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Potentialer og barrierer for genbrug og 
genanvendelse af byggematerialer

Indledning 

Byggesektoren står for en meget stor del af 
Danmarks samlede materiale- og energifor-
brug. Byggesektoren producerer samtidig en 
væsentlig del af det samlede affald i Dan-
mark. Hovedparten af byggeaffaldet opstår 
ved nedrivning af eksisterende byggeri og en 
mindre del opstår både ved konstruktion af 
nye bygninger og renoveringer. Der er et stort 
fokus på genanvendelse af byggeaffald og i 
dag genanvendes store dele af byggeaffaldet 
via kommercielle aktører. Ofte foregår der en 
downcycling af byggematerialernes værdi 
ved at de genanvendte byggematerialer ned-
knuses eller på anden måde genanvendes på 
måder, hvor værdien af materialerne reduce-
res - eksempelvis hvor træ nedknuses og bru-
ges til produktion af spånplader. Dette projekt 
kigger på direkte genbrug hvor genbrugte 
byggematerialer recirkuleres til samme formål 
som de oprindeligt var udformet til uden at de-
res brugsværdi reduceres væsentligt.  

Rapporten er udarbejdet som en del af 
projektet Cirkulær Økonomi i Region Sjælland. 
Projektet er finansieret af Region Sjælland og 
har to hovedspor om henholdsvis bioøkonomi 
og byggeaffald. Partnerne i sporet om bygge-
affald inkluderer Gate21, Roskilde Universitet, 
ARGO, Dansk Symbiose Center, Business 

Lolland Falster, Ressource City, Nordisk Cen-
ter for Lokale Fødevarer, Guldborgsund Kom-
mune, Kalundborg Kommune, Næstved Kom-
mune, Odsherred Kommune, Slagelse Kom-
mune, Køge Kommune og Lejre Kommune.  

Formålet med denne rapport er at skabe et 
overblik over muligheder og barrierer for gen-
brug og genanvendelse af byggeaffald, med 
særligt fokus på direkte genbrug.  

Rapporten er opdelt i to hoveddele. Første 
del kigger på byggeriet mere generelt gen-
nem internationale forskningspublikationer 
der fokuserer på potentialer og barrierer for 
genanvendelse af byggeaffald. Denne del af 
rapporten trækker primært på internationale 
erfaringer publiceret i anerkendte videnska-
belige tidsskrifter. Anden del af rapporten fo-
kuserer på danske erfaringer med direkte 
genbrug af byggematerialer. Denne del foku-
serer mere eksplicit på at kortlægge forskel-
lige typer af ordninger for direkte genbrug.  
Empirisk er kortlægningen baseret på telefon-
interviews med 11 udvalgte aktører i sektoren 
foretaget i maj/juni 2019, samt besøg og inter-
views med 5 udvalgte aktører. 

Rapporten er udarbejdet af Roskilde Uni-
versitet.   
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Internationale erfaringer 

I nærværende studie udgør de internatio-
nale erfaringer forskning publiceret indenfor 
recirkulering af byggeaffald. Dette omfatter 
nogle overordnede temaer i forhold til, hvor-
dan der kan sikres en højere grad af cirkulari-
tet i byggesektoren, og særligt hvordan der 
sikres en højere kvalitet i forhold til anvendel-
sen af byggeaffald. Her er der ikke udeluk-
kende tale om erfaringer sidst i værdikæden, 
men også i forhold til, hvordan der skabes for-
udsætninger for recirkulering på tværs af vær-
dikæden fra planlægning og designfase til 
nedrivningsfasen.  

 
Selektiv nedrivning 

Selektiv nedrivning er et alternativ til kon-
ventionel nedrivning, hvor der fokuseres på at 
gennemføre nedrivningsprocesser på en 
måde hvor genanvendelse af materialer i en 
bygning optimeres. Ved systematisk dekon-
struktion af en bygning er det muligt at sortere 
ressourcer og dermed maksimere genbrug 
og genanvendelse (Gálvez-Martosa, et al., 
2018). Denne proces øger miljøgevinsten i 
nedrivningsfasen, men den økonomiske ren-
tabilitet varierer afhængigt af flere faktorer så-
som arbejdskraftomkostninger, markedspri-
ser og gebyrer (Silva, et al., 2016). 

På grund af de økonomiske udfordringer 
varierer graden af selektiv nedrivning mellem 
konventionel og fuld komponent-til-kompo-
nent nedrivning. En typisk proces med selek-
tiv nedrivning indebærer følgende: 1) En 

miljøscreening som sikrer, at farlige materialer 
håndteres. 2) Derpå demonteres direkte gen-
anvendelige materialer som glas, sanitet og 
radiatorer manuelt. 3) Efter direkte anvende-
lige dele er blevet demonteret, fjernes og ad-
skilles elementer som gulve og lofter. 4) En-
delig knuses beton til genanvendelse og stål-
rammer, træbjælker osv. nedtages med hen-
blik på genbrug, genanvendelse eller for-
brænding (Gálvez-Martosa, et al., 2018). 

Under en selektiv nedrivning er det vigtigt, 
at der udføres en kvalitetskontrol, som omfat-
ter en stringent kontrolprocedure og sikring af 
kvalitetsklassifikation, således den samlede 
kvalitet fastholdes eller forbedres og kommu-
nikeres til de potentielle brugere (Silva, et al., 
2016). 

 
Klassifikation 

For at sikre kvaliteten af materialer gennem 
bygge- og nedrivningsprocesser i forbindelse 
med kommerciel brug skal ressourcerne sor-
teres på baggrund af deres karakter og egen-
skaber, således at kvaliteten af materialer 
matcher anvendelsesgraden. Dermed skal 
materialer kategoriseres i forskellige klasser 
med en certificering, der styrer brugen af for-
skellige materialeklasser. Certificering af re-
cirkulerede materialer kan systematisere og 
forbedre metoder til sortering og kvalitetskon-
trol i forbindelse med produktionen af disse, 
og understøtter endvidere en modning af et 
marked for recirkulerede byggematerialer 
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(Silva, et al., 2016). Dette ved at oprette fælles 
regler og standarder for producenter og ved 
at øge tilliden og styrke brugernes sikkerhed 
(Gálvez-Martosa, et al., 2018). 

En undersøgelse udarbejdet af Teknolo-
gisk Institut (2018), baseret på en række spør-
geskemaer til aktører i byggebranchen, viser 
at 51% af de adspurgte virksomheder, der an-
vender værktøjer til at vurdere miljøegenska-
ber, benytter miljødeklarationer og 24% be-
nytter miljømærkning til at vurdere miljøegen-
skaber. LCA og energiberegninger benyttes 
af under 15% af de adspurgte. Dermed er der 
i høj grad fokus på certificering i forbindelse 
med klassifikation.  

