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Team Råstoffer

Udmøntning af budget 2020: Fremme brugen af genanvendelige 

materialer som erstatning for jomfruelige råstoffer

Problemet - Begrænsede (ikke-fornyelige) råstofforekomster i regionen

- 80 % af forbruget dækkes med import fra Region Sjælland/havet

- Forbruget forventes at stige

- Kan byggeaffald reducere behovet for jomfruelige råstoffer? 

MKU-møde den 28-04-2020 

Chefkonsulent Jens Lind Gregersen
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Udmøntning af budget 2020: Fremme brugen af genanvendelige 

materialer som erstatning for jomfruelige råstoffer

Politisk ønske     - at reducere behov for jomfruelige råstoffer

- at fremme sekundære råstoffer, genanvendelse/genbrug

Politisk initiativ - afsat 0,7 mio. kr. for 2020 til hhv. CRU og CEJ

CRU-udmøntning - koble CEJ til CityLoops

- overføre viden og værktøjer fra CityLoops til CEJ

- formidle viden og værktøjer til byggesektoren generelt

- Kortlægning og prognose f. sekundære råstoffer: 

metodeudviklling, kortlægge byggeaffald

hvad/hvor/hvornår/hvor meget?

fokus på erstatning for sand, grus ,sten og ler 

pilotprojekt i Høje-Taastrup og Roskilde Kommune

kortlægning af øvrige Region Hovedstaden   

MKU-møde den 28-04-2020

Chefkonsulent Jens Lind Gregersen



Region Hovedstaden

3

Team Råstoffer

Udmøntning af budget 2020: Fremme brugen af genanvendelige 

materialer som erstatning for jomfruelige råstoffer

Kobling til verdensmål

Delmål 12.2 Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og 

effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Delmål 12.5 Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres 

gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug

Delmål 12.7 Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i 

overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

MKU-møde den 28-04-2020

Chefkonsulent Jens Lind Gregersen

Delmål 8.4 

Øget ressourceeffektivitet og afkobling af vækst fra ressourceforbrug



8.2 Fremme brugen af 
genanvendelige materialer som 
erstatning for jomfruelige 
råstoffer

Sara Pezzolato Ipsen, Sektionschef i CEJ



Projekt ”Fremme af genanvendelige materialer i Region Hovedstadens byggeprojekter”
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REGION

1. Genanvendelige materialer- analyse af 

nedrivningen af Rockefeller case
2. Juridiske forudsætninger for udbud af 

bæredygtigt byggeri og regionens 

benyttelse af genanvendelige materialer

3. Undersøgelse af andre regioner 

og offentlige bygherres strategi for 

bæredygtigt byggeri samt 

genanvendelse af materialer i 

byggeprojekter. 

Fremtidig strategi for Bæredygtigt byggeri i Region Hovedstaden 2021


