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GENBRUG af byggematerialer 
 
Hvordan skal vi forholde os til det? 
 
• Som primært byggemateriale 

• Dvs. som bærende konstruktionsdel og eller 
med udendørs anvendelse 
 

• Som sekundært byggemateriale 
• Dvs. som ikkebærende konstruktionsdel  

med indendørs anvendelse 

STÅENDE BYGGEPANEL 
Møde nr. 4. den 23. maj 2018 

Billede fjernet 
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Fotografi af Nivaagaard Teglværks Ringovn der viser den indvendige opbygning  
og fyldning af udbrændte sten før brændingsprocessen. 
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Genbrugssten kan ikke CE-mærkes i 

henhold til EN 771-1, men enkelte 

virksomheder kan CE-mærke i 

henhold til et europæisk vurderings- 

dokument (EAD) [6].  

Egenskaberne må deklareres og 

dokumenteres af leverandøren.  

STÅENDE BYGGEPANEL 
Møde nr. 4. den 23. maj 2018 

Lovgrundlag, relation til Byggevareforordningen og CE-mærkning 

Genbrugte sten skal opfylde samme krav som nye sten, når de anvendes til 

samme formål og kravene i bygningsreglementet (BR18) skal opfyldes.  

Det medfører, at kravene til byggestenenes egenskaber i EN 771-1 skal benyttes, 

da BR 18 henviser til Eurocode 1996 (EC6), som henviser til EN 771-1.  

Billede fjernet 

Egenskaberne bør deklareres og 
dokumenteres af leverandøren. 
 
Det er op til leverandøren selv at 
bestemme hvilke egenskaber der skal 
dokumenteres, fx om det er min. 1. eller 
flere egenskaber, for den løbende 
produktion. 
 
Det er efterfølgende i processen for det 
for det aktuelle byggeri, at man skal 
undersøge og vurderer om det der er 
dokumenteret af leverandøren, er 
relevant i for det pågældende byggeri. 
 
• Men HVEM skal gøre det? 

 

NB! HUSK MgO SAGEN 
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Frostfasthed 
Hvor og hvor mange? 
 

Miljøfarlige stoffer 
Hvor og hvor mange? 
 

Saltindhold 
Hvor og hvor mange? 

For genbrugsmursten bør følgende egenskaber, der bør deklareres  
 

Format – størrelser 
Overholdelse af max/min ligge- og studsfugestørrelser i 2 klasser 
Sortering – hvor og hvor mange? 
 

Trykstyrke 
Hvor og hvor mange? 
 

Densitet 
Hvor og hvor mange? 
 

Minutsugning  
(Vedhæftning, bl.a. på grund af mørtel  
og støv på overfladen) 
Hvor og hvor mange? 

Billede fjernet 

Hvordan sikre vi os? 

Hvem skal sikre? 

Hvem skal bære ansvaret? 

• Bygherren der vælger og 

betaler 

• Arkitekten der foreslår 

• Håndværkeren der indkøber 

 

 

Et andet, men ikke uvæsentligt 

forhold for byggeriet er: 

Hvordan sikre vi kontinuerlige 

forsyningssikkerhed af 

genbrugsmaterialer? 

NB! Der er et BYG ERFA blad på vej om 
”Genbrug af gamle mursten”. 
 
Men giver det tilstrækkelig 
opmærksomhed om emnet GENBRUG 
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