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Danish Roundtable – 15. Marts 14.00-16.00 - Sted: 8 tallet 
Robert Jacobsens vej 62A, 2300 København S. – Selandia Mødelokalet 

 
Ragn-Sells Danmark i samarbejde med 

 
    

 

    
Program 

 
14.00 – 14.10 Velkomst  

Massimo Forti, CEO Ragn-Sells DK v. Morten Dysted, Leca DK 
 

14.10 – 14.15 Introduktion & Moderator 
 Eli Jacobsen, Leder af Innovation Management - Ragn-Sells Group 
 
14.15 – 14.40 Innovation & Teknologi 
 Oplæg 1: Fra problem til potentiale – cirkulær økonomi i byggeriet 
 Ditte Lysgård Vind, Formand hos det danske designråd 
 Oplæg 2: Gearing af cirkularitet i byggeriet – ”Tænk stort, start småt og lær 

hurtigt”. Niels Jakubiak Andersen, Administrerende Direktør, Næste 
  
14.40 – 15.05 Forretningsudvikling & finansiering 
 Oplæg 1: ”Entreprenørens erfaringer – Genbrug og genanvendelse” 
 Anders Sørensen, Bæredygtighedschef, Enemærke & Petersen A/S 
 Oplæg 2: Byggematerialernes rolle i bæredygtighed 
 Morten Dysted, Salgschef, Leca DK 

Oplæg 3: En regenerativ tilgang til byggeri 
Hanne Tine Ring Hansen, Faggruppechef, DGNB-auditor, SJ Ingeniørfirma 
 

15.05 – 15.30 Politik & lovgivning 
 Oplæg 1: Blokerer lovgivningen for cirkulære materialestrømme? 
       Pär Larshans, Direktør for Bæredygtighed & PA, Ragn-Sells Group 

Oplæg 2: Lovgivning og opgørelse af klimaeffekten 
Lau Raffnsøe, Direktør, Rådet for bæredygtigt byggeri 

   
15.30 – 16.00      Rundbord Debat 
 Hvordan kan man fremme brugen af genbrugte og genanvendte 

byggematerialer i nybyggeri og renoveringer? 
Hvordan kan man inkludere potentialerne ved genbrug og genanvendelse af 
byggematerialer i livscyklusberegningerne med valide og gennemsigtige data? 
 

*For yderligere korrespondance og forespørgsler, kontakt venligst projekt koordinator: Eli Jacobsen, 
Head of Innovation Management, Ragn-Sells Group: Eli.jacobsen@ragn-sells.com; Mobile: 22206924.
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Baggrund om Debatten: Klimaaftrykket ved genanvendte byggematerialer 

 
For at reducere CO2-aftrykket i vores konstruktioner vil materialestrømmene være oplagt at tage 
et kig på. I dag tager politikerne primært fat på affaldsdimensionen og de fossile brændstoffer. I 
sektorkøreplanen fra 2021, konstaterede Klimapartnerskabet, at ”Op imod 40 pct. af Danmarks 
energiforbrug bruges til drift af bygninger, det giver anledning til 20 pct. af Danmarks samlede CO2-
udledning. Omkring 35 pct. af al affald kommer fra bygge- og anlægsbranchen og omkring 10 pct. 
af Danmarks samlede CO2-udledning stammer fra bygge- og anlægsprocesser, samt produktion af 
byggematerialer (tal fra 2017)”. 
Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri fra 2021 stiller bla. klimakrav om maksimalt 12 kg 
CO2-ækvivalenter/m2/år i 2023, og dette mål forventes skærpet frem mod 2029. Andre har via 
Reduction Roadmap foreslået, at man skal tage udgangspunkt i den planetære grænse, og de 
kommer frem til, at vi måske skal helt ned på 0,4 kg CO2-ækvivalenter/m2/år for ikke at overskride 
den påvirkning planeten kan klare uden, at der sker væsentlige ændringer i den globale 
miljøtilstand. 
Foruden den nationale strategi og klimakravene, er der kommet større fokus på ressourceforbrug 
og effektivitet ved nybyggeri. Uden nye tiltag forventes forbruget af råstoffer i Danmark at stige 
med 50 pct. fra ca. 29 mio. m3 i 2016 til ca. 45 mio. m3 i 2040.  
Det nye bygningsreglement, der trådte i kraft 1. januar 2023, har et klimakrav om, at nybyggeri på 
over 1.000 m2 maksimalt må udlede 12 kg CO2-ækvivalenter/m2/år i 2023. Dette mål forventes at 
blive skærpet frem til 2029. Bygningsejeren skal sørge for, at der ved færdigmelding af et byggeri 
er udført en livscyklusanalyse (LCA), som viser at kravet er overholdt.  
 
