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Agenda
• Hvorfor skal vi tale om genanvendelse 

(knappe ressourcer og klimabelastning).

• Afdækning af barrierer (hvad har vi fundet).

• Hvilke løsningsforslag er kommet op.

• Diskussion og jeres input til konkretisering 
af løsningsforslag.

• Den videre plan.



Den globale dagsorden - Bæredygtighed



Kilde: Morten W. Ryberg, DTU



Byggematerialer kræver råstof og energi 
• Beton er udnævnt til skurken og træ til 

duksen.

• En række tiltag igangsat for at begrænse 
forbruget af nye materialer og meget 
energitunge materialer.

• Et centralt værktøj bliver LCA-beregninger og 
grænser for CO2-forbrug til >1000 m2

nybyggeri fra 2023.



Klimakrav fra 2023



Hvad kan vi og de almene boligorganisationer gøre.
CO2-udledningen skal ned nu!

• Byggematerialer estimeres til 10-15% 
af Danmarks samlede CO2-udledning. Kilde: Real 
Dania

• Ca. 570.000 boliger, svarende til hver femte 
bolig er almen.  

• De almene boligselskaber kan gøre en forskel.
• Et middel til at nå målet er genbrug og 

genanvendelse. 
• Et middel er flere biobaserede materialer som 

erstatning for tunge mineralske.
• VIGTIGST for samlet CO2-udledning er det, at vi 

sikrer lang holdbarhed, både funktions- og 
brugsmæssigt.



Ingen kan gøre alt, alle kan gøre lidt.



Spørgsmål 1 – Hvilke incitamenter er der 
for beboere og boligorganisationer til at 
bygge og bo bæredygtigt?

• Klimakrav – CO2 -krav til nybyggeri
• Klimaudskamning
• Vandstandsstigning i lokalområdet
• ….......

• Beboernes ønsker om at bo bæredygtigt.
• Almene boligorganisationer viser 

ansvarlighed overfor samfundet.
• Mulighed for at bygge nyt.
• Låne- og støttemuligheder.
• Imødegå ressourceknaphed.
• Jo længere vi venter, jo dyrere bliver 

det…........



Spørgsmål 1 – Hvilke incitamenter er der for 
beboere og boligorganisationer til at bygge 
og bo bæredygtigt?

• Find jeres mobiltelefoner frem

• Åben hjemmesiden menti.com

• Tast koden vist på tavlen 22 15 85



Barrierer for genanvendte materialer i 
det almene byggeri



Hvorfor er BSF involveret?

• Byggebranchen siger: "Byggeskadefonden er en 
væsentlig barriere!"

• Det vi vil opnå er af fjerne barrieren ved…
• At gøre bæredygtige løsninger, der 

indbefatter genbrugsmaterialer og biobaserede materialer i 
byggeri til "ikke risikobehæftede", så de er omfattet af 
Byggeskadefondens dækning.

• Neutral økonomi - Bidrag til Byggeskadefonden uændret.



Barriere handler om risiko og usikkerhed

• Risiko er muligheden for, at 
der sker noget dårligt.

• Risiko er kvantificerbart – du kan regne 
på sandsynlighed og konsekvens.

• Risikoen kan ændres.

• Når du ved, at der er noget du ikke ved.

• Usikkerhed er en situation, hvor man ikke 
ved, hvad der sker/kan ske.



Aktørerne

Forsikringsselskaber

Interesseorganisationer

Beboerne/bygherrerne
Myndigheder

Rådgivere

Leverandører

Andre?
Entreprenører

Organisationer/administrations
selskaber

Bank/finansiering

LBF
Byggeskadefonden



Barrierer ifl. vores rundspørge
LOV
Bygningsreglementet/ABR
Forsikringsmuligheder
Mangler standarder a la DGNB
Incitamentspolitik
Afrapportering i øst og vest
Dokumentation uoverskueligt

MARKED
Risikovillighed hele vejen rundt
Incitamenter
Ressourcekrævende (proces 
og udførelse)
Dyrt/rammebeløb begrænser
Leveranceusikkerhed og 
opbevaring

TEKNIK
Øgede tekniske krav + gammelt 
skal leve op til nyt
Godkendelse langsommelig
Byggeskadefonden for 
konservative
Uklarhed i udbudsmaterialet
Manglende teknisk indsigt (hos 
alle)
Hvad måler vi på?
Manglende garantier

KULTUR
Leverancesikkerhed/ skalerbarhed
Konservatisme
Manglende risikovillighed hos BHR
Vi er ikke modne – mangelfuld 
storytelling
Kulturarvskrav vs nye metoder
Gammelt er dyrere end nyt – hvorfor 
(Forståelse og adfærdsændringer)
Brugeradfærd
Tværgående samarbejde og 
vidensdeling
Ingen "tør" gå forrest



Vigtigste barriererne for almene boligorganisationer
• Det er dyrere med genbrug end med nyt.

• Maksimumbeløbet.

• Dårlig totaløkonomi.

• Sparet drift til anlæg, ikke muligt.

• Ringe efterspørgsel hos beboere og boligorganisationerne. 

Vi mangler en fortælling om, at vi skal bygge bæredygtigt.

• Byggeskadefonden dækker ikke.

• Forbehold i almindelig bygningsforsikring.

