
KOMPETENCER OG KRAV TIL FREMTIDENS 
BÆREDYGTIGE HÅNDVÆRKER...
Oplæg for business aabenraa, fagdag euc syd, d. 26. April, 2022



UNDERSØGELSE FRA DANMARKS 
ERHVERVSFREMMEBESTYRELSE - 2021

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/sites/default/files/2021-09/Genstart%20af%20danske%20SMV%27er%20-%20Tilstandsbillede%20af%20de%20danske%20sm%C3%A5%20og%20mellemstore%20virksomheder.pdf



HVORFOR MERE FOKUS PÅ 
BÆREDYGTIGHED
A. At kunne yde kunderådgivning om grønne løsninger og 

produkter
B. At være i stand til at kunne dokumentere (bidrage til) 

bæredygtighed i byggeopgaver som stiller krav herom
C. At kunne leve op til udbud hvor der stilles krav om 

bæredygtighed
D. At kunne vurdere renovering vs. nybyggeri (ud fra en 

helhedsbetragtning om eks. driftsenergi, forbrug af 
materialer, fremtidigt vedligehold, pris, æstetik, hensyn til 
kulturarv, mm

E. At kunne vurdere løsninger for minimering af spild af 
ressourcer på byggepladsen



BÆREDYGTIGHED

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
https://www.xn--bredygtigtbyggeri-rrb.dk/hvad-er-baeredygtig-udviklinghttp://kendditklima.dk/greenwashing-groen-er-det-nye-sex/https://www.forbrugerombudsmanden.dk/nyheder/forbrugerombudsmanden/pressemeddelelser/2021/ny-kvikguide-skal-hjaelpe-virksomheder-med-groen-markedsfoering/



GRØN OMSTILLING

• Nedbringe udledning af 
klimagasser

• Overgang fra den ”sorte” til 
den ”grønne” økonomi

• Både en teknologisk 
omstilling, samt en social 
omstilling til de nye 
teknologier

• Vækst på andre måder

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
https://da.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B8n_omstillinghttps://faktalink.dk/titelliste/baeredygtighed-og-groen-omstilling



POLITISKE AFTALER

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
www.faktalink.dk (søg på ‘FN’s klimamål og verdensmål’) – kræver login for at læse den fulde tekst.https://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20210621IPR06627/eu-s-klimalov-europa-parlamentet-bekraefter-aftale-om-klimaneutralitet-i-2050https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-klimapolitik/fakta-om-dansk-energi-klimapolitik/dansk-klimapolitikhttps://ens.dk/ansvarsomraader/energi-klimapolitik/fakta-om-dansk-energi-klimapolitik/dansk-klimapolitik



VÆRKTØJER TIL VURDERING

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
https://www.teknologisk.dk/ydelser/baeredygtigt-byggeri/miljoevurderinger-i-byggebranchen/30894,8https://www.forbrugerombudsmanden.dk/nyheder/forbrugerombudsmanden/pressemeddelelser/2021/ny-kvikguide-skal-hjaelpe-virksomheder-med-groen-markedsfoering/



CIRKULÆR ØKONOMI

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2020/12/978-87-7038-249-6.pdf



LIDT SUND FORNUFT SKADER IKKE…



PLANER – BYGGE & ANLÆG

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
https://kefm.dk/klima-og-vejr/regeringens-klimapartnerskaber-og-groent-erhvervsforumhttps://im.dk/Media/637787884257325807/National%20strategi%20for%20b%c3%a6redygtigt%20byggeri-a.pdfhttps://via.ritzau.dk/data/attachments/00669/d969378f-88e1-44a3-8c9d-53f09dfff108.pdf



DEN FRIVILLIGE 
BÆREDYGTIGHEDSKLASSE

• Testfase
• Rækker ind i 

BR2023
• Fortsætter som 

frivillig klasse i 
2023

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
”Med den frivillige bæredygtighedsklasse, som blev lanceret i maj 2020, er branchen inviteret med til at teste nye krav til byggeriet i en toårig periode. Med det brede fokus på bæredygtighed er den frivillige klasse en vigtig brik i den nationale strategi for bæredygtigt byggeri og i omstilling og modning af byggeriet i en bæredygtig retning.Formålet med testfasen er at kunne indfase klassens principper i bygningsreglementet i 2023 på et velafprøvet og dokumenteret grundlag.”Kilde: ‘National strategi for bæredygtigt byggeri’’https://baeredygtighedsklasse.dk/3-Test-af-klassen/Introside#casebank
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