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Dagsorden for panelmøde 4 i Stående Byggepanel den 23/5 2018 

Stående Byggepanel er et samarbejde om videndeling mellem en kreds af byg-
geriets parter, der ønsker at forebygge og afhjælpe centrale problemer samt 
øge byggeriets troværdighed. Videndelingen gennemføres på regelmæssige 
panelmøder, hvor deltagerne kan fremlægge og drøfte nye emner og deltager-
nes egne initiativer. Videndelingen formidles åbent med respekt for fortrolighed, 
og den betragtes som partsindlæg, som man ikke kan støtte ret om.  

Tidspunkt 
Onsdag den 23. maj 2018, kl. 13:00-16:00 

Sted 
Bygherreforeningen, Borgergade 111, 1300 København K 

Deltagere 
– Der var den 8/12 2018 udsendt indbydelse med dagsorden jf. arbejdsgrund-

laget til de 19 deltagerorganisationer jf. deltagerlisten af 23/11 2017. 
– Der forventes pt. 22 deltagere til panelmøde 4 jf. bilag A.  
– Michael H. Nielsen er mødeleder. 

Vedlagt 
– Godkendt referat fra panelmøde 3 den 23/11 2017 hos Dansk Byggeri, som 

er rettet og dateret 7/1 2018 efter 14 dages høring hos deltagerne. 
– Gældende arbejdsgrundlag for Stående Byggepanel dateret 13/6 2017. 
– Gældende deltagerliste for Stående Byggepanel dateret 23/11 2017. 
 
 
Forslag til dagsorden 

1. Dagsorden, referat og deltagere (13:00-13:20) 

Dagsorden 
– Som aftalt på panelmøde 3 er der som noget nyt indlagt et fagligt tema på 1 

timer efter den ordinære dagsorden. Her er der mulighed for at formidle og 
drøfte en central problemstilling mere indgående. 

– Forslag til dagsorden fremlægges til godkendelse. 
– Forslag og ideer til nye emner og faglige temaer til kommende panelmøder. 

Referat 
– Referat fra panelmøde 3 den 23/11 2017 dateret 7/1 2018 fremlægges til 

godkendelse. 

Deltagere 
– Kort præsentationsrunde - Er der ændringer til deltagerlisten? 
– Der er 18. maj 2018 indkommen anmodning om deltagelse fra en ny organi-

sation. Anmodningen fremlægges på panelmøde 4 til drøftelse og evt. god-
kendelse. 

– Deltagerlisten af 23/11 2017 revideres på den baggrund. 
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2. Nye emner til behandling (13:20-13:40) 

Indlæg anmeldes senest 1 uge før panelmødet, og de gives på max 5 min efter-
fulgt af deltagerdialog på max 5 min. 

Emne 9: Genbrug af gamle mursten med 3. parts miljøvaredeklaration 
Emnet af foreslået af Dansk Byggeri. 
– Indlæg om anvendelse af gamle genbrugsmursten til indmuring i vægge, søj-

ler og skillevægge i nybyggeri og renovering. 
v/ Niels Strange, Dansk Byggeri/ N. Strange. Bygge -teknik og -regler. 

– Indlæg om EPD Danmark miljøvaredeklaration af gamle genbrugsmursten til 
anvendelse i nybyggeri og renovering 
v/ EPD Danmark, sekretariat på Teknologisk Institut, Aarhus. 

– Deltagerdialog. 
 
EPD Danmark er en organisation etableret i 2014, som udgiver miljøvaredekla-
rationer for byggevarer i henhold til kravene i den europæiske standard EN 
15804, og som arbejder for en europæisk harmonisering af verificerbar doku-
mentation af byggevarers miljøegenskaber. En styregruppe på 10 faste med-
lemmer sikre, at EPD Danmarks er relevant for markedet samt har troværdig-
hed, konsistens og gennemsigtighed i de procedurer der danner i organisatio-
nen. EPD Danmarks sekretariat: epd-dk@teknologisk.dk, 7220 2023 og post-
adresse: Center for Bygninger og Miljø, Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29, 
DK-8000 Aarhus C. Se nærmere herom på www.epddanmark.dk  
 
Genbrugte mursten blev i 2017 for første gang 3. parts miljøvaredeklareret af 
EPD Danmark i henhold til ISO 14025 og EN 15804 (Bæredygtighed inden for 
byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer - Grundlæggende regler for produkt-
kategorien byggevarer). Det er en vugge-til-port livscyklusvurdering (LCA), som 
gælder i 5 år for produktet: Genbrugte mursten (hele og halve), maskinrensede 
og håndsorterede. Ifølge deklarationen kan de benyttes i nybyggerier og reno-
veringer, og murstenene kan anvendes i murede vægge, søjler og skillevægge. 
I følge deklarationen er de genbrugte mursten ikke lovmæssigt omfattet af den 
harmoniserede standard DS/EN771-1: 2011 + A1:2015 Teglbyggesten, men 
produktet efterlever denne standard og gældende lovgivning og bygningsregle-
ment, idet der henvises til produktbladet. 

