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Idégrundlag  
Bygge- og anlægsaffald (B&A-affald) betragtes som en ressource. BA-affaldet skal fra beslutning 
om nedrivning til det genanvendes/genbruges håndteres således, at kvalitet og værdi af 
materialerne om muligt bevares. I den proces har affaldssektoren et ansvar som ressourceforvalter 
og spiller en væsentlig rolle i forhold til at udvikle og iværksætte de nødvendige tiltag for at 
genbrugte og genanvendte materialer kan bringes tilbage på markedet for byggematerialer. 
Affaldssektoren må sikre, at kvaliteten af de genbrugte og genanvendte byggematerialer (såvel 
teknisk som miljømæssigt) kan dokumenteres, og at der er gennemsigtighed i håndtering i forhold 
til at skabe tillid til, at de genbrugs- og genanvendte materialer IKKE indeholder miljøfarlige stoffer.   

 

Netværkets rolle 
DAKOFA etablerede i 2012 et netværk for bygge- og anlægsaffald. Netværket skal være et 
samlende netværk og et fælles omdrejningspunkt for udvikling og deling af viden mellem alle 
aktørerne i værdikæden.  

Netværket arbejder for at fremme samarbejde i værdikæden, samle og formidle viden og sikre 
koordinering af initiativer til øget bæredygtig ressourceudnyttelse af B&A-affaldet. Netværket skal 
arbejde for at skabe sammenhængskraft på tværs af sektorer og geografi.    

Netværkets arbejde tager udgangspunkt i nationale og Europæiske visioner og strategier på 
området, herunder Danmark uden affald, 2013, Strategi for affaldsforebyggelse 2015, Advisory 
Boards anbefalinger til Regeringen fra 2017 samt EU-kommissionens CØ-pakke fra 2015.  

 

Deltagere 
Alle parter med interesse i bygge- og anlægssektorens materialestrømme, herunder bygherrer, 
arkitekter, entreprenører, rådgivere, myndigheder, leverandører af byggematerialer opfordres til at 
deltage i netværket. Netværket henvender sig også til organisationer/institutioner inden for 
forskning, udvikling og uddannelse. Deltagelse i netværksmøder fordrer, at man er medlem af 
DAKOFA. 

Netværket vil i den kommende periode gøre en indsats for at skabe kontakt til og dialog med 
aktører fra værdikæden, som hidtil ikke har deltaget i netværket. 



 

 

Netværkets fokusområder for perioden 2018-2020  
Netværkets fokusområder vil i de kommende 3 år være: 
 
Lovgivning: Netværket vil følge op på nuværende og kommende lovgivning, herunder forståelsen 
af reglerne og omsætning til anvendelse i praksis. Netværket skal bidrage til at sikre en fælles 
forståelse af rammer og regler samt samle ”best practice” på området. Netværket sætter endvidere 
fokus på konkrete og aktuelle problemstillinger, som giver udfordringer for kvalitet og øget 
genanvendelse. Forslag til emner er: 

• Grænseflade mellem affald og produkter - Hvornår er det affald og hvornår er det 
produkter, hvilke regler gælder og hvordan forvaltes de i praksis? 

• Opfølgning på restproduktbekendtgørelsen og anvendelsen af de nye muligheder for 
anvendelse af lettere forurenet byggeaffald  

• Opfølgning på betydning af nye definitioner i affaldsdirektivet, som er relevante for bygge- 
og anlægsaffald (material recovery, backfilling) 

• Fra Miljøstyrelsen: 
o Mulig kommende bekendtgørelse om byggeaffald samt vejledning fra MST om 

håndtering af byggeaffald samt vejledning om håndtering af B&A-affald 
o Initiativ vedr. grænseværdier for øvrige miljøfremmede stoffer i B&A-affald i relation 

til nyttiggørelse 
o Hvad betyder implementering af miljøfarekriterierne for klassificering af byggeaffald 

som farligt affald? 
o Opfølgning på anbefalinger fra Regeringens Advisory Board, herunder selektiv 

nedrivning 
  
Affald til ressource: Netværket skal bidrage til at sætte fokus på muligheder og forhindringer for, 
at byggeaffaldet kan transformeres fra affald til ressourcer. Der sættes fokus på sporbarhed, 
dokumentation (herunder anmeldelse), samspil med krav til byggematerialer og byggetekniske 
forskrifter samt sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Forslag til emner: 

• Ressourcekortlægning som et redskab til at fremme genbrug og genanvendelse, herunder 
hvordan, hvem og hvornår 

• Nødvendighed af sammenhæng mellem ressourcekortlægning og efterspørgslen 
/afsætningsmuligheder for materialerne, herunder opfølgning på initiativ om selektiv 
nedrivning og markedsføring af genbrugte/genanvendte materialer.  

• Viden om miljøfremmede stoffer i B&A-affald, herunder behovet for en kobling mellem 
kendskab til indhold af forureningsstoffer og anvendelsesmæssige kriterier 

• Muligheder og behov for dokumentation af genanvendte materialers kvalitet (miljømæssig 
og teknisk), herunder fokus på sporbarhed og byggetekniske krav 

• Overblik over behandlingsmuligheder for udvalgte materialestrømme (e.g. gips, mineraluld 
mv.) 

• Opfølgning på strømme fra mindre nedrivninger som typisk sammenblandes f.eks. på 
genbrugsstationer 

  
Tilsyn og sagsbehandling: Netværket kan bidrage til at sætte fokus på, hvordan tilsyn og 
sagsbehandling kan foregå så det bliver et samarbejde mellem myndigheder og virksomhederne til 



 

gavn for begge parter. Dette kræver dialog og forståelse af de rammer og krav som både 
virksomheder og myndigheder opererer under. Netværket vil søge at dele de gode erfaringer og 
om muligt nedfælde disse i viden om ark. Forslag til emner 

• Eksport af byggeaffald, hvad lægges der vægt på i sagsbehandling, og hvordan sikres det, 
at affaldet ender de rigtige steder (sporbarhed)?  

 
 
Resultaterne af Netværkets arbejde sammenfattes i de kortfattede ”DAKOFA – viden om”, som er 
tilgængelig på DAKOFAs hjemmeside til fri afbenyttelse af alle. 
 

Netværkets organisering og arbejdsform 
Netværkets organisering og arbejdsform omfatter følgende elementer: 
 
Der udpeges en styregruppe for netværket som består af en formand samt 6-8 medlemmer fra 
netværket. Styregruppen:   

- Repræsenterer medlemmerne i netværket 
- Repræsenterer aktørerne, der arbejder med B&A-affald  
- Er sekretariatets sparring i valg af emner i overensstemmelse med netværkets 

kommissorium 
- Sikrer at aktuel viden fra branchen inddrages i netværkets aktiviteter, herunder også viden 

fra udlandet  
- Er gode ambassadører i netværket og skaber sammenhængskraft 
- Er ildsjæle snarere end interessevogtere J 

 
Netværket indstiller en Formand til DAKOFAs bestyrelse, som formelt udpeger formanden for 
netværket. Formanden deltager i DAKOFAs Tekniske Råd. Styregruppens øvrige medlemmer 
vælges på et netværksmøde. Styregruppen mødes efter behov dog minimum én gang årligt.  
 

Netværksmøder 
Der afholdes 3-4 netværksmøder per år. Der sigtes mod, at netværksmøderne afholdes både i 
Jylland/Fyn og på Sjælland enten hos medlemmerne eller hos DAKOFA.  


