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Notat fra møde d. 29/1 2021 – temamøde 1 
med Værdibyg 
Netværk om nedrivning skal give input til Værdibygs nye vejledninger om nedrivning, og derfor afholdt vi 
temamøde 1 med Værdibyg. Temaerne var dels samarbejdet i nedrivningsprojekter og genanvendelse af 
byggematerialer.  

Signe Mehlsen bød velkommen og fortalte kort om netværkets formål og tidligere møder. 

Stephan P. Sander fra Værdibyg fortalte om formålet med kommende vejledninger om nedrivning, 
netværkets involvering og om de workshopforløb, som kører parallelt med netværkets møder. Det er 
muligt at tilmelde sig disse workshops, som i første omgang afholdes online.  

Flemming Lindberg Eriksen fra C & W Arkitekter fortalte om, hvordan de griber nedrivnings- og 
renoveringsprojekter an:  

- De er typisk totalrådgiver og er derfor med i hele byggeprocessen, hvilket Flemming vurderer som 
en fordel, da viden bibeholdes i projektet 

- Det er vigtigt at få kortlagt miljøfremmede stoffer, særligt asbest, da det har stor indvirkning på 
projektet. Kravene ændrer sig over tid, hvilket kan resultere i, at forundersøgelserne ikke er 
grundige nok ift. hvilke stoffer, der er undersøgt for, eller detaljeringsgraden. Og dermed er der 
risiko for, at opgaven ikke er beskrevet godt nok 

- Det er vigtigt med opstartsmøder med nedriver, miljørådgiver, konstruktionsingeniør, byggeleder 
mm uanset entreprise-/aftaleform. Viden skal overføres fra projektering til udførelse. Det 
medvirker til forventningsafstemning og gode relationer, som er grundlag for samarbejdet 

- Der afholdes ligeledes projektgennemgangsmøder med formål at få overført viden og afklare 
opgaven 

- Det er vigtigt at byggeleder bidrager til at etablere et godt samarbejde mellem entreprenør og 
nedriver, så der er plads til alle 

- Nedriver skal levere det nødvendige antal folk, men også have den rette indstilling til opgaven 
- Det er vigtigt at inddrage entreprenørviden i tidsplanlægningen, herunder også nedriverne 
- Han har god erfaring med at bruge miljørådgiveres hjælp til risikovurdering 
- Udviklingen går stærkt, og nu med krav om bæredygtighed og genanvendelse 

John Engelstrup fra Enemærke & Petersen fortalte om nedrivningsprojekter set fra entreprenørens side:  

- Beskrivelser kan blive forældede pga. ændrede lovkrav eller fokusområder i branchen, hvilket kan 
udfordre sagen. Der er behov for at kende fundamentet for en opgave, så det er vigtigt, at 
udbuddet er entydigt 

- Der er nogle gange en kamp med nedriverne om, hvem der kender reglerne bedst, og det giver en 
usikkerhed og berøringsangst, som vanskeliggør samarbejdet. Der kommer mere fokus på økonomi 
end på at finde fælles løsninger. Det er svært at udfordre nedriverne, og der savnes en neutral 
støtte. (Her kan man bruge VCØB) 

- Entreprenøren har et arbejdsgiveransvar og er derfor nødt til at være sikker på, at 
arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes. Det kan være vanskeligt, hvis man ikke selv som 
entreprenør er den, der skaber arbejdsmiljøproblemerne.  
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- Der er tit udenlandsk arbejdskraft på nedrivningsprojekter, og det vanskeliggør samarbejdet mht. 
sprog og kultur. Der kan sås tvivl om uddannelse og certifikater er i orden, men GDPR vanskeliggør, 
at man tjekker dette og opbevare informationer. Vurderingen er, at vi ikke kan undvære 
udenlandsk arbejdskraft, så der er brug for mere fokus her, herunder også på kædeansvar og social 
dumping.  

- Det er godt at bruge visuelle elementer som gule poser og afskærmning til at signalere, at her 
foregå nedrivning, hvor beboere og andre entreprenører ikke skal blande sig. Men det kan også 
give et skræmmebillede, og skal fjernes så snart det er muligt 

- Det er en udfordring, at det er laveste pris, som vinder udbuddet. Der savnes andre parametre i 
udbud. Enemærke & Petersen har god erfaring med de strategiske partnerskaber 

Karen Brosbøl Wulf fra erhvervspartnerskabet Gladsaxe Erhvervsby, Ninette Alto fra MT Højgaard og Peter 
Hesselholt fra MOE fortalte om initiativet Byg cirkulært:  

- Byg cirkulært er stiftet som en del af Gladsaxe Erhvervsby. Gladsaxe Kommune og en række 
virksomheder i kommunen er med. Der er etableret en hjemmeside med en landsdækkende portal, 
hvor man kan tilbyde og efterspørge byggematerialer. Der er ligeledes udarbejdet et idekatalog for 
arbejde med specifikke byggematerialer. 

- Alle bydes ind til at deltage i Byg cirkulært og være med til at udbrede brugen af portalen. 
- I Gladsaxe kommune er man ved at nedrive en skole, hvor byggematerialerne skal anvendes til et 

børnehus. Her opnår man vigtige erfaringer i forhold til at styrke den cirkulære dagsorden 
- Der er brug for at nedbringe affaldsmængden i bygge- og anlægsbranchen og styrke den cirkulære 

forretningsmodel. Man kan se det som en parallel til efterkrigsårene. 
- Miljøpåvirkningerne indføres i de tidlige faser af bygge- og anlægsprojektet, hvorfor der allerede 

skal fokus på materialevalg dér 
- Der er ligeledes brug for livscyklusvurderinger for at kortlægge byggematerialers miljøpåvirkning 
- Udviklingen er i gang, og alle er nødt til at dygtiggøre sig inden for genanvendelse af 

byggematerialer. 

Erfaringsudveksling 
Der blev afholdt to workshops undervejs, hvor deltagerne gav input omkring samarbejde i 
nedrivningsprojektet og genanvendelse af byggematerialer. Input er samlet på: 
https://byggeproces.dk/netvaerk-om-nedrivning/ under Afholdte møder.  

Her er enkelte tilkendegivelser:  

- Der er erfaring for, at udenlandsk arbejdskraft tager byggematerialer med fra hjemland, som ikke 
nødvendigvis overholder danske krav. 

- Nogle bruger bindende forhåndsgodkendelse hos Arbejdstilsynet som en måde at definere opgaven 
på 

- Flere peger på opstartsmøde og projektgennemgang som vigtige elementer ift. samarbejdet 
- Det gode samarbejde indebærer, at der er fælles forståelse for opgaven og målet. 
- Det vil være godt med nogle konkrete cases på økonomien ved genanvendelse af forskellige 

byggematerialer 
- Det er en stor udfordring at sikre genbrugsmaterialer for miljøfarligt stoffer (særligt PCB).  