 
Design for Disassembly 

Nogle elementer i bygge- og nedrivnings-
processer er vanskelige at genbruge på 
grund af den konventionelle byggepraksis. 
For eksempel gør de konventionelle metoder 
og teknikker til betonbyggeri det vanskeligt at 
adskille betonelementer, som eksempelvis er 
svejset. Design for disassembly (DfD) er en 
praksis, hvor nøgleprincipper indføres i 
bygge- og nedrivningsprocesser, som øger 
muligheden for genbrug af materialer. DfD's 
hovedprincipper omfatter: 1) dokumentation 
af materialer og metoder, 2) udformning af til-
gængelige sammenføjningsmetoder, 3) ad-
skillelse af ikke-genanvendelige og genan-
vendelige elementer 4) design af enkle struk-
turer, der muliggør standardisering og 5) de-
sign der understøtter arbejdsmetoder, pro-
duktivitet og sikkerhed (Rios, et al., 2015). 

DfD's proces søger både at opdele byg-
ninger i hele elementer til montering og de-
montering, men også at opdele en bygning i 
lag, således at elementer, der varierer i leve-
tid, kan erstattes uden at skade andre ele-
menter (Salama, 2017). 

Som i tilfælde af selektiv nedrivning er en 
af de største udfordringer i DfD usikkerheden 
om kvaliteten af elementer til genanvendelse, 
hvilket medfører lav efterspørgsel efter så-
danne materialer. Dette er også forårsaget af 
manglende overvejelser om nedrivning i de-
sign- og planlægningsfasen. Implementerin-
gen af DfD udfordres også af interessentrela-
tioner, der består af manglende erfaring med 
metoder inden for cirkulær økonomi, et umo-
dent marked, modstand mod forandring, kon-
traktformer og manglende kommunikation 
(Rios, et al., 2015); (Salama, 2017); (Sanchez 
& Haas, 2018). 

 
Potentialer og barrierer 

Barrierer for at kunne recirkulere byggema-
terialer omfatter overodnet set nogle tekniske, 
lovgivningsmæssige og adfærdsmæssige 
barrierer.  

De tekniske barrierer omfatter komplice-
rede og tidskrævende arbejdsgange, hvilket 
gør cirkulær økonomiske praksisser dyrere 
end konventionelle. Dette mindsker incita-
mentet for genbrug og genanvendelse af byg-
gematerialer, da tid er en afgørende faktor i 
en byggeproces. I forhold til de lovgivnings-
mæssige barrierer vedkommer dette util-
strækkelig policy og rammer for politisk 
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prioritering og konkretisering i fremme af re-
cirkuleringspraksis i bygge- og nedrivnings-
sektoren. De adfærdsmæssige elementer be-
står hovedsageligt af brugerpræferencer, 
hvor nye materialer foretrækkes fremfor 
brugte, da brugte materialer anses for at være 
af lavere kvalitet (dette kunne imødekommes 
ved certificering af brugte materialer). Det ad-
færdsmæssige dækker også over en opret-
holdelse af konventionel praksis, da konse-
kvenserne ved en omstilling til cirkulær øko-
nomisk praksis ofte er ukendte (Mahpour, 
2018). Eksempelvis er mange aktører i sekto-
ren opmærksomme på udviklingstendenser 
(f.eks. EU-målet om 70% genanvendelse osv. 
af bygge- og nedrivningsaffald), men er uvi-
dende om, i hvilken retning man kan udvikle 
sig uden at miste markedsposition.  

Teknologisk Instituts (2018) undersøgelse, 
viser i en opgørelse over paratheden til cirku-
lær økonomi, at materialeproducenter, an-
lægsvirksomheder og arkitekter og rådgi-
vende ingeniører udviser størst parathed. 
Mellem 63%-82% af de adspurgte inden for 
disse tre grupper tilkendegiver at de er klar til 
cirkulær økonomi. Hos byggeentreprenører, 
installatører og håndværkere såsom murer og 
tømrer tilkendegiver mellem 39%-49% para-
thed overfor cirkulær økonomi. Ligeledes for-
venter 37% af materialeproducenterne og 
45% af anlægsvirksomhederne at anvende 
genanvendte materialer inden for de næste 4-
5 år, mens de resterende grupper ligger un-
der 20%.  

Kravene til materialer i det cirkulærer byg-
geri udgør ifølge en rapport udarbejdet af 

Kuben Management og Lendager Group 
(2018) fem områder: Størrelse, Mængde, Til-
gængelighed, Styrke og Renhed og stand.  

I forhold til størrelse udgør det en udfor-
dring at byggematerialer beskæres, da der 
ofte er krav til bestemte dimensioner. Der er i 
forbindelse med byggeprojekter også behov 
for en hvis mængde, hvilket også hænger 
sammen med et tidsmæssigt aspekt, da til-
gængeligheden af et bestemt materiale i 
større mængder kan være udfordrende at 
sikre inden for en kort tidsramme. Byggema-
terialerne skal i mange tilfælde også leve op 
til bestemte kravspecifikationer (eksempelvis 
styrkekrav), hvilket sætter krav til kvalitetssik-
ring og klassifikation. Dette hænger også 
sammen med, at der sikres en høj renhed og 
stand af byggematerialerne. Barriere kan her 
være imprægnering af træ, forurening af jord 
eller manglende renhed i betonfraktioner.  

For at imødegå disse barrierer, understre-
ger Gálvez-Martosa et al. (2018) behovet for 
at udvikle lokale, regionale og/eller nationale 
planer for ressourcer i byggeri og nedrivning, 
der involverer hovedaktører på tværs af vær-
dikæden og i forbindelse med specifikke pro-
jekter argumenterer Silva et al. (2016) for en 
tidlig inddragelse af alle nøgleaktører i værdi-
kæden. I forhold til de lovgivningsmæssige 
faktorer vedrørende økonomiske incitamenter 
anbefales en stigning i bomafgifter og depo-
neringsafgifter og/eller afgifter på råvarer led-
saget af specifik regulering eksempelvis i for-
hold til in situ sortering (Ghisellini, et al., 
2018); (Mahpour, 2018); (Gálvez-Martosa, et 
al., 2018).
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Danske erfaringer med genbrug og 
genanvendelse af byggeaffald

Den danske byggesektor producerede 
ifølge Miljøstyrelsens affaldsstatistik i 2016 4,3 
mio. tons affald (eksklusiv jord) svarende til 
37% af den samlede mængde affald i Dan-
mark. Størstedelen af byggeaffaldet udgøres 
af beton, tegl, asfalt og sten. 87% af byggeaf-
faldet blev genanvendt, 8% forbrændt og 6% 
deponeret. Hovedparten af det genanvendte 
affald genanvendes af kommercielle aktører 
og en meget stor del af dette anvendes som 
fyldmateriale.  

