
Ser du udfordringer i byggeaffaldet?  
Kom til åbningskonference om bygge- og anlægsaffald  
– og få ny viden, og sæt dit præg på det nye: 

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse  
af Byggeaffald (VHGB)

VHGB er et nyt videncenter, der skal medvirke til at gøre det enklere at hånd-
tere og genanvende bygge- og anlægsaffald korrekt. Målet er både at forhin-
dre, at miljøfarlige stoffer spreder sig i miljøet og indeklimaet – og at sikre, at 
flere bygge- og anlægsmaterialer bliver genanvendt eller genbrugt. 

Vi vil gerne høre synspunkter og modtage input fra bygningsejere, byggebran-
chens aktører og kommunerne. Derfor inviterer VHGB til en åbningskonference 
om bygge- og anlægsaffaldet. Erfarne kræfter vil fortælle om de udfordringer, 
de møder, når bygge- og anlægsaffald skal håndteres og genanvendes. 

Efter præsentationerne vil der være en afsluttende debat. 

Tilmelding efter først-til-mølle 
princippet og senest mandag 
den 20. juni 2016 via: 

www.teknologisk.dk/k23158 

Arrangementet er gratis, men i 
tilfælde af manglende afmelding 
eller afmelding senere end  
21. juni 2016 opkræves 350 kr. 
ex. moms.

VHGB er et uafhængigt og uvil-
digt center. Det blev etableret i 
foråret 2016 og er finansieret af 
Miljø- og Fødevareministeriet, 
Grundejernes Investeringsfond 
og Realdania.

Ring til os på vores hotline
Ring 72 20 29 30 for at få svar 
og vejledning - alle hverdage fra
kl. 8 til 16. Du kan også vælge at
sende dine spørgsmål til os via 
vores hjemmeside www.vhgb.dk

Registrering og kaffe 

Visioner for øget og god genanvendelse af byggeaffald 
Claus Torp, vicedirektør, Miljøstyrelsen 

Hvorfor et Videncenter for byggeaffald? 
Simon Stig-Gylling, miljøkonsulent, Dansk Byggeri 

Præsentation af VHGB
Anke Oberender, centerleder for VHGB

Overvejelser omkring genanvendelse af byggematerialer  
- fra bygherrens perspektiv
Mie Alexandra Alsmik Andersen, projektleder,  
Københavns Kommune, Byggeri i København

Pause

Byggeaffaldet set med de kommunale briller 
Kristoffer Møller Waldorf, affaldskonsulent, Frederiksberg Kommune
  
Rådgiverens udfordringer med byggeaffaldet
Mauro Lucardi, arkitekt, JJW Arkitekter

Entreprenørens udfordringer med byggeaffaldet
Jens Jensen, entreprenør, J. Jensen A/S

Paneldebat og spørgsmål fra salen

Afrunding
Anke Oberender, centerleder for VHGB
 

Program

12:45

13:00

13:20

13:30

13:40

14:20

14:40

15:00

15:20 

15:50

Tid
Torsdag den 23. juni 2016 
fra kl. 13-16

Sted
Konferencesalen på  
Teknologisk Institut 
Bygning 1, Gregersenvej 1 
2630 Taastrup


