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DMR Bygningsundersøgelse Din rådgiver gør en forskel …



DMR A/S

Ca. 200 mand på 16 kontorer i 
Danmark og 2 i Norge

Danmark

Aabenraa – Esbjerg – Kolding –
Silkeborg (HQ) – Karup J – Tim –
Randers – Nørresundby – Jerslev J

Nyborg

Slagelse – Vordingborg –
Frederikssund – Herlev - Hvidovre –
Frederiksberg 

Norge

Oslo – Trondheim



Ydelser

1. Jord- og grundvandsforurening

2. Geoteknisk rådgivning og undersøgels

3. Bygningsundersøgelse, miljøscreening

a. Bygningsundersøgelse, miljøscreening

b. Miljøkortlægning af miljøfarlige stoffer i 
bygningsdele

c. Supplerende miljøkortlægning af miljøfarlige 
stoffer i bygningsmaterialer

d. Udbudsmateriale i forbindelse med 
renovering/nedrivning af bygninger

e. Cirkulær nedbrydning og genbrug

f. Asbestcertifikat af skibe

4. Skimmel, svamp og fugt

5. Klimaløsninger & bæredygtighed

6. Industrimiljø og industrimiljørådgivning

7. Støj og bygningsakustik

8. Radonundersøgelse og radonsikring

9. EDD – Environmental Due Diligence

10. Indeklima & luftforurening

11. Intelligent måle- og prøvetagningsudstyr

12. Arbejdsmiljørådgivning

https://www.dmr.dk/?gclid=EAIaIQobChMI4da78aSD8wIVwtmyCh0MQwa4EAAYASAAEgKfWvD_BwE#test_34
https://www.dmr.dk/?gclid=EAIaIQobChMI4da78aSD8wIVwtmyCh0MQwa4EAAYASAAEgKfWvD_BwE#test_41
https://www.dmr.dk/?gclid=EAIaIQobChMI4da78aSD8wIVwtmyCh0MQwa4EAAYASAAEgKfWvD_BwE#test_47
https://www.dmr.dk/?gclid=EAIaIQobChMI4da78aSD8wIVwtmyCh0MQwa4EAAYASAAEgKfWvD_BwE#test_4092
https://www.dmr.dk/?gclid=EAIaIQobChMI4da78aSD8wIVwtmyCh0MQwa4EAAYASAAEgKfWvD_BwE#test_39
https://www.dmr.dk/?gclid=EAIaIQobChMI4da78aSD8wIVwtmyCh0MQwa4EAAYASAAEgKfWvD_BwE#test_1779
https://www.dmr.dk/?gclid=EAIaIQobChMI4da78aSD8wIVwtmyCh0MQwa4EAAYASAAEgKfWvD_BwE#test_2330
https://www.dmr.dk/?gclid=EAIaIQobChMI4da78aSD8wIVwtmyCh0MQwa4EAAYASAAEgKfWvD_BwE#test_51
https://www.dmr.dk/?gclid=EAIaIQobChMI4da78aSD8wIVwtmyCh0MQwa4EAAYASAAEgKfWvD_BwE#test_43
https://www.dmr.dk/?gclid=EAIaIQobChMI4da78aSD8wIVwtmyCh0MQwa4EAAYASAAEgKfWvD_BwE#test_2572
https://www.dmr.dk/?gclid=EAIaIQobChMI4da78aSD8wIVwtmyCh0MQwa4EAAYASAAEgKfWvD_BwE#test_54


Bæredygtighed - termer 

Affaldsbekendtgørelsen

1) Farligt affald.
2) Emballageaffald.
3) Affald egnet til materialenyttiggørelse.
4) Forbrændingsegnet affald.
5) Deponeringsegnet affald.

Stk. 4. Affald egnet til materialenyttiggørelse, jf. stk. 3, er:
1) Glasaffald.
2) Metalaffald.
3) Plastaffald.
4) Papiraffald.
5) Papaffald.
6) Madaffald.
7) Haveaffald.
8) Træaffald.
9) Tekstilaffald.
10) Mad- og drikkekartonaffald.
11) Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og 
elektronik.
12) Genanvendeligt PVC-affald.
13) Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse.

Fraktioner
1) Natursten, f.eks. granit og flint, jf. dog nr. 4.
2) Uglaseret tegl (mur- og tagsten), jf. dog nr. 4.
3) Beton, jf. dog nr. 10.
4) Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og 
beton.
5) Jern og metal.
6) Gips.
7) Stenuld.
8) Jord.
9) Asfalt, jf. dog nr. 10.
10) Blandinger af beton og asfalt.