Rammerne for genbrug af byggematerialer 
udgøres overordnet set af EU's affaldsramme-
direktiv, som er bygget op om et hierarki, der 
angiver den foretrukne måde at forebygge og 
håndtere affald på. Dette hierarki er ligeledes 
grundstenen i den danske affaldsbekendtgø-
relse. Hierarkiet er opdelt i fem niveauer: 1) 
forebyggelse, 2) forberedelse med henblik på 
genbrug, 3) genanvendelse, 4) anden nyttig-
gørelse, herunder energiudnyttelse 5) bort-
skaffelse, herunder deponi. For dette studie er 
det væsentligt at skelne klart mellem niveau 2 
og 3. Forberedelse med henblik på genbrug 
indbefatter aktiviteter såsom kontrol, rengø-
ring og mindre reparationer af byggemateria-
ler der gør disse i stand til at blive genbrugt 
uden yderligere forarbejdning. Genbrug 

defineres i denne sammenhæng som en pro-
ces, hvor byggematerialet udnyttes til samme 
formål som det oprindeligt var skabt til. Ni-
veau 3, ”genanvendelse”, omfatter processer 
hvor byggematerialer forarbejdes til nye pro-
dukter, materialer eller stoffer, som kan bru-
ges til det formål de oprindeligt var tiltænkt el-
ler andre formål. I nærværende studie vil vi 
primært fokusere på genbrug. I litteraturen om 
cirkulær økonomi anvendes somme tider be-
grebet ”upcycling”, det vil sige forarbejdning 
af materialer på en måde så de efterfølgende 
repræsenterer en højere værdi. I forhold til af-
faldshierarkiet må dette betragtes som gen-
anvendelse under niveau 3. 

Der eksisterer i Danmark omkring 450 gen-
brugspladser, som er organiseret lidt forskel-
ligt. En del af dem er drevet af kommunalt 
ejede affaldsselskaber eller forsyningsselska-
ber og en del af dem er drevet af kommunerne 
selv. Genbrugspladserne varierer i størrelse 
og udformning og der er også forskelle på 
hvilke fraktioner der håndteres samt på hvor-
dan disse håndteres. En mindre del af det af-
fald der indleveres på genbrugspladserne 
genbruges, hovedparten genanvendes og en 
del forbrændes. Mange genbrugspladser har 
indrettet ordninger, hvor borgere kan 
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indlevere ting til direkte genbrug, det vil sige 
ordninger hvor borgere kan indlevere eksem-
pelvis gryder, bøger, legetøj mv. som andre 
kan tage og bruge igen. Som noget relativt nyt 
eksperimenterer flere genbrugspladser med 
samme type ordninger for byggematerialer og 
dette studie har til formål at skitsere disse i for-
hold til fraktioner, afsætning, organisering og 
kategorisere forskellige typer.  

Tabel 1: Oversigt over adspurgte respondenter 

 
Studiet har kigget på tiltag indenfor gen-

brug og genanvendelse af byggematerialer, 
som er igangsat af affaldsselskaber, kommu-
ner og kommercielle aktører. De adspurgte 
respondenter udgør som illustreret i  

Tabel 1 seks affaldsselskaber, tre kommu-
ner og to kommercielle aktører. 

Affaldsselskaberne har primært etableret 
byggemarkeder, hvilket enten er organiseret 
med henblik på salg eller som bytteordninger, 
hvor byggematerialer henstilles til gratis af-
hentning. ARC driver ikke en genbrugsord-
ning til byggematerialer, men har kørt projek-
ter, der undersøger mulighederne for genan-
vendelse af bl.a. beton og træ i større skala 
gennem affaldsbehandler. 

Albertslund Kommune driver egen gen-
brugsplads og har i den forbindelse igangsat 
en bytteordning for byggematerialer. Born-
holms Regionskommune arbejder med selek-
tiv nedrivning og forsøger at etablere busi-
ness to business afsætning, mens Hedensted 
Kommune har etableret et koncept, hvor byg-
gematerialer afsættes til iværksættere. Her 
indgår byggematerialer i møbelproduktion og 
lignende. 

Genbyg har etableret salg af byggemateri-
aler fra nedrivningsprojekter og Solum har 
igangsat et projekt der fokuserer på at etab-
lere en forretningsmodel med Stark, hvor 
Stark sælger og distribuerer mens Solum be-
handler affaldet. 

 

  

Affaldsselskaber 
Arwos 

AffaldPlus 
ARC 

AVV 
RenoDjurs 

Sønderborg Forsyning 

Kommuner 

Albertslund Kommune 

 

Hedensted Kommune 
Bornholms Regions-

kommune 

Kommercielle aktører 

Genbyg Solum 
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Sammenfattede betragtninger 

I det følgende vil der blive gennemgået en 
række overordnede betragtninger fra de ad-
spurgte respondenter i studiet på, hvilke frak-
tioner der afsættes, samt hvem der leverer og 
aftager, hvordan genbrugs- og genanvendel-
sesordninger kan organiseres, og herunder i 
hvilket omfang der er fokus på miljøfarlige 
stoffer og kvalitetssikring. Alle respondenters 
ordninger er samlet i en oversigt i Tabel 2 og 
Tabel 3. 

 
Fraktioner 

Det byggeaffald der indleveres på gen-
brugspladserne stammer både fra private og 
professionelles (eksempelvis håndværkere) 
byggeprojekter, hvor der genereres mindre 
end 1 ton affald eller omfatter mindre end 10 
m2. Genbrugspladserne er organiseret for-
skelligt, men som hovedregel er det gratis for 
private mens der betales gebyr, når professi-
onelle indleverer byggematerialer.  

De genanvendte byggematerialer kan ind-
deles i to hovedkategorier: 1) nye materialer 
som typisk stammer fra spild i byggeprojekter 
og 2) brugte byggematerialer som typisk 
stammer fra nedrivning.  

Byggematerialer som indleveres på gen-
brugspladserne skal være sorteret, men det 
er forskelligt fra genbrugsplads til genbrugs-
plads, hvilke fraktioner byggematerialerne 
skal opdeles i. I Københavns kommune skal 
byggematerialer eksempelvis sorteres i 14 
forskellige fraktioner. 

Afsætning 
Der afsættes mange forskellige typer ma-

terialer fra de undersøgte genbrugs- og gen-
anvendelsesprojekter. I forhold til at etablere 
en ordning til afsætning af byggematerialer 
ved direkte genbrug, kan det variere fra frak-
tion til fraktion, hvad det er for nogle materialer 
der er afsætning i. Respondenterne i studiet 
peger hovedsageligt på trævarer som de ma-
terialetyper med størst afsætning. Trævarer 
inkluderer forskellige typer af lægter, bræd-
der, reglar osv., hvilke både udgøres af rester 
fra byggeprojekter og brugt træ fra nedriv-
ningsprojekter. Ved brugt træ påpeger nogle 
af respondenterne, at de sørger for at fjerne 
søm og lign., hvilket derfor kræver en større 
arbejdsindsats. Baseret på erfaringer fra re-
spondenterne, er der størst afsætning i føl-
gende fraktioner: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er ikke overraskende størst afsætning i 

nye materialer og lidt mindre afsætning i 
brugte byggematerialer. Det varierer fra aktør 
til aktør, hvorvidt brugte byggematerialer er i 

• Trævarer (lægter, brædder osv.)  

