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BYGGEVARE
HVEM KAN HJÆLPE
DIG VIDERE?
Hvis du som boligejer er i tvivl om, hvorvidt det
er en god ide at anvende en genbrugt byggevare
i et konkret byggeprojekt, og om der er forhold i
lovgivningen, man skal være særligt opmærksom
på, så kan du kontakte kommunens byggesagsbehandlingsafdeling og få vejledning.

LÆS MERE OM BYGGEVARER PÅ
BYGGEVAREINFO.DK

Denne pjece stiller skarpt på genbrugte byggevarer – bl.a. hvad du skal være opmærksom på, hvad der kan være problematisk ved at anvende genbrugte byggevarer og
hvad du skal gøre, hvis der mangler dokumentation for byggevarens egenskaber.

?
GENBRUGTE
BYG G E VA R E R

BYGNINGSREGLEMENTETS KRAV
SKAL OVERHOLDES
Når man bygger en ny bygning eller foretager en større ombygning,
så skal byggeriet leve op til kravene i bygningsreglementet. Det drejer
sig f.eks. om konstruktionens sikkerhed, brandforhold, et sundt indeklima og et lavt energiforbrug.
Det skal altid kunne dokumenteres, at kravene i bygningsreglementet
er overholdt. Det gælder uanset hvilke materialer, der tages i brug
– og dermed også ved brug af genbrugte byggematerialer. Derfor
vil f.eks. et ældre vindue med en dårlig energimæssig ydeevne ofte
skulle suppleres med et energiforsatsvindue for at opfylde bygningsreglementets energikrav til vinduer.

HVAD SKAL DU VÆRE
OPMÆRKSOM PÅ?

stiller i dag, kan de f.eks. indeholde uønskede stoffer, som kan påvirke
vores indeklima eller miljø negativt. Den manglende dokumentation
betyder, at det kan være mere bøvlet at få lov at anvende genbrugsbyggematerialer i nye bygninger. I visse tilfælde vil det ligefrem ikke
være lovligt at anvende genbrugte byggematerialer.

HVAD SKAL DU GØRE?
Genbrugte byggematerialer kommer sjældent med dokumentation,
ligesom det kan være svært at teste deres egenskaber. Hvis ikke byggevaren har de egenskaber, der er forudsat i bygningsreglementet,
eller hvis de ikke kan dokumenteres, så skal der søges om dispensation fra overholdelse af kravet.
Du skal henvende dig til den kommune, hvori du bygger. Det er
kommunen, der i den konkrete sag vurderer, om dokumentationen
er tilstrækkelig og opfylder bygningsreglementets krav.

Byggefase

Det er vigtigt at være opmærksom på kvaliteten af de byggematerialer, vi bruger i vores bygninger. Materialerne påvirker bygningens
kvalitet og egenskaber og dermed brugernes sikkerhed og sundhed.
Hvis man vil være sikker på hvilken kvalitet og hvilke egenskaber et
byggemateriale har, så skal man vælge materialer, der ledsages af
dokumentation for, hvad produktet er lavet af og hvad det kan. Den
dokumentation følger altid med, når man køber en nyproduceret og
CE-mærket byggevare.

HVAD KAN VÆRE PROBLEMATISK
VED AT ANVENDE GENBRUGTE
BYGGEVARER?
Ældre byggematerialer kan give et særligt æstetisk udtryk, som en
ejer af en bygning efterspørger. Men da ældre materialer kan være
produceret på en anden måde og efter nogle andre krav, end dem vi
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