3. Orientering om deltagernes egne initiativer (13:40-14:40) 

Indlæg anmeldes senest 1 uge før panelmødet, og de gives på max 5 min efter-
fulgt af deltagerdialog på max 5 min. Der er anmeldt indlæg for de 4 emner: 
Emne 1: CE-mærkning af byggevarer fx MgO-plader  - Indlæg 13:40-14:00 
Emne 2: Kollaps af store gitterspær 
Emne 3: Kollaps af betonaltaner i ældre bygninger 
Emne 4: Genbrugsplast i dampspærrer  
Emne 5: Brandhæmmede træprodukter dokumentation 
Emne 6: Tilstandsrapporter for bygninger i Huseftersyn  - Indlæg 14:00-14:10 
Emne 7: Højhusbrand i London og danske perspektiver  - Indlæg 14:10-14:20 
Emne 8: Alment byggeteknisk fælleseje - Indlæg 14:20-14:40 
 

mailto:epd-dk@teknologisk.dk
http://www.epddanmark.dk/
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Emne 1: CE-mærkning af byggevarer fx MgO-plader (13:40-14:00) 
Voldgiftsrette har den 21/6 2017 afsagt den første principielle kendelse om 
MgO-plader. Se linkene: https://voldgift.dk/kendelse-vedr-mgo-plader/  og 
http://www.bsf.dk/media/1747/foerste-principielle-afgoerelse-af-mgo-sag.pdf  
I en tidsskriftartikel ’MgO-kendelsen og materialeansvaret’ (TBB 2017.647) i Bo-
lig- og Byggeret (Karnov Group Denmark A/S) angiver dr.jur.h.c. Erik Hørlyck, 
DAHL Advokatfirma, at kvalitetssikringsbekendtgørelsen ikke kun er gældende 
for det almene byggeri, men for hele byggeriet. Bekendtgørelsen fastslår, at 
rådgivere og entreprenører som et led i deres kvalitetssikring skal benytte sig af 
alment teknisk fælleseje. Paw Engsbye Rasmussen, BvB har bl.a. fremhævet 
dette i BvB’s beretning for 2017, som lige er udkommet. Se linket: http://bvb.dk/-
nyheder/bvb’s-beretning-for-2017  
– Indlæg om alment teknisk fælleseje med baggrund i voldgiftskendelsen af 

21/6 2017 om MgO-plader og med baggrund i Erik Hørlyck’s artikel samt ar-
tikler i BvB Beretning 2017. 
v/ Paw Engsbye Rasmussen, BvB 

– Indlæg om MgO-plader og andre aktuelle artikler fra BSF Årsberetning og 
Byggeteknisk erfaringsformidling 2017 
v/ Ole Bønnelycke, Byggeskadefonden 

– Deltagerdialog. 

Emne 6: Tilstandsrapporter for gamle bygninger i Huseftersyn (14:00-14:10) 
– Tommy Glindvad, Huseftersyn, Sikkerhedsstyrelsen giver en status over de-

res arbejde med at udvikle bedre udtræk fra tilstandsrapporter i Huseftersyn. 
– Deltagerdialog. 

Emne 7: Højhusbrand i London og danske perspektiver (14:10-14:20) 
– Brian V. Jensen, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut fremlægger evt. 

senere erfaringer, som opfølgning på indlægget på panelmøde 3.  
– Deltagerdialog. 

Emne 8: Alment byggeteknisk fælleseje og fx TOR-sagen (14:20-14:40) 
– Der henvises til indlæg af Paw og Ole under emne 1: CE-mærkning af byg-

gevarer fx MgO-plader 
– Kort status fra TI om go’morgen-mødet den 9. maj 2018 kl. 9-12 på TI i Tå-

strup om eksempler på the missing-link mellem Bygningsreglementets funk-
tionskrav og byggematerialers dokumentation af egenskaber. 

– Kort status af SBi om deres initiativer om byggeteknisk fælles eje. 
– Deltagerdialog. 

