
Stop spild af restmaterialer fra 
byggeriet

Affaldsdating Ressource City, 090519

laerke.moeller.toftlund@gate21.dk

mailto:laerke.moeller.toftlund@gate21.dk


Donor: 

Partnere:



De mange perspektiver

Virksomheden

Vi vil ikke smide gode materialer ud. Men hvordan organiserer vi os, fx 
i netværk og webplatform, så vi kan afsætte ubrugte materialer, 
business2consumer eller business2business, på en måde der giver 
gode tal på de tre bundlinjer?

• Miljømæssige – byggebranchen står i dag for 35% af Danmarks 
samlede affaldsmængder. Vi vil gøre en forskel.

• Økonomiske - det er dyrere at sortere, lagre og afsætte 
restmaterialer, end det er at købe nyt!

• Socialøkonomiske - kan vi skabe nye typer af jobs til medborgere på 
kanten af arbejdsmarkedet?  



De mange perspektiver

Kommunen

• Hvordan understøtter vi bedst muligt cirkulære byggepladser -
med fokus på at undgå spil af byggematerialer?

• Hvilke data skal vi efterspørge og hvilke indsatser skal vi have 
med i ressourceplanerne?

• Hvordan udvikler vi vores erhvervsservice? 

• Kan vi stille meningsfulde krav til byggepladser?

• Vi vil selv bruge restmaterialer i renovering og byggeri.



De mange perspektiver

Affaldsselskabet

Hvordan videreudvikler og indretter vi genbrugspladserne, så de 
skaber et effektivt rum for afsætning af restmaterialer fra 
byggeriet?



De mange perspektiver

Videnscentrene

• Overblik over eksisterende praktiske og regulatoriske erfaringer 
med stop spild af byggematerialer og direkte genbrug, med 
udgangspunkt i affaldsselskaber og kommuner. 

• Dataindsamling og screening af byggepladser, restmaterialer og 
flows. 



Affaldsdating

Send mig godt videre med jeres viden, ideer og erfaringer!

Jeg er særligt nysgerrig på

• Hvem skal vi arbejde sammen med, for at få mere viden om og 
erfaringer med udvikling af en webplatform eller app for afsætning af 
materialerne? 

• Hvilke fraktioner mener I, vi skal starte med, for at stoppe spild af 
byggematerialer?

• Hvad er de vigtigste dialogemner på tværs af smv’er, kommuner og 
affaldsselskaber, for at undgå at gode byggematerialer bliver til 
affald?



▪Støttet af Region Sjælland for at sikre den cirkulære omstilling

▪Oktober 2018 – November 2020

▪Pilotcases indenfor Byg Brugt og Det store Spisekammer

▪Markedsdialog og udviklingsforløb

▪Masterclasses om Cirkulær økonomi, Cirkulært byggeri og 
Cirkulære fødevarefællesskaber

▪Nye projekter og partnerskaber, der sikrer videre udvikling.

▪Kontakt projektleder: Lærke Møller Toftlund

▪ laerke.moeller.toftlund@gate21.dk / 24 98 57 22
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Partnerskabsorganisation på 
tværs af kommuner, regioner, 
virksomheder og videnscentre.

Udvikler og leder projekter og 
indsatser for omstilling til 
vedvarende energi og cirkulær 
økonomi. 
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