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Hvordan anmelder du affaldet? 

Du skal anmelde affaldet på www.bygningsaffald.dk (hvor man logger ind med privat- 
eller virksomheds-nemID). Her skal man selv angive hvor affaldet skal hen og Norddjurs 
Kommune skal så efterfølgende acceptere anmeldelsen eller evt. returnere den til 
rettelser (hvis det sker, vil der følge en bemærkning med om hvad der skal rettes). 

Du skal anmelde både

 det forurenede affald (mærket med gult i kortlægningsrapporten)
 det farlige affald (mærket ned rødt i kortlægningsrapporter)
 det rene affald (mærket med grønt i kortlægningsrapporten)
 Alt øvrigt affald fra projektet, som rapporten ikke omhandler, da der ikke har 

været mistanke om forurenende stoffer. 

Du kan påbegynde en anmeldelse i systemet uden at gøre den færdig. Din anmeldelse 
bliver gemt som en kladde, indtil du beslutter dig for at indsende den. Du kan derfor 
logge af og på hvis du ønsker at udarbejde anmeldelsen over flere gange. 

Overvej på forhånd: Typer, mængder, transportører og modtageranlæg

Inden du anmelder, skal du overveje hvor mange sorteringer der er nødvendigt i dit 
projekt. Der skal laves et estimat af, hvor meget der er af hver slags affald (dette kan en 
evt. entreprenør hjælpe med at estimere). Desuden skal du selv angive, hvem der skal 
transportere affald (man kan godt vælge “jeg kører selv”), og hvor du, entreprenøren 
eller transportøren ønsker at aflevere affaldet. 

Hvis du er i tvivl om affaldet skal bortskaffes til genanvendelse, forbrænding eller 
deponi, så prøv at bruge Norddjurs Kommunes flowdiagram. Kontakt miljøafdelingen, 
hvis du stadig er i tvivl derefter.

Løbenummer

I affaldslovgivningen er der krav om, at affaldet skal have et løbenummer. Det følger 
affaldet til modtagere (både offentlige og private modtageranlæg, dog ikke på 
genbrugspladser). Anmeldersystemet, bygningsaffald.dk, danner et unikt løbenummer 
ved hver anmeldelse. Når du har valgt modtagere i systemet, vil modtagerne, når 
anmeldelsen accepteres af kommunen, automatisk få besked om, at der er anmeldt 
affald til aflevering hos dem. 

I affaldslovgivningen er der også krav om at modtageranlæggene skal indrapportere til 
kommunen, når de har modtaget affaldet (her skal de oplyse løbenummer, mængde og 
type). 

Opmærksomhedspunkter til anmeldelse

Når du skal anmelde affaldet, er det vigtigt at ALT affald er med. Husk desuden:

http://www.bygningsaffald.dk/
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 Skal du bare skrifte et asbesttag ud og anmelde det, kan du anføre det i pkt. 1 
og det vil medføre færre punkter du skal udfylde 

 Alt farligt affald (farvet rødt i rapporterne) skal anmeldes i pkt. 9. Eneste 
undtagelse er asbestholdigt affald, som skal anmeldes under pkt. 8.

 I feltet ”kortlægningsreference” skal prøvenummeret angives, hvis der er tale 
om affald, som der er taget prøve af. Alle prøvenumre fra rapporten skal være 
med. 

 Brug også gerne bemærkningsfeltet til at skrive hvad det er, fx ”afrenset puds fra 
vægge, P1 + P2 + P6”. 

 Hvis du anmelder affaldstyper, som dækker over flere ting (fx affald til 
forbrænding), så beskriv i bemærkningsfeltet hvad det dækker over, fx 
”gulvtæpper, P7, tagpap” 

 Rapporten skal altid vedhæftes (under pkt. 4) 

Kommunens sagsbehandling

Når Norddjurs Kommune godkender anmeldelsen som fyldestgørende, så vil du 
modtage en pdf-fil. Heraf fremgår løbenummeret. 

Hvis kommunen mener der mangler noget i anmeldelsen, så vil den blive returneret og 
der står, hvad det drejer sig om. Så det er vigtigt at holde øje med om der kommer en 
mail om at den er returneret til rettelse og derefter komme ind og rette hurtigst muligt.  

Deponi

Hvis der under en nedrivning er affald, der skal til deponi, så skal du stadig deklarere 
affaldet på Reno Djurs’ hjemmeside inden du kører det til Balle. Her vil du blive bedt om 
at angive løbenummer og du skal også vedhæfte ovenstående pdf-fil fra 
bygningsaffald.dk 

Husk at affaldet til deponi skal holdes adskilt i PCB-holdigt affald, asbestholdigt affald, 
gipsaffald og øvrigt. Det skyldes, at det skal i forskellige celler ude på anlægget. Man kan 
godt køre det på samme læs, så vil du bare blive bedt om at køre over vægten flere 
gange. 

