”ByggeBasen bliver bæredygtig”
Informationsmøde for medlemmer og leverandører
22. november 2018 kl. 12.00 i MESSE C, Fredericia
Der opføres flere og flere bæredygtige byggerier, og bæredygtige byggerier skal i Danmark
dokumenteres primært i henhold til certificeringsordningen DGNB. Denne ordning kræver
dokumentation for en lang række forhold, herunder tekniske og miljømæssige forhold.
Flere og flere af Danske Byggecentres medlemsforretninger stilles over for krav fra større kunder
om miljøcertificeringer og dokumentation af bæredygtighed, når de bestiller varer i
forretningerne. Derfor samler Danske Byggecenter nu alle certificeringer og bæredygtig
dokumentation i ByggeBasen, som i forvejen er omdrejningspunkt for salget i vore
medlemsforretninger og samarbejdet med leverandørerne.

”BygDok”
Snart vil Danske Byggecentre også via websitet ”BygDok” stille dokumentationen til rådighed for
de projekterende, udførende og bygherrer. En service over for dem og en markant profilering af
de leverandører og produkter, der er repræsenteret i vore medlemsforretninger.

Program
Kl. 12.00 Registrering og kollegialt samvær
Danske Byggecentre byder på en sandwich samt lidt at drikke.

Kl. 12.30 Velkomst
v/Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Kl. 12.35 Branchen lever op til de krav, der stilles
v/Adm. direktør Palle Thomsen og Sektorchef Ingelise Alsø, Danske Byggecentre
Dokumentation i ByggeBasen skal ses som en hel ny og vigtig service over for Danske
Byggecentres medlemsforretninger ved salg og leverancer til bæredygtige byggerier. På denne
måde kan centrene yde kunderne den bedste service og fremstå endnu mere som de
professionelle partnere, de er, når det gælder bæredygtigt byggeri.
Leverandører med dokumentation bliver mere synlige i byggecentrene via ”det grønne katalog”
og får desuden via BygDok en enestående, ekstra profileringsmulighed over for projekterende,
udførende og bygherrer.
En service, der vil styrke samhandelen i branchen.

Kl. 13.00 Dokumentation bliver et salgsparameter
v/Bæredygtighedschef Anna-Mette Monnely, NCC
NCC har igennem mange år arbejdet med bæredygtigt byggeri i Danmark og har indgående
kendskab til udviklingen inden for byggeriet. Anna-Mette stiller som NCCs bæredygtighedschef
krav til sine leverandører om bæredygtig dokumentation og er ikke i tvivl om, at det fremover
bliver et vigtigt salgsparameter. Hør Anna-Mette fortælle, hvorfor hun ser store muligheder i
ByggeBasen og sitet BygDok, hvor det vil blive mere synligt, hvilke leverandører, der har
dokumentationen på plads.

Kl. 13.30 Vær med fra starten og bliv en bæredygtig partner
v/Teknisk direktør Niels Heidtmann, Komproment
Komproment er vinder af Byggeriets Miljøpris 2018 for iværksat strategi på cradle to cradle
området og er en af de toneangivende leverandører inden for bæredygtigt byggeri. Hør Niels
fortælle, hvor vigtigt det er, at alle leverandører løfter i flok, får dokumentationen på plads i
ByggeBasen og hjælper flere bæredygtige byggerier på vej.

Kl. 14.00 – 14.15 Kaffepause
Kl. 14.15 Miljø- og produktcertificeringer – markedskrav der åbner døre
v/Direktør Peer Leth, Troldtekt
Hør Peer fortælle, hvordan en gennemgribende dokumentation af Troldtekt´s produkter har
givet omtale, konkurrencefordele og åbnet dørene for nye markeder. Det er nu, du skal skille dig
ud som bæredygtig leverandør, før alle kommer med på vognen.

Kl. 14.45 Branchen stiller krav om dokumentation
v/Indkøbsdirektør Preben Nielsen, BYGMA
Større kunder er allerede begyndt at stille krav om yderligere dokumentation end den p.t.
lovpligtige, herunder miljøcertificeringer og dokumentation for bæredygtighed, når de bestiller
varer i vore forretninger. Og kravene vil stige i takt med, at der opføres flere og flere
bæredygtige byggerier i Danmark. Denne opgave må byggecentre og leverandører løse sammen
via ByggeBasen. Det er vigtigt for samarbejdet, vigtigt for branchen.
Kl. 15.00 Afrunding
v/Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Tilmelding
Send en mail til Mette H. Jensen – mhj@bdb.dk – senest 15. november med angivelse af
firmanavn og navn på deltager(e).

