




Lovkrav om C02 reduktion fra 2023

Illustration 1: Søren Jensens illustration af byggeriets samlede CO2 reduktion frem mod 2030.

Illustration 2: Søren Jensens illustration af hvordan byggeriet i dag lever op til det kommende C02 lovkrav.

Det var forventet, at ca. 1 ud af 10 bygninger ikke ville 
leve op til maximalt at måtte udlede 12 kg C02e/m2/år

Det har dog vist sig at det nærmere er 4-5 bygninger ud af 
10, der ikke kan overholde dette krav





GreenDozers online markedsplads



GreenDozers online markedsplads



Genbrugsvarer, Overskudsvarer og Basisvarer



Genbrugsvarer, Overskudsvarer og Basisvarer



• Der etableres en række fysiske hubs spredt udover landet

• Hubs kan ejes af både private og offentlige aktører (helt eller delvist)

• Hubs forbindes via samme logistiske setup (lager og transport)

• Varer fra alle hubs kan af køber findes på samme platform

• Alle professionelle sælgere af genbrugte byggematerialer kan levere 
varer til nærmeste hub

Hubs (projektet støttes af Aarhus Kommunes grønne investeringsfond)



Hubs (projektet støttes af Aarhus Kommunes grønne investeringsfond)



Hubs (projektet støttes af Aarhus Kommunes grønne investeringsfond)



Sælgere: Entreprenører, håndværkere etc.



Proces for genbrugte byggematerialer (Nedbrydere og håndværkere)

1. Genbrugsvarer og restmaterialer
Håndværkernes restmaterialer eks. fejleverancer eller 
overskud fra byggepladsen

2. Transport til nærmeste hub
Udvalgte genbrugte byggematerialer transporteres til 
nærmeste hub

3. Indlagring på hub
De udvalgte genbrugte byggematerialer registreres i 
WMS system og indlagres

4. Salg via online markedsplads
De genbrugte byggematerialer markedsføres og sælges 
til både virksomheder, offentlige aktører og private

5: pakning og klargøring til transport
De solgte varer pakkes og klargøres til transport til 
køber

6. Transport til køber
Transportør bookes og materialer fragtes til købers 
valgte adresse



Sælgere: nedbrydere, pensionsselskaber og bygningsejere

Fra 2023 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.



Sælgere: nedbrydere, pensionsselskaber og bygningsejere



1. Ressourcekortlægning / screening
Bygning gennemgås  af arkitekt/rådgiver og materialer 
til genbrug udvælges

2. Registrering i materialebank 
Materialer udvalgt til genbrug registreres i den digitale 
materialebank

3. Nedrivning og selektiv nedrivning (input til udbudsmateriale)
De registrerede materialer muliggør selektiv nedrivning af udvalgte materialer

4. Transport til nærmeste hub
Udvalgte genbrugte byggematerialer transporteres til 
nærmeste hub

5. Indlagring på hub
De udvalgte genbrugte byggematerialer registreres i 
WMS system og indlagres

6. Salg via online markedsplads
De genbrugte byggematerialer markedsføres og sælges 
til både virksomheder, offentlige aktører og private

7: pakning og klargøring til transport
De solgte varer pakkes og klargøres til transport til 
køber

8. Transport til køber
Transportør bookes og materialer fragtes til købers 
valgte adresse

Samlet pris: kr. XX ex. moms for pilotprojekt 

Samlet pris: kr. XX ex. moms for pilotprojekt (ekskl. 
6. Salg via online markedsplads)

XX af salgspris for varer 
pilotprojektet

Proces for genbrugte byggematerialer (Bygherrer, pensionsselskaber etc.)



Samarbejdsaftale

• Forretningsmodel for genbrugte byggematerialer:

1) Sælger leverer til hub og får 25% af salgspris 

2) GreenDozer afhenter og sælger får 10% af salgspris    

3) GreenDozer stiller container på byggeplads og sælger får 10% af salgspris



Kommunikation og markedsføring

”
»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. Samtidig oplever vi 
et byggeboom, og når vi ved, at bygninger 
udgør en stor del af klimaregnskabet, så skal vi 
ganske enkelt have fundet løsninger på, 
hvordan langt flere byggematerialer end i dag 
kan genbruges. Det skal projektet hjælpe os 
med at sætte på formel. Og ambitionen er, at 
den model, vi udvikler, skal kunne bruges i 
hele landet,” siger Jacob Bundsgaard, 
borgmester i Aarhus.

Pressemeddelelse Aarhus sætter fart under 
genbrug af byggematerialer til fremtidens 
bygninger

”