• Branchen er dårlige til at tale om og arbejde med risiko.

• Svært at finde og anvende erfaringer med genbrugsmaterialer.

• Byg-erfa blade om genbrugsmaterialer mv. mangler.

• Leverancesikkerhed, skalerbarhed.

Økonomi

Interesse

Sikkerhed

Viden og 
materialeleverancer



Spørgsmål 2
• Hvilke barriere(r) mener du er de vigtigste for 

brug af genbrugsmaterialer i de almene boliger ?

(Du må også gerne pege på andre barrierer, end 
dem vi har med)

a. Beboerne /organisationerne

b. Økonomien

c. Leverance

d. Viden, teknisk og praktisk erfaring

e. Andet?



Hvilke barrierer mener du er de vigtigste for 
brug af genbrugsmaterialer i de almene 
boliger?

• Find jeres mobiltelefoner frem

• Åben hjemmesiden menti.com

• Tast koden vist på tavlen 3171 8018



Bryd barrieren ned!

Kilde: VÆRDIBYG



De barriere vi sammen kan nedbryde

• Strategisk og lokal implementering. Engagere 
beboerne for øget efterspørgsel på 
bæredygtige boliger.

• Muliggøre dækning af genbrugsmaterialer hos 
Byggeskadefonden.

• Sikre nye BYG-erfa blade med flere typer 
genbrugsmaterialer.

• Understøtte materialebank(er).

• BygAlment.dk vil indeholde informationer til en 
materialebank, men er ikke en materialebank.



...barriere vi kan nedbryde

• Erfaringsdatabase.

• Byggebranchen skal dele de "rigtige" erfaringer. Ikke nok med 
eksempelsamling.

• Flere boligselskaber og beboere skal efterspørge genbrugsbyggeri -
Hvordan opnår vi efterspørgsel hos beboerne? Tegne og 

skabe fortællingen om fremtidens bæredygtige boliger.



Hvad gør vi for at fjerne barrierer

• Vi har igangsat arbejde med BYG-ERFA om byg-erfa blade for 
flere genanvendte materialer. 

• Definere "Porten" som muliggør genbrugsmaterialer og 
samtidig skadesdækning hos Byggeskadefonden.

• Byggeskadefonden udgiver eksempelsamling med gode 
løsninger og opsamling af tidligere forsøgsprojekter.



Porten – Muliggør dækning hos Byggeskadefonden

• Hvordan vi gør "nyt og uprøvet" til "ikke risikobehæftet".

• Når vi taler og arbejder med risiko, fjerner vi 
usikkerheden.

• Bygge med erfaringer fra projekter med 
genbrugsmaterialer. Eksempelvis de genanvendte huse. 
Bygge inden for rammen af 
kvalitetssikringsbekendtgørelsen.

• Risikoerklæringen udfyldes med hvor og ikke om der en 
risiko.

• Høj risiko ændres til lav risiko, ved at arbejde med at 
nedbringe sandsynligheden og/eller konsekvensen.



Porten – Dokumentationskrav fra BSF

• Risikoerklæring hvor risikoforhold for konstruktioner med nye 
materialer og uprøvede løsninger skal være beskrevet.

• Risikoforhold skal håndteres med tiltag, som sikrer en samlet lav risiko. 
(begrænsning af sandsynlighed og konsekvens)

• Indbygning med design for adskillelse
• Ekstern granskning af løsninger
• Kvalitetssikring under udførelse
• Inddragelse af historisk teknisk fælleseje
• Inddragelse af alment teknisk fælleseje 
• Inddragelse af erfaringer fra forsøgsprojekter.
(rapport fra fx De genanvendte huse)



Circle House – huset der kan skilles igen



….....dokumentationskrav fra BSF

• Totaløkonomisk beregning.
• Levetidsvurdering.
• Drift- og vedligeholdelses-

forudsætninger.



Håndtering af skader

• Ved en skadesanmeldelse skal der 
fremlægges dokumentation for:

• Risikoforhold og tiltag for 
imødegåelse, samt ekstern 
granskning er indarbejdet i projektet 
og gennemført i udførelsen.

• Kvalitetssikring under udførelsen.
• At driftsplanen er fulgt.



Andet der kan/bør arbejdes videre med

• Strategi for lokal implementering og modning - local 
storytelling

• Central materialebank

• Central erfaringsopsamling

• Andet?



Spørgsmål 3 – Hvad kan vi ellers gøre 
sammen?



Hvad kan vi ellers gøre sammen?

• Find jeres mobiltelefoner frem

• Åben hjemmesiden menti.com

• Tast koden vist på tavlen 1927 1820



Tidsplan

- 2023

• Opsamling og konkretisering af indsatsområderne

• Nedsætte arbejdsgruppe omkring nye Byg-Erfa blade

• Dokumentationskrav for almindelig dækning hos BSF

2023 -

• Opfølgning og formalisering af dokumentationskrav fra BSF

• Almindelig forsikringsdækning

• Gunstig finansiering til ny "grønne" tiltag

• Indsamling af erfaringer - Eksempelsamling



Vi er alle ansvarlige. Ikke kun for hvad vi 
gør, også for hvad vi undlader at gøre.
– Connie Hedegaard, EU’s tidligere Klimakommissær
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