
NEDRIVNINGS- OG MILJØ SANERINGS-
SEKTIONEN ARBEJDER FOR  
LIGE VILKÅR, FAIR KONKURRENCE  
OG GRØN OMSTILLING

FIRE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE MEDLEM AF NEDRIVNINGS-  
OG MILJØSANERINGSSEKTIONEN:

 > Du kommer i centrum: Du får vejledning om forhold, som du kan bruge i den 
daglige drift af din virksomhed – bl.a. om overenskomster, arbejdsmiljø og per-
sonalejura.

 > Du bliver set: Bliver en del af nedriverbranchens gode selskab. Sektionen sam-
arbejder med SKAT for at bekæmpe kædesvig og sikre fair konkurrence i bran-
chen. Også på miljø og arbejdsmiljø bestræber sektionen sig på at gå forrest 
bl.a. med sektionens kontrolordninger NMK 96 og KSN 96.

 > Du bliver hørt: Med en samlet branche i ryggen bliver din stemme hørt.  
Vi sætter dine udfordringer og dine ønsker på den politiske dagsorden.

 > Du kommer med i fællesskabet: Du kan deltage i netværk og møde kollegerne 
i branchen bl.a. ved sektionens arrangementer. Du får direkte adgang til at 
sende elever på nedriveruddannelsen og indflydelse på denne.

NEDRIVNINGS- OG MILJØSANERINGSSEKTIONENS MEDLEMSAKTIVITETER  
OG YDELSER OMFATTER BL.A.:

 > Juridisk hjælp vedrørende arbejdsgiverforhold.

 > Sektionens egen nedriveruddannelse på Learnmark

 > Opdatering af sektionens egne vejledninger (Støv, Asbest, PCB og Bly), som 
benyttes af de fleste myndigheder, bygherrer og rådgivere.

 > Hjemmeside med seneste nyt om virksomhedsdrift, udvikling, uddannelse m.m.

 > Årlig temadag, hvor du og dine medarbejdere bliver opdateret på viden.

 > En hyggelig generalforsamling med overnatning og et årligt golfarrangement i 
Smørum Golfklub.

NEDRIVNINGS- OG MILJØ-
SANERINGS-SEKTIONEN 
blev etableret i 2016 som en 
videreførelse af Dansk Asbest-
forening og Nedbrydningssek-
tionen under Dansk Byggeri. 

Vi arbejder for, at vores bran-
che bliver kendt for at leve op 
til ordentlighed og lovoverhol-
delse, og for ens og fair kon-
kurrenceforhold og rammevil-
kår i hele landet. 

Vi er en del af DI Byggeri efter 
fusionen mellem Dansk Byg-
geri og DI i 2020, og dermed 
blev vi en del af Danmarks 
største erhvervs- og arbejdsgi-
verorganisation. Samlet står vi 
stærkt, når vi arbejder for op-
timale vilkår vedrørende bl.a. 
arbejdsmarked og uddan-
nelse, udbud og Offentlig Pri-
vat Samarbejde og andre poli-
tisk bestemte rammevilkår.
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https://www.danskindustri.dk/


NEDRIVNINGS- OG MILJØSANERINGS-
SEKTIONEN UDVIKLER DIN BRANCHE

VI STILLER SKARPT PÅ:

Faglighed, fornyelse og produktivitet

 > Vi styrker samarbejde og sammenhold blandt vores 
medlemmer.

 > Vi bistår vores medlemmer med at holde et højt 
uddannelsesniveau fra nedriver til øverste leder.

 > Vi giver vores medlemmer klar og anvendelig viden 
om f.eks. arbejdsmiljøregler og indberetningspligt 
vedrørende PCB, bly og asbest.

Brede samarbejder til gavn for din virksomhed

 > Vi samarbejder konstruktivt – også med verden 
omkring os. Vi opnår og deler gode resultater, vi-
den og inspiration i samspil med f.eks. andre er-
hvervsorganisationer, uddannelsessteder, myndig-
heder og medier.

 > Vi har en frivillig samarbejdsordning med SKAT, 
der kan sikre mod kædesvig.

 > Vi er aktive i udvalgsarbejder om standardisering, 
certificering og autorisation i nedriverbranchen.

Politisk forvaltning og regulering

 > Vi arbejder for en offentlig administration med fo-
kus på løsninger til gavn for virksomhedernes 
vækstmuligheder og færre administrative byrder.

 > Vi er aktive i høringsperioden forud for kommende 
lovgivning og er i dialog med myndigheder om vej-
ledninger. 

 > Vi kæmper for at fremme selektiv/cirkulær nedriv-
ning i Danmark, så der kan komme fart på den 
grønne omstilling.

Synliggørelse af branchens værdiskabelse

 > Vi viser, at vores branche er en del af løsningen, når 
bygninger og anlæg i Danmark skal nedrives og sa-
neres på den sikreste og mest miljøvenlige måde. 

 > Vi synliggør branchens centrale rolle i at høste res-
sourcer i eksisterende bygninger til fremtiden.

 > Vi fremmer kendskabet til de spændende uddan-
nelses- og jobmuligheder i branchen.
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Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen (NMS) arbejder for, at vores medlemmer oplever fair kon-
kurrence. Bl.a. bidrager vi til, at arbejdsmiljøreglerne bliver fortolket ens og overholdt i hele landet. 
Og vi kører et initiativ sammen med SKAT rettet mod kædesvig i nedriverbranchen.

Vores medlemmer skal kunne uddanne og rekruttere de bedste medarbejdere fra nedriver til leder, 
så vi kan blive ved med at ligge forrest – også i konkurrence med dygtige kolleger fra andre EU-
lande. Veluddannede medarbejdere er desuden nemmere at fastholde i branchen.

Som medlem hos os bliver du en del af et fællesskab, der både tæller dem, der ”bare vil være med i 
klubben” og dem, der går all in og søger indflydelse overalt, hvor vi kan hjælpe med at gribe mulig-
heden. Vi har plads til både den mindre lokale nedriver eller miljøsaneringsvirksomhed og til den 
landsdækkende ditto.

Optagelsesgebyr: 15.000 kr.  
Standardkontingentet er 35.000 kr. (årligt). Mindre medlemmer betaler dog kun 25.000 kr. mens 
de største betaler 50.000 kr.

Medlemskab af NMS forudsætter medlemskab af DI og DI Byggeri.

Læs mere om vores tilbud og muligheder på vores hjemmeside: di.dk/nms

DU ER VELKOMMEN 
TIL AT KONTAKTE:

Mads P. Gede
Chefkonsulent
Mail: mge@di.dk
Tlf.: 7216 0209
Mobil: 2460 0522

BLIV MEDLEM

https://www.danskindustri.dk/
http://di.dk/nms

