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Genbrug af byggematerialer er et afgøren-

de punkt, hvis den cirkulære økonomi for 

alvor skal sættes i bevægelse. Men det er 

vigtigt, at man ikke gentager fortidens fejl 

ved at recirkulere brugte materialer af lav 

kvalitet. 

Sådan siger Gitte K. Nielsen, administreren-

de direktør i DANSKE TEGL. I hendes øjne 

er det centralt, at der udvikles fælles ret-

ningslinjer. Klare rammer kan i sig selv være 

en løftestang for området, da nogle bygher-

rer i dag afholder sig fra brugte materialer 

pga. usikkerheden om kvalitet mv.

– Cirkulær økonomi er på alle måder det 

rette mål, men når vi bruger brugte mate-

rialer, skal vi samtidig passe på, at vi ikke 

genintroducerer fortidens synder. Kongs-

tanken må være, at kvaliteten af byggema-

terialerne skal være i orden, siger hun og 

fortsætter: 

– Vi mangler retningslinjer, der sikrer, at de 

genbrugte materialer lever op til fastsatte 

normer og standarder. Vi har alverdens 

regler i dag for nye byggevarer, og kravene 

til brugte materialer skal ikke nødvendigvis 

være de samme, men skal vi have sunde, 

holdbare og sikre bygninger, er vi nødt til 

at adressere de udfordringer, der ligger i 

genanvendelsen.  

Et modent koncept
Gitte K. Nielsen pointerer, at brugte bygge-

varer kun sjældent lever op til kravene om 

CE-mærkning og at det dels skyldes mang-

lende viden, men også skyldes manglende 

retningslinjer. Trafik- og Byggestyrelsen har 

netop udgivet en vejledning om CE-mærk-

ning, som bl.a. skal udbrede kendskabet 

til ordningen, men der skal mere til, for at 

målet nås.

Branchen selv er så småt på vej og der er 
mange innovative kræfter, der påvirker 

udviklingen i den rigtige retning, siger Gitte 

K. Nielsen. 

– Tanken bag cirkulær økonomi er at ud-

nytte byggematerialerne så effektivt som 

muligt. Ikke kun i driften, men også efter 

bygningens levetid, så det skal tænkes ind 

tidligt i projekternes planlægningsfase. 

– Der er mange virksomheder, der gør det 

godt allerede. F.eks. arbejder GXN og MT 

Højgaard med design for adskillelse, og de 

deler gavmildt deres viden.

Cirkulær økonomi som koncept bliver altså 

mere og mere modent, og ifølge Gitte K. 

Nielsen er der en stor vilje i byggebran-

chen, hvor flere virksomheder tager sagen i 
egen hånd.  

– Vi ser allerede nu, at enkeltvirksomheder 

får udvalgte byggevarer deklareret. Det er 

rigtig positivt, for så banes vejen for flere 
tilsvarende tiltag, siger hun og fortsætter:

– Vi arbejder normalt efter devisen, at fær-

rest mulige regler er mest befordrende for 

virksomhedernes fokus på deres kernefor-

retning, men i dette tilfælde ser vi rent fak-

tisk, at regulering ikke alene vil bane vejen 

for sundere og mere sikre bygninger, men 

også for et mere konkurrencereelt marked. 

De første til at lave ægte 
cirkulær økonomi
Modenheden i konceptet og vilje i bran-

chen ser Gitte K. Nielsen gerne matchet af 

politisk handlekraft. Der er gode initiativer i 

gang, men hun vil gerne have, at der bliver 

fyret mere op under kedlerne fra politisk 

hold.

– Der er gode kræfter i gang på EU-niveau 

i forhold til at etablere fælles regelsæt for 

brugte byggematerialer, og med den fart 

byggebranchen har på, bør de danske poli-

tikere og myndigheder reagere hurtigt. 

– Det store ryk sker hurtigst ved, at vi som 

branche efterspørger dokumentation på 

byggevarerne og ved, at myndighederne 

hurtigst muligt udstikker de nødvendige 

retningslinjer. Budskabet er klart: Kom nu, 
Danmark! Lad os blive de første og bedste 

til at lave ægte cirkulær økonomi!

Cirkulær økonomi er vigtig 

– men vi må ikke gå i ring

For at skabe cirkulær økonomi er genbrug af byggematerialer et vigtigt skridt 
på vejen. Det kræver dog, at vi hurtigst muligt får fælles retningslinjer og 
standarder på området. 

”Lad os blive de første og 
de bedste til at lave ægte 
cirkulær økonomi”
Gitte K. Nielsen, administrerende direktør i DANSKE TEGL.

Danske teglværker recirkulerer de-

res restprodukter 100% i dag. 95% 

af det brugte murværk genanven-

des i byggeriet, hvor f.eks. stadig 

flere byggerier opføres helt eller 
delvist med genbrugs-mursten. 

Det er tendenser, der er stigende.

DANSKE TEGL hed tidligere Kalk- 

og Teglværksforeningen af 1893.


