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Notat fra møde 4 om cirkulær økonomi og 
arbejdsmiljø henh. d. 16/11 og 6/12 2018  
 

Der er afholdt møde 4 i netværk om nedrivning, som er etableret af Videntjenesten om arbejdsmiljø for 
bygherrer og rådgivere, Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB), 
Bygherreforeningen, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) og Dansk Byggeris sektion for 
Nedrivning og Miljøsanering. 
 

De to møder havde samme program og blev afholdt hos Amager Ressource Center d. 16/11 2018 og hos 
Learnmark Horsens d. 6/12 2018. Der deltog ca. 40 personer i de to møder fordelt på bygherrer, 
miljørådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorer, projekterende, kommunale myndigheder, samt uddannelses- og 
organisationsfolk.  

Temaet for møderne var Cirkulær økonomi og øget grad af genanvendelse - udfordringer og løsninger for 
arbejdsmiljø. Krav om øget genanvendelse af byggematerialer ændrer nedrivningsprojekter på sigt. Hvis 
byggematerialer skal kunne genanvendes, så skal de nedrives mere nænsomt – man kan tale om 
demontage, mere end nedrivning. På møderne satte vi fokus på, hvilke udfordringer dette giver på 
arbejdsmiljøområdet, og hvilke løsninger der findes. 

Oplæg og drøftelser  
Præsentationerne fra møderne findes på https://byggeproces.dk/netvaerk-om-nedrivning/ 

 

Der var oplæg fra kommuner som myndighed om krav til øget genanvendelse.  

Pointer fra oplæg var:  

- Affaldshierakiet og regler for selektiv nedrivning stiller krav om genanvendelse, og flere kommuner 
har planer herfor 

- Kommunal myndighed kontrollerer miljø – ikke arbejdsmiljø. Ofte går det dog hånd i hånd, så hvis 
der er styr på det ene, så er der også på det andet 

- Genanvendelse af bygningsdele med miljøfremmede stoffer kan være problematisk, både ift 
håndtering og også, om oplysning fra kortlægning følger med ved genanvendelse 

- Nedrivervirksomheder bør i fremtiden kalde sig demontagevirksomheder, da selektiv nedrivning og 
genanvendelse kræver demontage. 

To bygherrer, Amager Ressourcecenter og Middelfart Kommune, præsenterede strategi for og erfaringer 
med genanvendelse af byggeaffald.  

Pointer fra oplæg var:  

- Bygherren skal have en strategi omkring genanvendelse/cirkulær økonomi, samt vilje og ressourcer 
til at hjælpe processen på vej. Det kræver et tværfagligt samarbejde med interne og eksterne 
parter.  
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- Genanvendelse af byggematerialer kræver en grundig kortlægning af miljøfremmede stoffer og 
vurdering af, hvad der er muligt og realistisk at genanvende (=afsætte). Der bør laves en vurdering 
af fordele og ulemper ved genanvendelse ift arbejdsmiljø, miljø mm 

- Timing er afgørende for at kunne genanvende bygningsdele, hvis man skal undgå oplagring og at 
man ikke kan komme af med bygningsdelene igen.  

- Erfaringerne handler om genanvendelse af beton, procesanlæg og mursten. 

Desuden fortalte nedrivere, hvilke arbejdsmiljøudfordringer krav til øget genanvendelse og cirkulær 
økonomi giver, samt hvordan man løser disse udfordringer.  

Pointer fra oplæg var:  

- Nedriverne er klar til at håndtere demontage frem for nedrivning. Der er arbejdet med selektiv 
nedrivning længe 

- Demontage tager typisk længere tid, og der er mere håndtering. Håndteringen søges udført med 
tekniske hjælpemidler, og det kræver en grundig planlægning.  

- Der opfordres til, at man genanvender bygningsdele uden miljøfremmede stoffer, fx PCB, da det 
letter processen omkring demontage og genanvendelser. Man bør starte her i hvert fald 

- Der blev vist en række eksempler, hvor bygningsdele er demonteret og klargjort til genanvendelse. 
Det er arkitekten, som i alle tilfælde har initieret genanvendelsen ved at have et nyt projekt er 
indbygge bygningsdelen i. Det er primært nedrivningsfirmaet, som har stået for 
procesplanlægningen, da de har viden og erfaringer med demontage ift arkitekten. 

Herefter drøftede vi med udgangspunkt i case fra Kolding Kommune, hvordan man kommer i gang, og hvad 
de enkelte aktører skal bidrage med.  

Pointer fra drøftelser var:  

- Planlægningsfasen lægger kimen til en succes, herunder et godt udbud.  
o Bygherren skal medvirke aktivt  

- Der er behov for god miljø/ressourcekortlægning før udbud 
o Hvad har vi, og hvad kan vi genanvende? 
o Vigtigt at få viden bragt frem i udbud 

- Overvejelser om udbud 
o Miljø og arbejdsmiljø kan være et tildelingskriterie. Der var en skepsis imod, at pris kan 

være eneste parameter, da det er et nyt område med få erfaringer 
o Det skal være besluttet, hvem der tager risikoen, hvis byggemateriale ikke kan anvendes. 

Entreprenør kan ikke forsikre sig mod projekteringsfejl 
o Der må anvendes succesive kalkulationer, da vi ikke har erfaringstal 
o Genanvendelse kan være en optionsmulighed, så bygherren kan se, hvad entreprenør kan 

tilbyde 
- Der skal være et marked, men det er der ikke endnu.  

o Man vil helst undgå lager og ønsker derfor en pull-effekt, hvor bygningsdele efterspørges 
o Der var forslag til materialebank/-portal 

- Der var en længere drøftelse om, hvem der skal være driver på udviklingen 
o Der bør være krav til genanvendelse i nybyggeri og renoveringer. Det kan være med til at 

skabe pull-effekt 
o Rådgivere og entreprenører mente, at bygherre må involvere sig i afsætning, evt selv være 

aftager.  
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o Nogle bygherrer mente, at entreprenøren er den bedste til afsætning til andre kunder, 
mens andre igen mente, at arkitekterne er de rette, fordi de kan indbygge de genanvendte 
byggematerialer i konkrete byggeprojekter. Der er dog primært ét arkitektfirma, som har 
konkrete erfaringer indtil nu 

o Leverandørerne skal også på banen, fx iblanding af gammel beton i nyt 
o Der er behov for ændringer og at turde tænke nyt 

- Vi må ikke ødelægge mennesker for at spare CO2. Der må være en afvejning af muligheder og 
konsekvenser 

- Partnering-projekter kunne være at foretrække, da entreprenøren så er med fra start og kan 
medvirke til at vurdere muligheden for genanvendelse i forhold til arbejdsmiljøet 

- Der er behov for en aktiv arbejdsmiljøkoordinator (P) 
o Vedkommende skal have viden om miljøfremmede stoffer 
o Skal involveres i, hvad man vil genanvende af byggematerialer så der kan foretages en 

vurdering af arbejdsmiljøproblemer ved demontagen. Kræver samarbejde mellem 
projekterende og arbejdsmiljøkoordinator (P) 

o Udfordringen er, at nedrivning ofte ikke projekteres, og dermed inddrages 
arbejdsmiljøkoordinator (P) ikke. Der skal et større fokus til hos de projekterende. 

o Flere miljørådgivere tilbyder også arbejdsmiljøkoordinering til bygherren, så miljø og 
arbejdsmiljø bliver vurderet samlet 

 


