
Side 1 af 2

Udkast til retningslinjer for genanvendelse af knust asfalt, sorteret uforurenet byggeaffald og rent jord der 
ikke kræver tilladelse fra Faxe Kommune.

I Danmark producerer vi årligt over 4 mio. tons byggeaffald, og en stor del af det kan genanvendes i andre 
bygge- og anlægsprojekter. En stor del af det som for eksempel beton og tegl kan bruges som erstatning for 
grus og sten materielle, bundsikring af veje og etablering af pladser. Derudover flyttes der 10-12 mio. tons 
jord, som enten bliver genanvendt i forskellige projekter eller bliver deponeret på godkendte anlæg.

En stor del af bygge- og anlægsaffaldet og jorden kan genanvendes uden tilladelse fra Kommunen. Dette 
gælder for brugen af knust asfalt, sorteret uforurenet byggeaffald og rent jord der ikke stammer områder 
der er kortlagte som forurenede eller områder der er kortlagt som lettere forurenede.

Center for Plan og Miljø har udarbejdet nedenstående retningslinjer for brug af knust asfalt, sorteret 
uforurenet byggeaffald og ren jord uden tilladelse fra Faxe Kommune. Alt bygge- og anlægsarbejder skal 
derudover følge den til enhver tid gældende lovgivning og retningslinjer på området.

Knust asfalt

Genanvendelse af knust asfalt uden tilladelse er reguleret af Miljøstyrelsens cirkulære fra 1985 samt 
vejledende udtalelser om fortolkningen af cirkuleret. Ifølge cirkulæret kræver det ikke tilladelse efter § 19 i 
miljøbeskyttelsesloven at bruge opbrudt asfalt i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, herunder 
vejbygning m.v.. Ifølge Miljøstyrelsens vejledende udtalelse af 13. august 2010 skal bygge- og anlægsarbejde 
forstås som bundsikring og befæstelse veje(øverste udækkede lag). Veje skal i denne forbindelse forstås 
snævert, og knust asfalt må ikke anvendes på stier, i parker, på marker og lignende. Genanvendelsen må 
derfor kun ske på egentlige vejanlæg.

Asfalt indeholder tjære, olie og nogen gange tungmetaller, der kan være skadelige for mennesker og miljø. 
Jorden omkring veje med knust asfalt er derfor i risiko for at blive forurenet med PAH og kulbrinter. På den 
baggrund kan Region Sjælland kortlægge arealer, hvor der er brugt knust asfalt, som forurenede på 
vidensniveau 2. Faxe Kommune indsender projekter med knust asfalt til regionsjælland, der vurderer om 
området skal kortlægges som forurenet.

Center for Plan- og Miljø’s vurderer at den miljømæssigt bedste genanvendelse af asfalt, er til produktion af 
ny asfalt. Ved forespørgsel om anvisning af affald vil Faxe Kommune derfor anvise knust asfalt til produktion 
af nyt asfalt. 

Ved forespørgsel om genanvendelse i vejbygningsprojekter vil Center for Plan- og Miljø vejlede om reglerne 
for fri genanvendelse og samtidigt vejlede om miljøkonsekvenser og om at området vil blive kortlagt som 
forurenet. 

 Knust asfalt må kun anvendes i egentlige vejanlæg og pladser i tilknytning til egentlige vejanlæg.
 Knust asfalt må ikke anvendes på stier, parker, skove, marker og lign.
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Terrænreguleringer med ren jord i landzonen

Terrænreguleringer i landzonen er reguleret af Planloven1 og Jordflytningsbekendtgørelsen2

 I henhold til Jordflytningsbekendtgørelsen skal jord der flyttes fra områder, der er forurenet, kortlagt som 
forurenet, offentlige vejarealer og områder der er områdeklassificeret som lettere forurenet, anmeldes til 
kommunen. I forbindelse med anmeldelse er der krav om prøvetagning der viser om jorden er forurenet. 

Jord fra områder, der ikke er kortlagt som lettere forurenede eller jord uden kendte forureninger, regnes 
som udgangspunkt for at være ren jord. Det kan derfor frit flyttes uden at anmelde det til kommunen. Hvis 
man i forbindelse med arbejdet støder på forurening, skal man anmelde det til Kommunen.

Ved forespørgsel om terrænreguleringer vurderer Faxe Kommune om projektet kræver landzonetilladelse.

Jord fra udstykninger, terrænreguleringer og andre jordprojekter kan derfor i vidt omfang flyttes uden at 
kommunen er involveret. Jorden skal dog overholde følgende.

 Jord der skal placeres på udyrkede arealer eller på landbrugsjord, skal overholde kravene til klasse 0 
jord.3

 Jorden må ikke indeholde affald

Hvis der ved modtagelse af jorden observeres, at det for eksempel indeholder affald som f.eks. jern, plastik, 
porcelæn må jorden ikke anvendes i terrænreguleringen, før affaldet er bortsorteret.

Sorteret uforurenet byggeaffald

Ifølge restproduktbekendtgørelsen kan natursten, uglaseret tegl, beton og blandinger af materiale fra 
natursten, uglaseret tegl og beton uden tilladelse og efter forarbejdning, herunder nedknusning, anvendes 
som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder4. Der er et generelt krav om 
affaldssortering i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, det må derfor ikke indeholde andre materialer 
som for eksempel jern eller plastik.

 Affaldet skal være sorteret
 Anvendes som erstatning for et primært råstof som f.eks. grus eller sand.
 Affaldet skal være forarbejdet f.eks. nedknust

Hvis der ved modtagelse af restprodukterne observeres, at det ikke er tilstrækkeligt sorteret og for eksempel 
indeholder jern, plastik, porcelæn m.m. må produktet ikke anvendes i anlægsarbejdet, før det er blevet 
sorteret yderligere.

Godkendt af Teknik & Miljøudvalget den xx.xx.xxxx.

1 Lovbekendtgørelse nr. 287 af 14. april 2018
2 Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015
3 Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland juli 2001

4 Bekendtgørelse nr. 1572 af 15. december 2016