Det viser sig, at klimabesparelsen ved genbrug og genanvendelse ikke kan medregnes ved 
dokumentation af, at grænseværdien er overholdt. Det betyder, at genanvendte og genbrugte 
byggematerialer bliver tilskrevet det samme klimaaftryk som nye byggematerialer.  
 
Bolig- og Planstyrelsen har meddelt Børsen Bæredygtig, at styrelsen vurderede, at der ikke var 
tilstrækkeligt datagrundlag til at indføre selvstændige data for genbrugte og genanvendte 
materialer. Styrelsen er i gang med at se på, om de kan justere kravene og udvikle nogle principper 
for anvendelse af data, men det forventes at tage tid. I bygningsreglementets database er der ikke 
generiske miljødata for genbrugte eller genanvendte byggematerialer. Hvis der ikke findes en 
miljødeklaration, EPD, for det genbrugte eller genanvendte byggemateriale, er det ikke muligt at 
medregne den positive effekt i klimaberegningen.  
 
Bygningsreglementets klimakrav tager heller ikke højde for, om en bygning renoveres, eller om 
bygherren opfører en helt ny ejendom.  
 
I denne Roundtable debat skal eksperter debattere dette, specielt med fokus på de tre overordnede 
perspektiver som er afgørende for de rigtige politiske beslutninger, og hvad hvilke udfordringer i 
standarderne eller politikker for at reducere CO2-fodaftrykket væsentligt?. 
 
Ragn-Sells organiserer fem andre Roundtable debatter i Sverige (Malmø, Borlænge og Stockholm), 
Norge (Oslo) og Estland (Tallinn). Resultatet af disse møder udarbejdes i en rapport som bliver 
præsenteret allerede i Juni til folkemødet på Bornholm, senere til Almedals uge i Sverige og 
Arendalens uge i Norge og videre til DG forskning og Innovation i Bruxelles i September.  

http://dakofa.dk/?type=89740&newsletter=1489&params=MTg0OTY4NyMjIyMjaHR0cHM6Ly93d3cuZGFuc2tpbmR1c3RyaS5kay9icmFuY2hlci9kaS1ieWdnZXJpL2FuYWx5c2Utb2ctcG9saXRpay9rbGltYS1lbmVyZ2ktb2ctYmFyZWR5Z3RpZ2hlZC9rbGltYXBhcnRuZXJza2FiLWZvci1ieWdnZXJpLW9nLWFubGFnLw==
http://dakofa.dk/?type=89740&newsletter=1489&params=MTg0OTY4NyMjIyMjaHR0cHM6Ly9pbS5kay9wdWJsaWthdGlvbmVyLzIwMjEvYXByL25hdGlvbmFsLXN0cmF0ZWdpLWZvci1iYWVyZWR5Z3RpZ3QtYnlnZ2VyaQ==
http://dakofa.dk/?type=89740&newsletter=1489&params=MTg0OTY4NyMjIyMjaHR0cHM6Ly9kYWtvZmEuZGsvZWxlbWVudC9yZWR1Y3Rpb24tcm9hZG1hcC12ZWplbi10aWwtYXQtbmFhLW1hYWxldC1pLXBhcmlzYWZ0YWxlbi8=
http://dakofa.dk/?type=89740&newsletter=1489&params=MTg0OTY4NyMjIyMjaHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZXIuZGsvcmVnaW9uYWwtdWR2aWtsaW5nL21pbGpvZS1vZy1yZXNzb3VyY2VyL3JhYXN0b2ZmZXIjOn46dGV4dD1SJUMzJUE1c3RvZmZvcmJydWdldCUyMFN0aWdlcg==
https://borsen.dk/nyheder/baeredygtig/selskaber-tordner-over-laenge-ventede-byggekrav?b_source=seneste-nyt&b_medium=row_1&b_campaign=list_51
https://www.epddanmark.dk/om-epd-er/

