også i stor udstrækning af disse naturlige 
tilslag (plus cementpasta)

• Derfor er udgangspunktet og 
sammenligningsgrundlaget de naturlige 
tilslag



Status for standarder
• En ny udgave af den europæiske beton-

materiale standard EN 206 er under 
implementering

• Det kræver en dansk tillægsstandard, der 
kommer til at hedde DS/EN 206 DK NA

• Både EN 206 og den danske NA 
indeholder regler om genanvendte tilslag

• Det danske NA udarbejdes af et bredt 
udsnit af betonbranchen i videste forstand



De overordnede regler
• Betonnormen EN 1992-1-1 DK NA:

– Nedknust beton skal opfylde EN 206 og DK NA
– Skal opdeles i sand- og stenfraktion
– Kun passiv miljøklasse
– Styrker op til C30/37
– Max. 20% af sten og 10% af sand
– Fra samme produktions sted lidt andre regler



EN 206 (fælles EU regler)
• Hvis mere end 5% skal den nedknuste beton 

betragtes som tilslag efter DS/EN 12620 
(tilslagstandarden)

• Da DS/EN 12620 er en harmoniseret standard, skal 
det genanvendte tilslag CE-mærkes og overvåges af 
et certificeringsorgan

• Hvis det er eget procestilslag, skal beton-
certificeringsorganet overvåge også det 
genanvendte tilslag

• Der er begrænsninger i mængden af genanvendt 
materiale, der kan anvendes, se Annex E, Table E.2



DS/EN 206 DK NA
• Procestilslag kan anvendes i Passivt miljø 

i normal og skærpet kontrolklasse
• Anneks E angiver, at kun de mest rene 

klasser – se Table 20 i DS/EN 12620 kan 
anvendes

• Anneks E indeholder en lempelse for 
beton fra ”ren kilde”

• Kravene fra DS/EN 1992-1-1 om 
mængder på 10 hhv 20% gentages



DS/EN 12620



Konklusion

• EN 206 og EN 12620 sætter 
begrænsninger for genanvendelse af 
nedknust beton

• Generelt er kravene fornuftige
• Der mangler lempelser for styret kendt 

kvalitet
• Det kræver kræfter at påvirke dette
• De danske myndigheder skal samarbejde