Farligt affald 

I systemet kan man kun vælge modtagere, som er godkendt til farligt affald, men det er 
ikke nødvendigvis alt slags farligt affald, de kan tage. Nogle kan kun tage vinduer, men fx 
ikke klinker. Hvis du er i tvivl om hvem du skal vælge, så prøv at kontakte dem først og 
spørg om de kan modtage det (og på hvilke betingelser) eller kontakt miljøafdelingen.

Kontaktoplysninger

E-mail til miljøafdelingen: miljoe@norddjurs.dk

Opkald direkte til sagsbehandler, Lisbeth Røge: tlf. 89 59 40 18

mailto:miljoe@norddjurs.dk


Flowdiagram. Anmeld affaldet fra kortlægningsrapporten i www.bygningsaffald.dk  
Hvor skal affaldet afleveres? Start i boks nr. 1. Punkterne som er nævnt i teksten henviser til punkter inde i anmeldelsessystemet.  
Vær opmærksom på de farvede ”faktabokse”. 

       Er affaldet farligt (farvet 
med rødt i rapporten) ? 

Nej

Ja

Kan/skal det farlige 
stof/materiale renses af? 

Nej

            Affaldet skal sendes          
til særlig behandling. 

Anmeld det under pkt. 9

OBS! Er der tale om 
asbestholdigt affald skal det 
dog anmeldes under pkt. 8Ja

Efter afrensning:

Det afrensede  stof/materiale er 
farligt. Gå til boks 3 for at finde ud 

af hvad du skal gøre med det. 

Det rengjorte materiale er rent 
affald. Gå til boks 7 for at finde ud 

af hvad du skal gøre med det. 

1  2 3 
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Er affaldet 

forurenet (farvet 
gul i rapporten)?

5 

Kan det 
forurenede 

stof/materiale 
renses af? 

Ja

Affaldet er uforurenet (farvet 
grønt i rapporten)

Kan affaldet genanvendes? 
Nej

6 

7 

Affaldet skal 
anmeldes til 

genanvendelse 
under pkt. 6

Ja Nej

8 

Er affaldet et 
brændbart 
materiale?

Efter afrensning:

Det afrensede  stof/materiale er 
forurenet. Gå til boks 9 for at finde ud 

af hvad du skal gøre med det. 

Det rengjorte materiale er rent affald. 
Gå til boks 7 for at finde ud af hvad du 

skal gøre med det. 

JaNej

Affaldet skal anmeldes 
til forbrænding på 

Affaldcentret i Lisbjerg 
under pkt. 8

9 

10

Ja

11 Affaldet skal 
anmeldes til deponi 

hos Reno Djurs i 
Balle under pkt. 8

12

Nej

Malet metal – følg ikke flowdiagram!  Hvis malingen 
indeholder mere end 50 mg/kg PCB, skal metallet anmeldes 
som farligt. Hvis malingen ikke overskrider denne grænseværdi 
for PCB, så kan det anmeldes som affald til genanvendelse, 
også selvom det farvet rødt eller gult i rapporten.   

Gips: Er ikke brændbart 
materiale. Hvis forurenet skal 
det til deponi, hvis rent kan 
det genanvendes

Vinyl: ikke brændbart, skal til deponi. Linoleum: brændbart

Beton eller uglaseret tegl til brug i vej eller plads? Anmeld under pkt. 6. 
Du kan i feltet ”Første modtager” vælge ”bruges på stedet”. Skal det ikke 
bruges på egen adresse, så skriv den egentlige adresse i kommentarfeltet

Direkte genbrug: Kan noget bruges igen, som det er? 

Hvis en dør, vinduer eller andet kan bruges igen af dig eller 
andre, så anmeld det under pkt. 5

Afrensning?  Det forventes at man afrenser facader, tunge 
mure, betongulve og lignende hvis der er fundet forurening 
derpå. Modsat forventes det ikke at man afrenser træ, gips 
og metal for evt. overfladeforurening. 

Asbest i fliseklæb: Man tager fliser og fliseklæber 
ned og pakker det samlet som asbestholdigt 
affald. Man skal ikke forsøge at rense 
fliseklæberen af fliserne. 

Hvis en dør, vinduer eller andet kan bruges igen 
af dig eller andre, så anmeld det under pkt. 5

Mineraluld: Kan genanvendes hvis det er rent. RGS Nordic indsamler til 
genanvendelse. Har mineraluld lagt under et asbesttag, skal det bortskaffes 
til deponi som asbestholdigt affald. 

Imprægneret træ: Må ikke brændes i danske 
forbrændingsanlæg, så skal afleveres til en godkendt 
virksomhed der sender det til forbrænding i udlandet. 

http://www.bygningsaffald.dk/
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