Affaldshierarkiets principper 

Direkte genbrug/ Forberedelse til genbrug (1)
Et materiale/produkt bruges igen i den samme form. Genbrug 
kan være løsøre og inventar (lamper, skabe, døre, vinduer, 
armaturer, vask, radiatorer, elinstallationer m.m.) eller dele af 
bygningen, som tagsten og mursten. Tømmer fra 
tagkonstruktion, der opskæres for at blive brugt igen til nyt 
tømmer, betegnes som forberedelse til genbrug. 

Genanvendelse (2)
Affaldsressourcer neddeles, forarbejdes og indgår som 
råmateriale i produktionen af nye byggevarer. Dette kan være 
brugt stenuld, der kan oparbejdes til ny isolering, brugte 
gipspladser, der oparbejdes til nye gipsplader, træaffald, der 
bliver til spånplader, indsamlede metaller, der omsmeltes eller 
betontilslag til produktion af ny beton.

Nyttiggørelse (3)
Nyttiggørelse inddeles i en nyttiggørelse af materialer og 
nyttiggørelse ved forbrænding, hvor nyttiggørelse af materialer 
har den højeste prioritet.
Materialer nyttiggøres til erstatning for andre materialer fx til 
opfyldning, hvor det erstatter jomfruelige råstoffer som jord, 
grus o. lign. Dette kan være nedknust beton og tegl, der 
erstatter grus i anlægsprojekter. Energien i materialer 
nyttiggøres ved forbrænding, fx forurenet affaldstræ, der 
bortskaffes ved forbrænding under energiudnyttelse. 

Deponi (4)
Det affald, der ikke kan genbruges, genanvendes eller 
nyttiggøres på anden måde, skal deponeres på godkendte 
deponeringsanlæg. Dette kan f.eks. være asbestholdige 
materialer.



Hvem arbejder vi for?

Kommuner

Nedrivning af by- og 
landejendomme, skoler mv

Boligforeninger

Renoverings- og 
nedrivningsprojekter

Styrelser

Nedrivning af by- og 
landejendomme

Offentlige institutioner

Nedrivningsprojekter

…alle jævnt fordelt på hele landet



Hvordan gør vi og hvad kigger 
vi efter?

Alle ressourcekortlægninger tager 
udgangspunkt i Miljøstyrelsens 
miljøprojekt nr. 2006 fra april 2018 
(Ressourcekortlægning af bygninger). 

Aftaler med bygherre hvad der skal 
kigges efter under 
ressourcekortlægningen.

Skal de selv bruge det eller overdrages 
det til entreprenøren?

Hvad er eventuelle udfaldskrav til de 
materialer der skal udtages?

Hvordan skal de opbevares under 
nedbrydning?

Hvordan skal de transporteres og hvortil?

Ressourcekortlægning sammenholdes 
med miljøundersøgelsen.

Udarbejder materialepas til de udtagne 
materialer.



Materialepas
- et dokument pr ressource pr palle -

Ressourcekortlægning
- en samlet rapport -



Hvad genbruges materialerne til?

Spær fra tag og etageadskillelser:

Shelters, madpakkehuse, bænke, 

Lægter:

Akustikpaneler

Plankegulve:

Plankegulve, akustik- og vægbeklædning

Teglfacader:

Ikkebærende skillevægge, haveanlæg

Vinduer:

Vækstkasser, orangeri

Inventar:

Biografstole, porte



Hvad gør det nemmere

Kom med i processen så tidligt som muligt.

Aftal udfaldskrav på ressourcerne.

Størst succes ved genbrug i egne projekter.

Større mængder på ressourcer.

Alle skal være motiverede for processen.

…..KREATIVITET…..

Udfordringer/dilemmaer

Få fjernet det der ikke har værdi på pladsen 
så der er mindst mulig bearbejdning på 
lageret.

Afdæk ressourcer på pladsen så de ikke 
ødelægges.

Emballer ressourcer så de kan transporteres 
og flyttes uden problemer.

Sæt materialepas på inden bortkørsel fra 
pladsen.

Få afsat små mængder/unika

Få produceret noget af ressourcerne



Værdibyg – dilemmaer ved genbrug

• Krav (CE) – styrke – kvalitet (nyt/brugt) - garanti

• Producenter

• Mængder

• Kreativitet – fleksibilitet - vilje

• Ind så tidligt som muligt i processen ved ønske genbrug af 

materialer

1. Mursten kan CE-mærkes jf. Gamle 
Mursten

2. Genbrugstræ kan benyttes hvor der ikke 
stilles krav til styrke

3. Kvaliteten af mursten afhænger af om 
det er for- eller bagmur.

4. Genbrugstræ er massivt og som regel 
kernetræ

5. Det er svært at finde en godkendt 
affaldsmodtager der kan forarbejde 
materialerne

6. Der skal en hvis mængde til af et givent 
materiale for at få det indarbejdet i et 
projekt

7. Kreativitet og vilje fra alle sider er en 
forudsætning

8. Det er svært at få afsat materialer ind i et 
projekt der er projekteret


