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Hvem er VHGB

• Den daglige ledelse og sekretariatsdrift: Forankret i
centerledelsen - VHGB’s ansigt både udadtil og indadtil

• Et fagligt tungt team med stærke kompetencer inden for
relevante specialområder

• Trækker på ekspertviden fra aktørerne i branchen

Centerleder
Anke
Oberender



Nøgleord for VHGB

• Én indgang til viden

• Samler, systematiserer,
operationaliserer og
formidler allerede
eksisterende viden

• Viden om miljørigtig og
lovmedholdig håndtering af
byggeaffald

• Et center for alle aktører i
byggebranchen

• Søger dialog, input og
samarbejde - virkelige
problemstillinger fra den
virkelige verden

• Uvildigt og videnbaseret



Fem primære aktiviteter

1. Vejledning via telefon og mail
2. Vejledninger baseret på eksisterende viden
3. Øvrig viden
4. Indlægsholdere, temadage
5. Hjemmesiden www.vhgb.dk



1. Vejledning via telefon og e-mail

Ring til os på telefon
72 20 29 30

Eller

Send e-mail via
kontaktformular på
www.VHGB.dk

Sekretariatet, understøttet
af eksperter, svarer på
spørgsmål af generel
karakter

Ikke konkret rådgivning i
enkeltsager, ikke målinger,
ikke opgaver på
byggepladsen



2. Vejledninger baseret på eksisterende viden
Vejledninger om renovering, ombygning og nedrivning for bygherrer, rådgivere,
entreprenører og kommuner



2. Vejledninger – proces og indhold

• Systematisk sammenstilling af
gældende regler, fx
• Hvad er min rolle som entreprenør, rådgiver,

bygherre eller kommune i forhold til
byggeaffald fra et projekt?

• Hvad er mine pligter for at sikre korrekt
håndtering af byggeaffald?

• Hvilken dokumentation og anden
kvalitetssikring skal der være?

• Etablering af ERFA-grupper og
successiv udvikling af vejledningerne
• I dialog med aktørerne – virkelige

problemstillinger fra den virkelige verden
• Input til vejledningerne

Gældende
regler

ERFA-
grupper

Best
practise

1.Kommunale affaldskonsulenter/
miljømedarbejdere m.fl.
KBH (Taastrup): 13. september 2016, formiddag
Aarhus: 20. september 2016, formiddag

2.Bygherrer
KBH (Taastrup): 13. september 2016, eftermiddag
Aarhus: 20. september 2016, eftermiddag

3.Rådgivere (ingeniører, arkitekter m.fl.)
KBH (Taastrup): 14. september 2016, formiddag
Aarhus: 21. september 2016, formiddag

4.Entreprenører/håndværkere
KBH (Taastrup): 14. september 2016, eftermiddag
Aarhus: 21. september 2016, eftermiddag



3. Øvrig viden

Overblik over
love og regler

Overblik over
miljøfarlige

stoffer

Tjeklister,
kvikguider

Cases
(Kom gerne med

jeres!)

FAQ
Relevante

rapporter og
vejledninger

Genbrug og
genanvendelse … og mere



4. Indlægsholder/Temadage

Book os som
indlægsholdere og
specialister ved
konferencer, workshops
mv. overalt i Danmark

VHGB Temadage, fx:
Fra snak til praksis:
byggebranchen og den
cirkulære økonomi
Tid: Onsdag den 14. september
fra kl. 9.30 til kl. 16.00
Sted: ARC, Kraftværksvej 31,
2300 København S
Tilmeldingsfrist: 7. september



5. Hjemmesiden

Hjemsted for
vejledninger og
øvrig viden

www.vhgb.dk

Udvikles løbende



Perspektivering på workshoppen

Hvordan kan I bruge VHGB?
• Målgruppernes ansvar ift. håndtering

af byggeaffald, herunder krav til
screening og kortlægning,
anmeldelse af affald m.fl.

• Pligter og ansvar relateret til
arbejdsmiljø og sikkerhed – med
henvisning til eksisterende viden, fx
BAR

• Søg vejledning hos VHGB

Dagens budskaber
• Koordinering og videndeling mellem

BAR Bygge og anlæg/BAMBUS/
Videntjeneste og VHGB

• Arbejdet i erfa-grupperne
• … hvad nu?



FØLG OS…

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev
via hjemmesiden …

Følg os på LinkedIn



Vi glæder os til samarbejdet og til at
modtage spørgsmål om byggeaffald!


