
Vejledning til ansøgere om nedlæggelse af affaldsskakter i 
beboelsesejendomme.

- Ansøgningen skal stiles til Byg, byggesag@albertslund.dk

- Ejer eller ansøger med fuldmagt fra ejer af ejendommen, skal argumentere og dokumentere 
(redegørelse og tegningsmateriale) for at de eksisterende affaldsskakter ikke er tidssvarende 
ud fra en miljømæssig og økologisk vurdering, herunder med hensyn til kildesortering, og at 
bortskaffelsen af affaldet ikke kan ske i overensstemmelse med de nugældende regler i 
lovgivningen om arbejdsmiljø. 

- Ansøger skal argumentere for at det ikke er muligt at modernisere affaldsskakterne inden for 
de eksisterende bygningsmæssige rammer. Er en modernisering forbundet med meget høje 
omkostninger, kan det ud fra en konkret vurdering være rimeligt at meddele dispensation fra 
bestemmelsen, eventuelt tidsbegrænset

- Der skal fremsendes dokumentation for at der har været beboerorientering forud for 
projektet. 

- Der skal fremsendes et konkret forslag til hvilken type affaldshåndtering der skal erstatte 
affaldsskakterne

- Affald & Genbrug skal godkende det konkrete affaldshåndteringsforslag. Byg inddrager 
Affald & Genbrug. Det er Affald & Genbrug, der kan vejlede om krav og muligheder for 
den fremtidige affaldsafhentning. Det er en fordel på et tidligt tidspunkt, at inddrage Affald 
& Genbrug”, så der kan etableres en dialog om mulighederne for affaldshåndtering.

I forbindelse med at der eventuelt gives tilladelse til nedlæggelse af affaldsskakter skal det 
dokumenteres at de nedlagte affaldsskakter brandsikres:

- Åbninger i affaldsskakt til kælderrum, skal reetableres mindst som bygningsdel klasse EI60 
A2-s1,d0, som brandmodstandsevnen i etagedæk. (BS 60, som DBI anbefaler)

- Åbninger i affaldsskakt med luge placeret ud mod trapperum skal etableres i ubrændbart 
materiale samt sikre lugen forsvarligt mod at kunne oplukkes og brandspredning. (som DBI 
anbefaler, således skakt og trappe i samme sektion, såfremt skakten ikke på noget tidspunkt 
benyttes som føringsvej af nogen art) 

- Såfremt skaktens funktion reetableres i oprindelige eller ny funktion skal den opfylde krav 
til en sektionsvæg (BS 60), jf. BR10, kap. 5.5.2, stk. 3. 
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Lovgrundlag: 

BR 10, kap. 8.7, stk. 6 om at der skal indrettes affaldsskakt for hver opgang i beboelsesbygninger 
med 3 etager og derover.

Arbejdsmiljøloven; herunder Arbejdstilsynets At-vejledning D.2.24 Indretning og brug af 
dagrenovationssystemer. Juli 2009.
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