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Advisory board for cirkulære kommuner og regioner
§

§

§

Advisory boardet fungerer som en
samarbejdsplatform for strategiudvikling i
forhold til kommunernes, regionernes og
affaldsselskabernes rolle i omstillingen til et
cirkulært samfund.
Mission: Udvikle visionære anbefalinger og
målsætninger til kommunale og regionale
politikker og indsatser der kan accelerere den
cirkulære omstilling på Sjælland
Anbefalinger publiceres ved udgangen af 2020

Temaer:
1. Cirkulær byudvikling og
kommunen og regionen som
bygherre
2. Kommunen og regionen som
indkøber
3. Genbrug og affaldsforebyggelse
4. Erhvervsudvikling

Advisory board’ets medlemmer
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

(Formand) Elisabeth Gadegaard Wolstrup, direktør for By, Kultur,
Miljø og Beskæftigelse i Albertslund Kommune
Christian Ibsen, direktør i CONCITO
Claus Torp, by- og kulturdirektør, Furesø Kommune
Gitte Larsen, enhedschef for Miljø, Center for Regional Udvikling,
Region Hovedstaden
Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Amager Ressourcecenter (ARC)
Michel van der Linden, teknisk direktør, Kalundborg Kommune
Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21
Pia Buch-Madsen, funktionschef for Bæredygtig Udvikling i Region
Sjælland
Sara Røpke, kontorchef, Kommunernes Landsforening
Sven Koefoed-Hansen, teknisk direktør, Næstved Kommune
Trine Lindegaard Holmberg, direktør i ARGO

Cirkulær økonomi i byggeriet
Status
§ 37% af affaldet i DK er byggeaffald (4,3 mio. tons)
§ Genbrug, genanvendelse og materialekaskader
Vi skal tænke i hele cirklen
§ Materialekortlægning og selektiv nedrivning
(miljøscreening og ressourcekortlægning)
§ Etablering af markeder for genanvendte
byggematerialer (certificering og markedsmodning)
§ Anvendelse af genbrugte byggematerialer i
nybyggeri (skab efterspørgsel)
§ Nybyggeri: Design til adskillelse, materiale pas
(digitalisering)
§ Bevar frem for at bygge nyt: Øget genbrug frem for
genanvendelse (nedknusning og materiale
kaskader)

Kommunernes muligheder som bygherrer
- Cirkulære krav i byggeri og drift

Krav i udbud af renoveringer og nybyggeri
§ Krav om brug af genbrugte byggematerialer således at der
skabes en efterspørgsel efter genbrugte og genanvende
byggematerialer
§ Krav der sikrer at materialer kan genbruges når bygningen
engang i fremtiden skal nedrives.
§ Krav om selektiv nedrivning så udbuddet af genbrugte og
genanvendte byggematerialer øges.
§ Krav som minimerer brug af materialer og stoffer som
potentielt kan være miljøfarlige
§ Krav om Design for Disassembly således at fremtidige
omkostninger til renovering og nedrivning reduceres og
potentialerne for genbrug og genanvendelse øges
§ Optimering af planlægning og jordstrategier med henblik på at
reducere kørsel med jord fra bygge og anlægsarbejder
§ Krav om affaldsfrie byggepladser i kommunale byggeprojekter

Økonomi, tid og risiko
§
§
§

Økonomien er en afgørende udfordring for cirkulære kommunale
byggeprojekter
Erfaringer viser, at det omkostningerne tit er neutrale og kan være
positive, når der stilles cirkulære krav
Behov for etablering af yderligere erfaringer om hvordan der kan sættes
cirkulære krav på en omkostningseffektiv måde, så byggeprojekternes
økonomi ikke kompromitteres væsentligt.

Genbrug og genanvendelse i værdikæden
§ Kommunerne råder o+e over mange bygninger. Kortlægning af
ressourcerne i bygningerne samt udny5elsesgrad kan bidrage 4l at skabe
overblik over genbrugsmaterialer og øge mulighederne for genbrug og
genanvendelse af byggematerialer
§ Nogle kommuner råder desuden over nedrivningspuljer. Projekter på
Bornholm, Lolland og Skive har vist, at partnerskaber mellem kommunale
myndigheder, aﬀaldsselskaber, nedrivere og entreprenører kan 4l bidrage
4l genbrug og genanvendelse af byggematerialer fra nedrivningsprojekter.

Digitalisering og udvikling af digitale
ressourcebanker
§
§

§
§

Få den offentlige bygningsmasse ind som fælles ressourcebank for kommende
byggerier med udgangspunkt i materialepas og ressourcekortlægninger

Med brug at moderne teknologi og IT løsninger er mulighederne for at udnytte
byggematerialer forbedret. Building Information Modelling (BIM) og Virtual Design &
Construction (VDC) software har gjort det nemmere at registrere og anvende
informationer om bygningselementer, materialer og egenskaber.
De digitale muligheder kan udnyttes ved at stille krav om udarbejdelse af materialepas
for nye bygninger således bygningselementer og materialer lettere kan identificeres og
genbruges når bygningerne i engang i fremtiden renoveres eller nedrives.
Krav om Design for Disassembly således at bygningerne i udgangspunktet er designet
på en måde der muliggør genbrug af bygningselementer og materialer - også her kan
digitale løsninger være et nødvendigt værktøj.
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