• Isoleringsmateriale 

• Nyere vinduer og indvendige døre 

• Fliser, belægningssten, tegl, marksten 

• Sanitet (mindre omfang hos nogle aktører) 
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fokus. Eksempelvis modtager AffaldPlus både 
nye og brugte materialer og har i forbindelse 
med etableringen af byggemarkedet ansat 
ekstra personale, som flere af respondenterne 
har gjort. I Albertslund Kommune er der etab-
leret en bytteordning (uden salg), hvor der ho-
vedsageligt er fokus på nye varer. Hos Al-
bertslund Kommune er der ikke ansat yderli-
gere personale til håndtering af ordningen. 
Der er overvejende god afsætning i brugte 
materialer, hos de aktører som har valgt at fo-
kusere på disse. 

De fleste respondenter får leveret bygge-
materialer til genbrug af private aktører og 
mindre håndværkervirksomheder. Tre af re-
spondenterne får leveret materialer i forbin-
delse med nedrivninger, men to af disse er på 
projektbasis, hvorfor der ikke er udviklet en 
vedvarende forretningsmodel på leverancer 
herfra endnu. Eksempelvis har Solum etable-
ret aftaler med en række nedrivningsfirmaer 
og lign., som sortere og levere træ til Solum.  

 
Organisering 

Respondenterne har primært organiseret 
tiltag med henblik på direkte genbrug af byg-
gematerialer indenfor to spor; genbrug gen-
nem salg og genbrug gennem byttemarke-
der.  

Ved genbrug gennem salg etableres et 
byggemarked enten hos et affaldsselskab el-
ler gennem en kommerciel aktør, hvoraf 

sidstnævnte forekommer i mindre grad. Nogle 
af respondenterne har organiseret byggemar-
keder i forbindelse med allerede etableret 
genbrugsbutik, mens andre har investeret i ny 
ejendom til formålet. Hos AVV har man ek-
sempelvis tilbygget med en kold hal og har 
derved 180 kvm byggemarked. AffaldPlus har 
investeret i og renoveret en gammel erhvervs-
ejendom i forbindelse med et EU-finansieret 
tekstilprojekt. Udover 1.000 kvm byggemar-
ked (inkl. møbelsalg og værksted), benyttes 
ejendommen også til tøj- og tekstilafdeling, 
hvor tekstiler sorteres og pakkes. I alt har 8 af 
11 respondenter etableret (eller er i gang med 
at etablere) salg af byggematerialer til direkte 
genbrug og 2 af 11 involverer affaldsbehand-
ler som led i en genanvendelsesproces. Ama-
ger Ressource Center (ARC) er i gang med en 
række projekter, der bl.a. omhandler genan-
vendelse af nedknust beton, hvor betonen 
miljø- og kvalitetsscreenes og efterfølgende 
sendes til Unicon. Her bruges den genan-
vendte beton til fremstilling af ny beton. Byg-
gemarkedet Stark og affaldsbehandleren So-
lum har indgået et samarbejde omkring recir-
kulering af interim træ. Her sørger Stark for 
transport og salg, mens Solum sorterer og 
pakker materialet, så der kan sikres en ensar-
tet kvalitet i materialet.    

Direkte genbrug gennem affaldsselskaber, 
bliver hos 2 af 11 respondenter organiseret 
gennem byttemarkeder, hvor der stilles et 

Albertslund Kommune 
Bytteordning 
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bytteområde til rådighed på genbrugsplad-
sen, således afsætningen foregår uden salg. 
RenoDjurs har eksempelvis opsat 5 skibscon-
tainere på byggepladsen og her indrettet et 
område til genbrug af byggematerialer, møb-
ler og lign. 

I forbindelse med genbrugsordningerne er 
der ikke etableret et egentlig lager, da varerne 
leveres direkte til butik eller den indrettede 
bytteordning, hvilket etableres ved åbne 
skibscontainere, mindre tilbygninger eller i 
forbindelse med en tidligere allerede etable-
ret genbrugsbutik med tøj, møbler og lign.   

 
Leverandører & aftagere 

Levering af materialer foregår primært spo-
radisk i forbindelse med besøg af private og 
mindre erhverv på genbrugspladser. Dette 
betyder ifølge respondenterne ikke, at de for-
skellige ordninger ikke kan løbe rundt, da der 
er et vedvarende flow af materialer i en stør-
relsesorden, så butikkerne kan hvile i sig selv. 
Da de fleste ordninger drives af kommunalt 
ejede selskaber, er dette også hensigten. 
Dog bevirker det sporadiske flow af materia-
ler, at aftagere af materialerne næsten udeluk-
kende udgør private borgere.  

For at kunne skabe eller øge en afsætning 
til erhverv, er det således nødvendigt at etab-
lere et mere stabilt flow af byggematerialer. 
Derudover kan et websystem til afsætning 
skabe overblik over sortiment og skabe en 

sikkerhed hos erhvervskunder i henhold til va-
rernes tilgængelighed. Ved at have et stabilt 
sortiment og oversigt over lagerbeholdning 
for aftagere, kan der derved opnås højere in-
citament hos kommercielle aftagere til at be-
nytte ordningerne.  

Hos RenoDjurs vurderes det, at der afsæt-
tes 1.000-2.000 ton/år til direkte genbrug in-
klusiv møbler og lign, hvoraf 39%-56% af af-
sætningen fordelt på affaldspladserne omfat-
ter byggematerialer. AVV vurderer den sam-
lede afsætning gennem deres genbrugsbutik 
(inklusiv møbler og lign.) til at være 1.000 
ton/år. RenoDjurs igangsatte i 2017 et pilot-
projekt, hvor det er undersøgt, hvordan leve-
ring og aftagning af genbrugsbyggemateria-
ler kan øges hos håndværkere.  

 
Kvalitetssikring 

I henhold til kvalitetskrav hos aftagere af 
genbrugsbyggematerialer, svarer 7 af 11 re-
spondenter, at der ikke udføres nogen særlig 
kvalitetsvurdering af materialer. Da disse re-
spondenter hovedsageligt har private afta-
gere, er dette heller noget der efterspørges. 
Det er således op til aftagerne selv at vurdere 
kvaliteten og af byggematerialerne ved gen-
nemsyn på pladsen.  

