


Kilde: byggeriet 2035 – en foresight-analyse udarbejdet af foreningen af rådgivende ingeniører FRI marts 2018.

”

De næste 40 år vil der i verden blive bygget lige så 

meget, som der er bygget hidtil gennem hele 

menneskehedens historie. 

”





Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet Affaldsstatistik 2019







Når loven om selektiv 

nedrivning kommer.

Skal alle totalnedrivninger, 

nedrives selektivt. Dette vil 

bl.a. medføre at langt flere 

materialer skal nedtages 

sådan, at de kan anvendes så 

tæt på deres oprindelige 

funktion og dermed så højt 

oppe i affaldshierarkiet som 

muligt.



”
Med selektiv nedrivning, og 

udbygning af de nuværende regler 

om håndtering af byggeaffald, vil vi 

sikre et solidt bidrag til det fastlagte 

mål om mere genbrug og 

genanvendelse af byggematerialer

fra nedrivninger

”
Charlotte Moosdorf, kontorchef i Miljøstyrelsen.





”
»Vi har i flere år haft en genbrugsbutik selv, 
der har solgt til private og små håndværkere. 
Vi har også forsøgt at lægge noget af det ud på 
nettet, men vi kan ikke løfte det selv. Vi skal 
bruge en platform, hvor det hele bliver samlet, 
og planen er, at der skal komme varer ind fra 
alle, der har lyst til at sælge,« siger Henrik 
Christian Olesen.

Jyllands Posten 7. januar 2022

”

”
”I Aarhus har vi ambitiøse klimamål om at 
være CO2-neutral i 2030 ….. Og ambitionen 
er, at den model, vi udvikler, skal kunne 
bruges i hele landet,” siger Jacob 
Bundsgaard, borgmester i Aarhus.

”



Kilde: Rambølls rapport til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen fra maj 2020 ”cirkulær økonomi i byggeriet, analyse af potentialer for øget genbrug og genanvendelse af byggeaffald”

”

I leddet for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse 

er den helt centrale barriere, at især genbrugte 

materialer ikke står til rådighed i høj nok grad.

”



Kilde: Rambølls rapport til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen fra maj 2020 ”cirkulær økonomi i byggeriet, analyse af potentialer for øget genbrug og genanvendelse af byggeaffald”

”

For at sikre tilgængeligheden af genbrugte og 

genanvendte materialer, peger både litteraturen og 

interviews på muligheden for at etablere en online 

platform for genbrugsmaterialer.

”









Henrik Dam Nielsen
Rådgiver

Mail: 
hdn@greendozer.com
Mobil: +45 3028 1580
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