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Hvad er afsættet for vejledningen?

• Der er i branchen stort fokus 
på cirkulært byggeri.

• Højt forbrug af ressourcer, 
der gerne skal reduceres.



De centrale dilemmaer:

• Nedrivning eller renovering

• Udvælgelse af materialer til genbrug og genanvendelse

• Udfordringer med regelsæt omkring cirkulær nedrivning



Nedrivning eller renovering?



Nedrivning eller renovering?

Gode råd til beslutningstager om nedrivning eller renovering:

• Prioriter tid til analysen og kig på begge scenarier samtidig

• Analyser bygningens funktion og fremtidige funktion

• Analyser bygningens tilstand og kvalitet

• Inddrag myndigheder tidligt i processen

• For større bygherre - Kig på hele porteføljen



Værktøjer der kan understøtte 
beslutningsprocessen

• Ressourcekortlægning

Overvejelser om:

• Vurdering af materialernes 
anvendelse

• Beregning af restlevetider



Tjekliste til bygherre og rådgiver
• Afsæt tid

• Bygningens funktion

• Bygningens konstruktion

• Analyser: Ventilation – energikrav – brandkrav

• Undersøg bevaringsværdighed

• Undersøg tilstand af bygningen

• Matching af projekter

• Husk driftsomkostninger



Udvælgelse af materialer 



Udvælgelse af materialer

• Afsætning i et umodent marked
• Timing og oplagringsmuligheder
• Byggematerialer med særlig potentiale







Husk arbejdsmiljøet



Tjekliste til bygherre og rådgivere

• Lav en grundig miljø- og ressourcekortlægning

• Lav realistiske estimater af kvantiteten og omfanget efter 
udtagning

• Undersøg afsætningsmulighederne

• Er der mulighed for direkte anvendelse eller er der brug for 
oplagring

• Tid, er du mulighed for en buffer, hvis der opstår nye forhold

• Husk arbejdsmiljøet



Regelsæt for cirkulær 
nedrivning

Juridiske udfordringer



Regelsæt for cirkulær nedrivninger

• Affald eller byggevare? Komplekse regler
• Cirkulær nedrivning kræver grundigt udbudsmateriale
• Brug af dialog til afklaring af usikkerheder og 

ansvarsforhold



Overvejelser til regelsæt om cirkulær 
nedrivning - Tjekliste
• Hav fokus på hvordan genbrug/genanvendelse indarbejdes i 

udbudsmaterialet og gør det præcist og husk kvalitetskrav.

• Hav fokus på sporbarhed og dokumentation. Hvad og hvordan 
skal dokumenteres

• Afklar ansvarsfordeling

• Tidlig og løbende dialog med det forskellige partere, såsom 
kommunen, afsætningsmuligheder mm.

• Hav styr på de gældende regler på området.



Opsamling



Erfaringer og erfaringsudveksling