Som Gálvez-Martosa, et al. (2018) påpe-
ger er kvalitetssikring og klassifikation af ma-
terialer en faktor som kan øge tilliden til brugte 

AVV 
Genbrugsbutik 
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byggematerialer hos en aftager. Hvor dette 
ikke er noget som efterspørges i særlig grad 
hos private aftagere, er dette en faktor som 
kan være afgørende for afsætning af brugte 
byggematerialer til kommercielle aftagere. 
Dette skaber gennemsigtighed i kvalitet og 
muligheden for standarder herfor, hvilket ska-
ber incitament hos erhvervet til at benytte 
genbrugsordninger. Bornholms Regionskom-
mune har etableret kvalitetsscreening af byg-
gematerialer, da deres projekt sigter mod, at 
etablere en værdikæde baseret på kommer-
cielle aftagere. 

 
Miljøfarlige stoffer 

En lang række byggematerialer indeholder 
miljøfarlige stoffer såsom PCB, asbest, klorpa-
raffiner, bly og andre metaller. For at undgå 
uhensigtsmæssig spredning af byggemateri-
aler indeholdende miljøfarlige stoffer foreta-
ges en frasortering af materialer, som vurde-
res at udgøre en risiko. Hos hovedparten af 
respondenterne omfattende affaldsselskaber 
med genbrugsordninger, er denne vurdering 

baseret på en pragmatisk vurdering fortaget 
af affaldsmedarbejderne.  

Miljøscreening af materialer foretages ude-
lukkende i de tilfælde, hvor der er tale om 
større projekter som indbefatter en udvikling 
af en forretningsmodeller med sigte på afsæt-
ning til kommercielle aktører enten i forbin-
delse med kommercielle byggerier, eller hvor 
der afsættes til materialeproducent. Eksem-
pelvis forsøger Bornholms Regionskommune 
gennem et projekt at etablere en værdikæde 
for recirkulerede byggematerialer gennem en 
række nedrivningsprojekter, samt ved heri-
gennem at skabe et netværk bestående af ak-
tører fra erhvervet. Under nedrivningsprojek-
terne tages der prøver for miljøfarlige stoffer, 
ligesom der ydermere foretages en ressour-
cekortlægning, for at vurdere mængden og 
kvaliteten af materialerne. 

I forbindelse med miljøvurdering af direkte 
genbrug er der ikke fortaget særlig efterud-
dannelse af personale udover den generelle 
kvalificering, men hos AVV udvikles der ek-
sempelvis principper i forhold til risiko for ek-
sempelvis PCB, kviksølv osv. 

RenoDjurs 
Bytteordning 
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 Tabel 2: Oversigt over respondenters organisering af genbrugs- og genanvendelsesordninger 
O

rganisation
ARW

O
S

AffaldPlus
Albertslund Kom

m
une

ARC
AVV

Bornholm
s 

Regionskom
m

une

Indsats
Butik m

ed tilbygning til 
byggem

aterialer på 1 
station

Nyt Byggem
arked og 

m
øbelbutik på opkøbt 

ejendom

Byttebræ
t projekt 

gennem
 PARCK. Lager 

frigivet til bytterum

Tre projekter: træ
, 

lysarm
aturer og beton

Byggem
arked siden 

2016 og etablering af 
social virksom

hed

Nedrivningsprojekt om
 

etablering af væ
rdikæ

de

Genbrugte 
M

aterialer

Fliser, m
arksten, 

træ
varer, sanitet, 

indvendige døre, 
isolering

Træ
varer, 

belæ
gningssten, vinduer, 

døre, sanitet, isolering, 
m

etalvarer

Isolering, træ
varer 

(aftager bedst), døre, 
tegl, dam

pspæ
rre 

Træ
 renses og 

varm
ebehandles, 

arm
aturer om

dannes til 
LED og beton knuses og 
indgår i ny beton  

Træ
varer, væ

rktøj, fliser, 
klinker, vinduer, 
indendørs døre, 
håndvaske, badekar, 
borde, hylder.

En case: træ
 &

 m
ursten 

(selektiv nedrivning)

Leverandører

Hovedsageligt private
Både privat &

 erhverv. 
(M

ateriel kan tilm
eldes 

gennem
 Pickup system

 
til afhentning.)

Både privat og erhverv. 
Efterspørger nye 
m

aterialer (spild)

Privat og sm
åerhverv. 

M
ursten fra off. 

Nedrivning og lidt 
erhverv

Nedrivningscase: 
kom

m
erciel         

Forsøger aftale om
 

kom
m

unale bygninger

Aftagere
Private                      

Hovedsageligt private. 
Hovedsageligt private og 
lidt erhverv

Internt brug til 
dem

oprojekter
Private.                                   
M

ursten afsæ
ttes til 

erhverv

Forsøg på erhverv m
en 

ellers gennem
 BO

FA. 

O
rganisering

ARW
O

S drifter  
butikken

AffaldPlus drifter m
ed 14 

årsvæ
rk ansat til 

butikker. 

Kom
m

unen drifter uden 
ekstra bem

anding
ARC styrer projekterne 

AVV drifter butikken. 
Social virk. etableret, 
ansatte renser m

ursten

Lager hos BO
FA. 

Forsøger at etablere 
netvæ

rk m
ed erhverv

Ø
konom

i

Bygninger er betalt 
gennem

 kom
m

unen. 
Drift finansieres gen-
nem

 salg og besparelse 
på affaldsbehandling

Driftes gennem
 salg og 

overskud går til gebyr 
understøttelse. 

Kom
m

unen har 
investeret lidt, m

en 
driftes gennem

 gebyret 
(intet salg)

Salg finansierer 
personale, bygning osv. 
O

verskud finansiere nye 
tiltag

Gebyr

Privat: affaldsgebyr 
Erhverv: 220,- årligt + 
gebyr pr. levering 
fraktionsopdelt

Erhvervskunder betaler 
ikke gebyr til 
byggem

arked

Fast abonnem
ent for 

erhvervskunder i 
niveauer efter antal 
årlige besøg

Kvalitet
Efterspørges ikke

Efterspørges ikke
Efterspørges ikke

CE-m
æ

rkning m
ursten

Screening foretages

M
iljø

Pragm
atisk vurdering 

Pragm
atisk vurdering 

Pragm
atisk vurdering 

Pragm
atisk vurdering 

Screening foretages

Kapacitet
m

indre tilbygning 
1000 kvm

 butik (350 
kvm

 m
øbelbutik)

M
indre lade

180 kvm
 butik m

/ 
gårdhave 

En læ
nge på en gård

Case udfoldet i 
sæ

rskilt punkt
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O
rganisation

Genbyg
Hedensted Kom

m
une 

(Com
pas)

RenoDjurs
Solum

Sønderborg Forsyning 

Indsats
Kom

m
ercielt 

Byggem
arked etableret 

af entreprenør

Ivæ
rksæ

tterhus m
ed 

M
aterialestation og 

partnernetvæ
rk

Klunserordning: 
containere i om

råde på 8 
stationer

Partnerskab: 
m

arkedspartner og 
affaldsbehandler

Byggem
arked på 1 

station som
 de 

resterende leverer til

Genbrugte 
M

aterialer

Brugte døre, vinduer, 
lam

per, el, træ
, gulve, 

m
urervarer, VVS og 

køkken

Brugte træ
varer fra 

nedrivning (selektiv 
nedrivning)

Belæ
gningssten, døre, 

vinduer, træ
varer.         

