
Bæredygtighed og byggevarer

I byggebranchen er der et øget forretningsmæssigt 
(kunder, bygherrer og leverandører) og politisk fokus på, 
at virksomheder skal levere valide bæredygtighedsdata 
på produkter, de leverer til sine kunder.

Derfor inviterer vi til et gratis seminar for dig, der er 
leverandør af byggematerialer, træ, cement, mørtel, 
maling, klæbemidler, gulve, gulvbelægninger, isole-
ringsmaterialer, skruer, beslag, køkkenelementer eller 
andre bygningskomponenter, og som søger inspiration 
til, hvordan din virksomhed øger dens kompetencer 
inden for bæredygtighed og bidrager til bæredygtigt 
byggeri.

Så benyt muligheden for at komme i dialog med såvel 
kollegaer, Bureau Veritas’ rådgivere og andre eksterne 
eksperter, når vi sætter bæredygtighed i perspektiv 
og byder velkommen til Miljømærkning Danmark, 
der fortæller om EU-Blomsten og Svanemærket på 
byggematerialer, og FSC, som giver indsigt i FSC-
ordningen på træprodukter. 

Vil du med?
Tilmeld dig vores gratis seminar via dette link senest 
den 3. marts 2020. Tilmelding er bindende.

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte os på
kurser@dk.bureauveritas.com eller på 77 31 10 00.

Program

9.00: Let morgenmad

9.30: Velkommen

9.35: Bæredygtighed i perspektiv, Bureau Veritas HSE,
v. Rikke Bernberg

Hvad er bæredygtighed, og hvilke udfordringer er der? 
Skal der satses på relativ eller absolut bæredygtighed?

10.15: EPD – Miljøvaredeklaration på byggevarer,
Bureau Veritas HSE, v. Rikke Bernberg

Internationale standarder, EPD i forhold til pointsystem i 
DGNB, EPD’ens fremtid og udfordringer.

10.45: Pause

11.00: Svanemærke / EU-blomst Byggematerialer,
Miljømærkning Danmark v. Henrik Hougaard

Hvad er værdien af en miljømærkning af byggevarer? 
Hvilke byggevarer kan miljømærkes og typiske udfor-
dringer? Evt ændringer, der er på vej.

12.30: Frokost

13.15: FSC certificering ved FSC Danmark,
v. Morten Brodde

Hvordan bidrager FSC til FN’s Verdensmål og bæredyg-
tigt byggeri? Hvordan ser markedet for FSC-certifi-
cerede byggematerialer ud? Hvad er kravene til virk-
somheder, som vil sælge FSC-certificerede materialer? 
Hvem efterspørger certificerede byggematerialer?

15.00: Tak for i dag
Afholdes den 6. marts 2020, kl. 9.00-15.00
Oldenborggade 25-31, 7000 Fredericia
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