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DAGSORDEN - STARK OG BÆREDYGTIGHED

Hvordan vi overordnet arbejder med bæredygtighed i Stark - hvad vi har fokus på?

Introduktion til klimakravene fra 2023

Markedskrav i form af certificeringsordninger

Hvordan opfatter vi, at vi bedst samarbejder om mulighederne? 



Dokumentation og målbar fremdrift er der fælles muligheder i 

3

16 October 2020

Vi arbejder overordnet ad to spor
• Dokumentation og optimering af egen bedrift

• Ecovardis-certificering
• Science Based Targets
• Bæredygtighedsrapportering

Udadvendt og kommerciel optimering
• Introduktion af eldrevne lastbiler (last mile)
• Uddannelse af bæredygtighedsambassadører 

i butikkerne 
• Mærkning af certificerede produkter (Byg 

Grønt) 
• Dokumentationskatalog på projekt-niveau
• Udvidet dokumentation på SKU-niveau (eks. 

EPD, DGNB-niveau, grønne certifikater)
• Initiativer i butikkerne (Gentræ, forsøg med 

take-back etc.) 
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Klimakrav i bygningsreglement fra 2023

• CO2-
grænseværdier 
forventes 
skærpet hvert 
andet år

• Grænseværdier 
skal ses 
som pejle-
mærker

• Der indføres en 
frivillig lav-
emissionsklasse

• Disse grænse-
værdier er
fastlagt

• Grænseværdier for CO2-udledning pr. kvadratmeter ( for nybyg over 1000 kvm., der i øvrigt er omfattet af 
bygningsreglementet og energirammen) 

• Krav om LCA-beregninger og dokumentation for ALLE bygninger 
• Løbende skærpelse af krav til CO2-udledning, inkl. niveau og (forventeligt) omfattede bygninger



Hvad indgår, og hvem er ansvarlig for opfyldelse af krav?

• Det er ultimativt bygherren, der er ansvarlig for at lave den 
nødvendige dokumentation (som med andre BR-krav), og 
det er en forudsætning for byggetilladelse / 
ibrugtagningstilladelse

• Følgende livscyklusmoduler skal inkluderes i beregningen: 
A1-A3, B4, B6, C3-C4, D. Det betyder at følgende indgår på 
bygningsniveau 

• Produktionen af byggematerialer
• Udskiftning af bygningselement (nedtagning og 

bortskaffelse)
• Bygningsdelenes ressourceforbrug i levetiden (hvis en 

bygningsdel krav vand eller strøm for at virke)
• Nedrivning af en bygning (ressourcer til nedtagning og 

bortskaffelse)
• Ressourceforbrug i forbindelse med ”næste” anvendelse 

eller ifm. deponi/afbrænding



Konsekvenser for branchen / leverandører

• Dokumentation (i form af EPD’er) bliver et indirekte 
krav, i det disse er en forudsætning for anvendelsen 
i et byggeri

• CO2-udledningen fra byggematerialer bliver gradvist 
et mere væsentligt konkurrenceparameter
• CO2-kravet er på bygningsniveau, og dermed er 

alle produkter i ”konkurrence” med hinanden

• Mulighed for at differentiere sig ved at udvikle egne 
EPD’er frem for at anvende branche- eller generiske 
EPD’er.  



Frivillig bæredygtighedsklasse

Udover de obligatoriske krav, er der også udviklet en 
frivillig bæredygtighedsklasse, som er under udvikling, 
med forventelig start fra omkring 2023

Den går videre end de obligatoriske krav, idet den 
omfatter det meste af byggeprocessen, og rummer 
væsentligt flere parametre, som eks.:

• Ressourceanvendelse på byggepladsen / transport
• Indeklima
• Rumakustik

Modtagelse i markedet
• Hos Stark oplever vi, at der faktisk er rimelig god 

traction i denne (alle eller nogle af kravene), og at vi 
bliver mødt af ønsker om udvidet dokumentation og 
løsninger inden for take-back og lignende

• Kravene lægger sig op ad dem, der findes i de private 
certificeringsordninger
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Markedsdrevne certificeringsordninger

• Allerede i dag er der en betydelig efterspørgsel efter certificeret byggeri 
– og mærkningsordninger

• På bygningsniveau er det hovedsageligt DGNB (94 pct. af certificeret 
byggeri) og Svane-mærket (6 pct.).

• Fælles for de certificeringer er, at de rummer en række parametre 
udover CO2, f.eks. 
• Indeklima
• Social
• Kemikalier
• Potentiale for cirkulær økonomi

• Dynamikken for producenter er tilsvarende dem, der er for kravne i 
bygningsreglementet
• Det øger behov for dokuemntation (og EPD)
• Materialernes (CO2)egenskaber bliver mere relevante
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Fælles muligheder

Det er i høj grad i samarbejde med leverandørerne, at vi lykkedes 
med mulighederne i den grønne omstilling! 

Overordnet ser vi et stort potentielle i 
• Dokumentation, certificeringer og 

beregningsmateriale (levende data)

• Take-back-ordninger (på sigt) 

• Logistik (på sigt)