Spild og brugt 

Brugt interim
 træ

Træ
varer, vinduer, døre, 

isolering

Leverandører

Erhverv: eks. nedrivere 
og kom

m
uner 

(afm
onterer og afhenter 

før nedrivning)

Nedrivningsfirm
aer

Private &
 erhverv      

(Undersøger 
erhvervspotentialet)

Erhverv: NCC, J. Jensen, 
Enem

æ
rke &

 Petersen, 
Adserballe &

 Knudsen, 
CG Jensen 

Private &
 erhverv

Aftagere
private og sm

å erhverv
Ivæ

rksæ
ttere fra 

Com
pas

Private (alt afsæ
ttes)

Erhverv og private 
gennem

 Stark butikker
Private (Træ

varer, 
vinduer, døre, isolering 
sæ

lger bedst)

O
rganisering

Butik Am
ager og Sorø. 

12-14 ansatte (it, 
snedkere, flexjob)

ReDo: kom
m

unalt ejet 
m

aterialestation. Der 
udvikles w

ebsystem
.

RenoDjrus drifter 
pladsen

Stark distribuere &
 

Solum
 sortere og 

pakker. App til data.

Sønderborg forsyning 
drifter og der 
tranporteres internt

Ø
konom

i

500.000,- og 1 ansat 
finansieret af 
kom

m
unen. 1 ansat 

finansieret af 
ivæ

rksæ
tter 

Intet salg. Det hele 
finansieres gennem

 
gebyret 

Arbejder på økonom
isk 

fordeling m
ellem

 
væ

rdikæ
dens parter

Butikkerne har eget 
regnskab og driftes 
gennem

 salget

Gebyr

Erhverv: 620,- om
 året 

pr. køretøj

Kvalitet
ikke endnu - i frem

tiden
Ikke endnu - i frem

tiden
Efterspørges ikke

Efterspørges ikke
Efterspørges ikke

M
iljø

lovpligtig screening 
gennem

 nedrivning
lovpligtig screening 
gennem

 nedrivning
Pragm

atisk vurdering 
Visuel screening

Pragm
atisk vurdering 

Kapacitet
6000 kvm

 lager hos to 
butikker

1000 kvm
 hal (ca. 50%

 
til lager)

5 skibscontainere + 
paller på om

rådet
Stark centrallager

butik hos 1 
genbrugsstation

Tabel 3: Oversigt over respondenters genbrugs- og genanvendelsesordninger 
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Typer af genbrugs- og 
genanvendelsesordninger 

I foregående afsnit blev der præsenteret 
en række overordnede betragtninger i hen-
hold til organiseringen af forskellige typer ord-
ninger for genbrug og genanvendelse af byg-
gematerialer – særligt med fokus på direkte 
genbrug. Heraf fremgår det, at disse ordnin-
ger kan organiseres på mange forskellige må-
der. Eksempelvis kan der skelnes mellem 
genbrug via byttemarked eller genbrug med 
fokus på salg. 

I nærværende studie er der identificeret 
fire typer organiseringer, som genbrugs- og 
genanvendelsesordninger kan karakteriseres 
indenfor. Typerne er illustreret i Tabel 4. 

Tabel 4: Typeopdeling af genbrugs- og genanven-
delsesordninger. 

  
 

1. Bytteordning 
Genbrug af byggematerialer gennem byt-

teordninger, hvor der ikke bedrives salg, or-
ganiseres på genbrugspladsen. Dette ved at 
indrette et område på genbrugspladsen mål-
rettet genbrug, således brugere kan afsætte 
og aftage nye overskydende og brugte byg-
gematerialer.  

Denne type ordning finansieres af det kom-
munale affaldsgebyr og kræver ikke yderli-
gere bemanding. Dermed drives ordningerne 
også af det allerede fungerende personale, 
som sørger for at styre, hvad der kommer ind 

samt henviser til genbrugsområderne. Hen-
visning suppleres ydermere ved skiltning. Re-
noDjurs har ansat en genbrugsudvikler, som 
har været med til at udvikle konceptet, hvor 
der bl.a. har været fokus på at skabe en kultur 
omkring genbrug på genbrugspladsen.    

Bytteordninger er målrettet private brugere 
og mindre erhverv som afleverer mængder 
under 1 ton, hvilket dermed udgør bygge- og 
anlægsaffald, som ikke er anmeldelsesplig-
tigt. De mindre mængder medfører også, at 
det primært er private brugere af 

1. Bytteordning 

Albertslund Kommune RenoDjurs 

2. Salg via affaldsselskab 

Arwos 
AffaldPlus 

AVV 
Sønderborg Forsyning 

3. Salg via kommerciel aktør 

Genbyg  
Bornholms Regions-
kommune  

Hedensted Kommune  
Solum 

4. Salg til materialeproducent 

ARC  
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genbrugspladsen, der aftager byggemateria-
ler (og evt. mindre erhverv såsom håndvær-
kere).   

Der benyttes ikke særlige IT-systemer i for-
bindelse med bytteordninger, men ordnin-
gerne kommunikeres typisk gennem sociale 
medier.

 
 

2. Salg via affaldsselskab 
Denne type ordning etableres ligeledes i 

forbindelse med genbrugspladser, men er 
møntet på etablering af butik til salg af bygge-
materialer. Dermed kræver salg via affaldssel-
skaber en højere grad af organisering i for-
hold til at drive butikken. Hos AffaldPlus byg-
gemarked PlusByg, har man ansat 8 medar-
bejdere udenfor arbejdsmarkedet, og i alt 14 
årsværk fordelt på samtlige genbrugsbutik-
ker. Dette tiltag forekommer ligeledes hos AR-
WOS og Sønderborg Forsyning. Dermed ind-
går også et socialt aspekt i etableringen af 
genbrugsbyggemarked i forhold til beskæfti-
gelse. Ved siden af byggemarkedet kører 
AVV en socioøkonomisk virksomhed med fo-
kus på genbrug af mursten. Gennem et sam-
arbejde med og inspireret af virksomheden 
Gamle Mursten, har AVV stiftet fonden Cirku-
lær Nord Fonden, som arbejder med cirkulær 
økonomi i Nordjylland. Her har AVV bl.a. ansat 
medarbejdere udenfor arbejdsmarkedet til at 
rense mursten fra offentlige nedrivninger, som 
sælges til entreprenører.  

