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Refleksioner fra Holland

1. Politiske og udbudstekniske drivere for genanvendelse

2. Forskellige tekniske løsninger i spil

3. Læringen i forhold til danske forhold

4. Hvordan kommer vi videre i Danmark? 
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Politiske og udbudstekniske 
drivere for genanvendelse

• ”Green Deal om bæredygtig beton” (2010) – støtte til 

bl.a. Theo Pouws aktiviteter 

• 137 mio Euro i 2017 til afgiftslettelser på miljørigtige 

investeringer 

• Certificeringsordninger: Nedrivere og CO2 certificering 

iht 5 niveauer 

• Fokus på miljø ved tildeling af kontrakter. Specifikt 

tildeles point for at anvende genanvendte materialer

• Op til 50 Euro mere pr. m3 beton med mindst 30% 

genanvendte materialer 



Forskellige løsninger i spil

• Store anlæg: Sortering, knusning, vaskning

PRODUKT: Genanvendt tilslag (ca. 25% bliver genanvendt 

til beton).  Resten anvendes til vejbygning o.a. 



Forskellige løsninger i spil

• Lille anlæg: Sortering, knusning, vaskning

PRODUKT: Genanvendt tilslag med cementmørtel på

Små sten og finstofdelen anvendes til vejbygning



Læringen i forhold til danske forhold 

Oparbejdningen – i særdeleshed vaskningen – er forskellen 

fra danske erfaringer

Kildesorteringen bør kunne forædles yderligere  

Overraskende lidt viden om miljøskadelige stoffer 
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Hvordan kommer vi videre i DK?

• Vigtigt at få valide data på miljøparametre for forskellige 

anvendelsesområder (vejbygning, husbygning, 

anlægsbyggeri m.fl.)

• Politiske drivere er nødvendige 

• DGNB er / kan blive en vigtig driver

• Tekniske grundlag for råmaterialet (genanvendt tilslag / 

genanvendt beton) på plads 

• Tekniske grundlag for beton med genanvendt tilslag på 

plads 

• Standardiseringsmæssige grundlag skal afspejle fakta 

omkring miljøparametre og teknisk grundlag



Hvordan kommer vi videre i DK?

• …..  og ja – der findes megen erfaring allerede som ikke 

skal glemmes 

• ….. men, standardiseringsgrundlaget er lige nu under 

revision og ultra komplekst, så timingen er perfekt til at 

få fastlagt danske regler 



BR 15 BR 18

EN 1992-1-1
DK NAD

EN 206-1
DS 2427

EN 206
DK NA 

EN 12620 prEN 12620

Byggevareforord-
ning (CPR)

EN 13670
DS 2427

EN 13369
Produktstandard-

er for 
betonelementer

Produktstandard-
er for betonvarer

EN 1992-1-1
DK NAD



Erfaringsudveksling på tværs

• Der pågår megen arbejde forskellige steder og i 

forskellige samarbejdskonstallationer

• Dialog, videndeling og publicering af valide data er vejen 

frem med respekt for forretningsmæssige og 

konkurrencemæssige forhold 