4. Formidling, arbejdsgrundlag og udvikling i 2018-19 (14:40-14:55) 

Formidling 
– Er der evt. kommentarer til hjemmesiden http://www.staaendebyggepanel.-

aau.dk/? 

https://voldgift.dk/kendelse-vedr-mgo-plader/
http://www.bsf.dk/media/1747/foerste-principielle-afgoerelse-af-mgo-sag.pdf
http://bvb.dk/nyheder/bvb's-beretning-for-2017
http://bvb.dk/nyheder/bvb's-beretning-for-2017
http://www.staaendebyggepanel.aau.dk/
http://www.staaendebyggepanel.aau.dk/
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Udvikling i 2018-19 
– Sekretæren for Stående Byggepanel orienterer om ideer til udvikling af Stå-

ende Byggepanel i 2018-19. 

5. Næste møde og eventuelt (14:55-15:00) 

– Forslag til panelmøde 5 onsdag den 21/11 2018, kl. 13-18 - Hvem er vært, 
nye emner, indlæg til gamle emner, og hvad er det faglige tema? 

– Eventuelt. 

6. Fagligt tema: Dokumentation af bygningens statiske sikkerhed (15:10-16:00) 

– Indlæg om dokumentation og kontrol af bygningens statiske sikkerhed fx set i 
lyset af den nye statikerordning, drift og vedligehold. Indlægget har bl.a. rela-
tion til drøftelserne i emne 2 og 3 og kan indgå i dialogen om alment teknisk 
fælleseje i emne 8 og muligheder for forebyggelse. Indlægget kan også læg-
ge op til senere drøftelse af andre fagligt tema om dokumentation, kontrol og 
forebyggelse af problemer fx ved brand, indeklima, vedligehold, holdbarhed 
og energiforbrug. 
v/ Niels-Jørgen Aagaard, DTU-Byg 

– Deltagerdialog om det faglige tema ’bygningens statiske sikkerhed’ samt dia-
log om dokumentation, kontrol og forebyggelse generelt, som kan bruge på 
andre egenskaber og kompetencer. 

Tilmelding og afbud 
Deltagelse bekræftes på udsendt invitation eller på mail til Niels Haldor Bertel-
sen nhb@sbi.aau.dk senest fredag den 18/5 2018. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Niels Haldor Bertelsen 
Sekretær for Stående Byggepanel 
Statens Byggeforskningsinstitut 
Aalborg Universitet København 
nhb@sbi.aau.dk og mobil 51781602  

mailto:nhb@sbi.aau.dk
mailto:nhb@sbi.aau.dk
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Bilag A: Foreløbig deltagerliste opgjort 22/5 2018 

Til panelmøde 4 har følgende 22 deltagere pt. tilmeldt sig på indbydelsen, og de 
repræsenterer 18 af de 19 deltagerorganisationer. 
 
Deltager Tilmeldt 
Brian V. Jensen (bvj@dbi-net.dk) Accepteret 
Graves K. Simonsen (gks@bygherreforeningen.dk) Accepteret 
Inge Ebbensgaard (ime@frinet.dk) Accepteret 
Jette Leth Fejerskov Djælund (jette@kf.dk) Accepteret 
Jørgen Munch-Andersen (jma@traeinfo.dk) Accepteret 
Jørgen Nielsen (jni@sbi.aau.dk) Accepteret 
Jørn Vibe Andreasen (jva@molio.dk) Accepteret 
Kathrine Birkenak Olesen (kabo@teknologisk.dk) Accepteret 
Mette Glavind (meg@teknologisk.dk) Accepteret 
Michael H. Nielsen (mhn@danskbyggeri.dk) Accepteret 
Niels Haldor Bertelsen (nhb@sbi.aau.dk) Accepteret 
Niels Strange (nielsstrange@mail.dk) Accepteret 
Niels-Jørgen Aagaard (nja@byg.dtu.dk) Accepteret 
Ole Bønnelycke (ob@bsf.dk) Accepteret 
Palle Thomsen (pt@bdb.dk) Accepteret 
Paw Engsbye Rasmussen (paw@bvb.dk) Accepteret 
Peter Glob Frandsen (pgf@etadanmark.dk) Accepteret 
Ruut Peuhkuri (rup@sbi.aau.dk) Accepteret 
Susanne Pouline Svendsen (sps@byg-erfa.dk) Accepteret 
Tine Aabye (taa@forsikringogpension.dk) Accepteret 
Tine Weisshappel Holmboe (twh@danskeark.dk) Accepteret 
Tommy Glindvad (tgl@sik.dk) Accepteret 
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