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Vedr. udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret 
bygge- og anlægsaffald. 
 
GenvindingsIndustrien (GI) har modtaget ovenstående høring, der giver anledning til følgende 
bemærkninger: 
 
Generelle bemærkninger 
GI vil gerne kvittere for brugen af rette-markeringer i selve bekendtgørelsen, som sammenholdt 
med høringsbrevet giver et udemærket grundlag for at forholde sig til de foreslåede ændringer. 
 
Specifikke bemærkninger 
I relation til særligt ”transformatorer”, og hvorvidt disse er omfattet af nærværende 
bekendtgørelse: Kapitel 5 (anvendelse af sorteret bygge- og anlægsaffald) henviser i §11 til bilag 2 
og 3, hvor man i bilag 3 stk. 1 definerer noget som ”sorteret PCB-holdigt bygge – og anlægsaffald, 
såfremt der er tale om sorteret bygge- og anlægsaffald, jf. § 2, nr. 11, litra a-d, der stammer fra 
byggearbejder omfattet af § 78 i bekendtgørelse om affald, og som inden nedrivning og sortering 
indeholdt maksimalt 2 mg PCBtotal/kg (målt ved kilden og i overfladen)”. 
 
I bilag 11 i affaldsbekendtgørelsen står anført (s. 129):  
”Du skal i øvrigt være opmærksom på, at elektrisk udstyr med kondensatorer f.eks. 
belysningsarmaturer med lysstofrør, ventilatorer, motorer, pumper, samt 
højspændingsinstallationer herunder transformatorer, kondensatorer eller 
strømgennemføringer, der vurderes at være fra perioden 1950-1986 kan indeholde PCB, og skal 
håndteres som PCB-holdigt affald”. 
 
Hvis transformatorer som følge heraf tilhører nærværende bekendtgørelse, finder GI, at der er 
behov for at afklare, hvorvidt 0-2 mg PCBtotal/kg er i overensstemmelse hermed, da 
transformatorer ikke analysemæssigt kan måles til < 3 ppm PCB efter CEN 12766-1 og 2, som er 
den analysemetode der står beskrevet i PCB bekendtgørelsen (BEK nr 925 af 13/12/1998 og senere 
ændringer, herunder også i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 
850/2004 – også kaldet ”POP forordningen”) 
 
I forlængelse heraf finder GI således også, at der er behov for at afklare og eventuelt tydeliggøre 
definitionen på anlægsaffald, da dette har stor betydning for hvilke produkter der henhører under 
nærværende bekendtgørelse, og hvordan det skal tolkes i relation til affaldsbekendtgørelsens bilag 
11. 
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