Salg gennem affaldsselskaber finansieres 
gennem salget i butikkerne, hvorfor affaldsge-
byret ikke indgår i driften af butikkerne. Butik-
kerne er således ikke møntet på at skulle ge-
nere overskud, og et evt. overskud benyttes 
eksempelvis hos AffaldPlus til at stabilisere 
gebyrtaksterne. AffaldPlus har derudover 
præsenteret døgnåben for erhvervskunder til 
aflevering af genbrugsmaterialer til bygge-
markedet, hvilket ydermere er gebyrfrit, når 
der afleveres til genbrug. Der er også andre 
økonomiske fordele for de involverede parter 
ved øget afsætning af ressource til genbrug. 
Eksempelvis har ARWOS sparet 700.000 kr. 
om året i bortskaffelsesomkostninger. Etable-
ringen af ordningerne er i nogle tilfælde finan-
sieret af kommunen mht. bygninger og des-
lige.  

Da salg af genbrugsbyggematerialer gen-
nem butikker kræver en højere grad af logistik 
end bytteordninger, har nogle af disse ordnin-
ger integreret IT-system. Hos AffaldPlus be-
nyttes pickupsystem, hvor byggematerialer 
kan tilmeldes til afhentning. 

ARWOS 
Genbrugsbutik 
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Sønderborgforsyning har ligeledes intern 
transport af byggematerialer, men har ikke in-
tegreret IT-system til dette formål.   

Salg af byggematerialer i brugt byggemar-
keder afsættes lig bytteordninger i mindre 
mængder til private og i mindre omfang til 
små virksomheder (typisk håndværksvirk-
somheder). 

I forhold til at etablere en mere organiseret 
ordning for afsætning af genbrugsmaterialer, 
er der hos ARWOS og AffaldPlus fokus på tun-
geløft, hvilket kan udgøre en yderligere udfor-
dring i forbindelse med driften af genbrugs-
byggemarkeder.

 
 

3. Salg via kommerciel aktør 
For at skabe en øget afsætning og derved 

etablere en værdikæde for recirkulerede byg-
gematerialer som ikke har fokus på private og 
mindre erhverv, forsøger nogle af responden-
terne at etablere salg via kommercielle aktø-
rer. Dermed fokuserer afsætningen af bygge-
materialer ikke på mængder under 1 ton gen-
nem affaldsselskaber, men på afsætning af 
byggematerialer fra nedrivere og større byg-
geprojekter. 

Da efterspørgslen af brugte byggemateria-
ler hos større kommercielle aktører i bygge- 
og anlægssektoren ikke er stor, kan der foku-
seres på forskellige strategier for at sikre en 
afsætning. Disse strategier kan hos respon-
denterne inddeles i to spor. Enten fokuseres 
der på elementer som kan demonteres fra 
byggerier inden den egentlige nedrivning så-
som døre, vinduer, el artikler og VVS. Elemen-
ter som Gálvez-Martosa, et al. (2018) i hen-
hold til selektiv nedrivning fase 2 betegner 

som de direkte genanvendelige materialer – 
materialer som også vurderes som værende 
let afsættelige hos affaldsselskaberne. Der 
kan også fokuseres på en specialisering in-
den for en bestemt fraktion. Eksempelvis fo-
kuserer Hedensted Kommune i Compas pro-
jektet på træ som genbruges af iværksættere 
til at lave møbler og Solum arbejder på en af-
sætning af interim træ fra byggerier i samar-
bejde med Stark og en række nedrivere. End-
videre behjælper samarbejdet på behovet for 
lagerkapacitet som Stark bidrager med. Gen-
byg har for at opnå en tilstrækkelig lagerka-
pacitet investeret i 6.000 kvm lager.    

Bornholms Regionskommune forsøger 
gennem en række nedrivninger i samarbejde 
med en nedrivningsvirksomhed at undersøge 
hvor store mængder der faktisk kan genbru-
ges og genanvendes fra byggerier. Projektet 
søger at arbejde ud fra principper for selektiv-
nedrivning samt i processen at analysere 

Solum 
Salg via Stark 
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potentialer og barriere herfor og derudover at 
sammenligne faktiske mængder med teore-
tisk screenet potentialer. En udfordring for at 
kunne afsætte større mængder af brugte byg-
gematerialer er bl.a. at udvikle en praksis for 
selektiv nedrivning, da dette stadig forekom-
mer at være en relativt uafprøvet praksis for 
nedriverne. Derfor samarbejder flere af re-
spondenterne med nedrivere om at udvikle 
modeller for selektiv nedrivning. Derudover 
arbejder Bornholms Regionskommune også 
med at etablere et netværk i byggebranchen 
for at kunne skabe en værdikæde omkring 
materialer fra nedrivninger, da der på nuvæ-
rende tidpunkt i større skala ikke er tilstrække-
lige aftagere. Der er således skabt en volu-
men bl.a. gennem det lokale affaldsselskab 
BOFA som også har sat opbevaringskapaci-
tet til rådighed, men der mangler efterspørg-
sel. For at kunne etablere en værdikæde om-
kring brugte byggematerialer, er samarbejde 
med aktører på tværs af branchen en forud-
sætning, og herigennem helt konkret at disku-
tere forventninger til kvalitet, dimensioner, 
kundegrundlag osv.  

I forhold til certificering af byggematerialer 
har Gamle Mursten som AVV samarbejder 
med arbejdet på CE-certificering af gen-
brugsmursten. Ved at opbygge et kvalitets-
kontrolsystem (FPC) for produktionen af gen-
brugsmursten er det muligt at udarbejde en 
ETA (European Technical Assesment) og en 

EAD (European Assesment Document) som 
beskriver de samlede tekniske specifikationer 
(eksempelvis for dokumentation af produkters 
ydeevne) der muliggør en CE-certificering. 
Ved at fokusere på én fraktion har dette været 
muligt for Gamle Mursten. En ETA ansøges 
hos ETA-Danmark. I forbindelse med udviklin-
gen af kvalitetskontrol har Gamle Mursten 
(gennem et MUDP-projekt) investeret 2 mio. 
DKK i kvalitetssikring, laboratorie mm., hvor 
der sørges for prøvetagning af mursten. 

Størstedelen af de respondenter som af-
sætter via kommerciel aktør screener ikke selv 
for miljøfarlige stoffer men benytter data fra 
den lovpligtige screening i forbindelse med 
nedrivning. Solum har fokus på genbrug af in-
terim træ, hvorfor der ikke er krav til yderligere 
test. 

Det er i forhold til kvaliteten af byggemate-
rialerne vigtigt at undersøge den konkrete for-
retningsmodel, da ønsket til kvalitet afhænger 
af den givende brugssituation. Eksempelvis 
har Genbyg en stor diversitet i materialer, hvor 
salget ofte foregår i mindre partier til private 
kunder, og dermed ikke til større byggepro-
jekter, hvor materialerne indgår i bærende 
dele af konstruktionen, eller hvor der er krav til 
en særlig holdbarhed som eksempelvis ved 
beton. Derfor foregår salget hos Gensalg 
også gennem en hjemmeside, og en stor del 
af virksomhedens ressourcer går til at drifte 
hjemmesiden samt at registrere produkter. Da 
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Solum har valgt at fokusere på interim træ 
med kort brugstid, er der ligeledes ikke nogen 
særlige kvalitetsmæssige krav, men her er der 
fokus på, at der efterspørges i bestemte di-
mensioner, da trævarerne eksempelvis indgår 

i faldsikring på byggepladser, hvilket sættes 
op ud fra en standardiseret og effektiviseret 
proces i bestemte mål. Solum arbejder også 
på certificering af trævarer.   

 
 

4. Salg til materialeproducent  
De foregående typer af genbrugs- og gen-

anvendelsesordninger har i høj grad haft fo-
kus på genbrug af byggematerialer. For at 
kunne arbejde med recirkulering af byggema-
terialer i større skala, med ressourcer fra byg-
geriet som udgør en større andel (eksempel-
vis beton), arbejder denne type ordning med 
genanvendelse af materialer fra nedrivninger 
i samarbejde med materialeproducent. Her 
har ARC gennem en række projekter eksem-
pelvis arbejdet på at udvikle en ny type beton, 
hvor den sten som indgår i betonproduktionen 
erstattes med knust beton. ARC har også ar-
bejdet med en proces for genbrug af uden-
dørs træ, hvor træet sorteres, renses og var-
mebehandles i stedet for imprægnering. 

En af forudsætningerne for genanvendelse 
af beton, er at der sikres en høj kvalitet gen-
nem selektiv nedrivning, således der opnås 
en ren fraktion. Indledningsvis tages der prø-
ver af konstruktionen in situ, for at identificere 
kvaliteten af materialet. Det er også vigtigt at 
have fokus på, at der udvikles kompetencer i 
forbindelse med nedrivning og arbejdsgange 

på byggepladsen, således materialet nedri-
ves/demonteres og sorteres i så ren en kvali-
tet som muligt. I forbindelse med produktio-
nen af beton har ARC indgået samarbejde 
med Unicon som knuser og blander betonen, 
hvilket ikke foregår in situ men hos Unicon. 
Dette øger transportudgiften og udledningen 
herfra, men til gengæld kan der opnås en hø-
jere kvalitet beton. Generelt set påpeger Silva 
et al. (2016) at stationære genanvendelses-
stationer sikrer den højeste kvalitet. Der er 
dog den udfordring ved stationær nedknus-
ning, at det kan være sværere at kontrollere 
renheden af betonen i forbindelse med trans-
port. For at kunne efterleve kravene til materi-
alet uanset anvendelsesformål har ARC gået 
efter en klasse A beton med en styrkeklasse 
C35. For at sikre denne kvalitet er det afgø-
rende at der etableres en fast praksis med 
veldefinerede arbejdsgange ved selektiv 
nedrivning, hvilket kan styrkes gennem certi-
ficering. I en rapport fra Miljøstyrelsen, påpe-
ger Dansk Byggeris Nedbrydningssektion, at 
en ISO 9001 certificering kan understøtte 
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kvalitetsstyring i relation til selektiv nedrivning 
(Golder Associates A/S, Teknologisk Institut, 
Lauritzen Adivsing, 2017). Da der ikke altid 

kan sikres en høj kvalitet i genanvendelses-
processer, kan materialet vurderes og diffe-
rentieres efter anvendelsesformålet.

Konklusion 

Nærværende studie har skildret potentialer 
og barrierer i forhold til genbrug og genan-
vendelse af byggematerialer. Gennem under-
søgelsen er der identificeret mange forskel-
lige ordninger med stor diversitet. Ved først at 
udfolde international forskning om emnet og 
efterfølgende empirisk at undersøge danske 
erfaringer med genbrugs- og genanvendel-
sesordninger, er der identificeret fire overord-
nede typer af tilgange til recirkulering af byg-
gematerialer; 1) Bytteordning, 2) Salg via af-
faldsselskab, 3) Salg via kommerciel aktør og 
4) Salg til materialeproducent.  

Da området for mange kommuner og af-
faldsselskaber er relativt nyt er det positivt at 
der pt. gøres mange frugtbare erfaringer med 
afprøvning af forskellige systemer og model-
ler. Eksempelvis har nogle af affaldsselska-
berne implementeret gebyrfritagelse for er-
hvervskunder der indleverer byggematerialer 
til genbrug. Dette kræver imidlertid en udvi-
delse af personale til at håndtere de 

materialer som kommer ind. RenoDjurs som 
driver en bytteordning, påpeger her, at der er 
en fare for, at en gebyrfritagelse vil blive ud-
nyttet til materialer, der ikke egner sig til gen-
brug, hvilket derfor forringer kvaliteten af ud-
valget. Dermed egner gebyrfritagelse som in-
citament sig bedst til ordninger der involverer 
salg, da disse ordninger i nærværende under-
søgelse har investeret i ekstra personale.  

Ordninger gennem kommuner og affalds-
selskaber har typisk høj diversitet i fraktioner, 
men afsætter mængdemæssigt en mindre an-
del af den samlede akkumulation af brugte 
byggematerialer, da denne type ordninger 
håndterer byggeaffald fra byggeprojekter 
som ikke er anmeldelsespligtigt og dermed 
mængder under 1 ton eller mindre end 10 m2. 

En forudsætning for at kunne skalere gen-
brug- og genanvendelsesordninger for byg-
gematerialer op til at håndtere større bygge-
projekter, er at der involveres kommercielle 
aktører. I dette henseende er der behov for en 
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udvikling og etablering af fast praksis for se-
lektiv nedrivning, da denne fase er afgørende 
for at sikre en kvalitet og renhed i materialerne 
i forbindelse med sortering og håndtering af 
eksempelvis nedknust beton. Fem af respon-
denterne i nærværende undersøgelse, er i di-
alog med nedrivere, og samarbejde på tværs 
af værdikæden er en forudsætning for recir-
kulering af byggematerialer i forhold til at ud-
vikle praksisser for genbrug og genanven-
delse samt at skabe en efterspørgsel for 
denne type materialer. 

I henhold til at skabe efterspørgsel på mar-
kedet og udvikle metoder og processer til 
genbrug og genanvendelse, er der behov for 
forbedret kvalitetssikring, samt at der eventu-
elt arbejdes henimod certificering af brugte 
byggematerialer, såfremt kommercielle aktø-
rer skal involveres. I dette henseende kan det 
være nødvendigt at fokusere på bestemte 
fraktioner, da certificerings- og kvalitetssik-
ringsprocesser er økonomisk og tidsmæssigt 
ressourcekrævende.
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