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SDG 12: Ansvarligt  
forbrug og produktion

Delmål 12.5: Inden 2030 
skal affaldsgenereringen 
væsentligt reduceres 
gennem forebyggelse, 
reduktion, genvinding og 
genbrug.

“En tredjedel af alt affald i Vesten er byggeaffald. 
Her skal vi sætte ind med det samme!”

For den danske entreprenørvirksomhed CASA er det blevet en  
mission at gå forrest i kampen for at reducere de enorme affalds-

mængder, der hver dag bortskaffes fra byggerier.

Murbrokker, gipsplader, træ, maling, diverse kemikalier og vvs-affald. Verdens byggeplad-
ser er storleverandører af affald, der i alt for høj grad sendes til forbrænding eller deponi 
frem for genanvendelse. Også i Danmark er der en udbredt mangel på både viden 
og koordinering, når det gælder de affaldsmængder, der bliver tilbage efter de store 
byggeprojekter. Det vil entreprenørvirksomheden CASA lave om på, fortæller direktør og 
advokat Michael Storgaard:
 ”Der er næppe noget sted, hvor det er mere oplagt at sætte ind over for affald og 
spild end i den byggesektor, vi selv er en del af. Det gælder ikke blot i produktionsfasen, 
hvor affaldsmængderne er enorme, men også i driftsfasen, hvor det stadig er mit indtryk, 
at der er potentiale for forbedring. Som en ansvarlige branche er det helt åbenlyst, at vi 
er nødt til at bruge ressourcerne bedre og dermed mindske vores aftryk på miljøet.”
 Som totalentreprenør har CASA ikke egne håndværkere på byggepladsen, men hyrer 
underleverandører ind til de forskellige dele af byggeriet. Netop heri består en del af 
problemet, pointerer Michael Storgaard:
 ”Ligesom hovedparten af entreprenører er vi skarpe, når det gælder om at stille krav 
til de byggeleverancer, vi køber os til. Derimod er der stort set aldrig nogle kontraktlige 
forpligtelser, når det gælder affald, ligesom der heller ikke er nogen central koordinering. 
Rent praktisk betyder det, at tømrerfirmaet bortskaffer træet, murerfirmaet bortskaffer 
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murbrokkerne, malerfirmaet bortskaffer malingrester, og sådan fortsætter det gennem 
værdikæden. Vi kan ikke være sikre på, at det sker på den mest hensigtsmæssige måde. 
Samtidig går vi glip af muligheden for at opsamle essentiel viden om affaldet, ligesom vi 
heller ikke kan optimere på tværs. Der er i den grad brug for dokumentation og transpa-
rens.”
 For at komme udfordringerne til livs har CASA igangsat en omfattende kortlægning 
af affaldsproblemerne, således at man efterfølgende kan iværksætte en handlingsplan, 
fortæller Michael Storgaard:
 ”For det første er vi nødt til at skabe et overblik over, hvad det overhovedet er for 
noget affald, der kommer fra byggepladser. Dernæst skal vi ikke blot se på sortering, 

men også genanvendelse, således at eksempelvis træ, gipsplader og andre restprodukter 
sendes retur til leverandøren. Endelig skal vi foretage en grundig analyse af de data, vi får 
ind. Højst sandsynligt vil der være områder, hvor vi helt skal gentænke vores materialefor-
brug. Det er de data, vi nu skal ud at hente.” 
 Michael Storgaard erkender dog, at der venter CASA en omfattende og udfordrende 
proces med at få alle leverandører til at bakke op:
 ”Byggebranchen er en af de brancher, der er hårdest ramt af prispres, for kunderne 
forventer høj kvalitet for få penge. Det betyder også, at det er svært at være frontløber, 
når det gælder bæredygtighed og miljøansvar, for der er simpelthen nogle prismekanis-
mer, der trækker den anden vej. Ikke desto mindre er vi opsatte på at skabe øget transpa-
rens, ligesom det er vores håb, at vi kan blive bedre til at betragte vores affaldsstrømme 
som ressourcer, der med økonomisk gevinst kan genanvendes. Vores deltagelse i SDG 
Accelerator-programmet har givet os et vigtigt skub i den retning.”
 På trods af udfordringerne oplever Michael Storgaard, at FN’s verdensmål har igangsat 
en transformation på tværs af erhvervslivet, herunder også i byggebranchen:
 ”Klimadebatten er blevet en bølge, som er meget større, end nogen turde tro for 
bare fem år siden. Derfor er det også nu, vi for alvor skal rykke. Uanset om det gælder 
affaldshåndtering, genanvendelse eller nye, klimarigtige materialer, skal vi imødekom-
me kundernes krav om større bæredygtighed og samtidig stå sammen om at lukke det 
vidensgab, der eksisterer i branchen. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er den vej, vi 
skal gå.”

FAKTA OM CASA

• Grundlagt i 2005.
• Opfører og renoverer alle former for 

byggerier, fra butikscentre, kontorkom-
plekser, domicil-, lager-, logistik- og 
produktionsejendomme til parkerings-
huse, detail og større boligprojekter. 

• Kontorer i Horsens og Søborg.
• Ca. 200 medarbejdere.

SÅDAN BIDRAGER CASA  
TIL VERDENSMÅLENE

• CASA har igangsat et omfattende 
arbejde med at kortlægge og analy-
sere de enorme affaldsmængder, der 
bortskaffes fra de store byggerier.

• Større transparens skal herefter bidra-
ge til øget koordinering, sortering og 
genanvendelse af affaldet samt en 
samlet evaluering af materialeforbrug.

”Byggebranchen er en af de brancher, der 
er hårdest ramt af prispres, for kunderne 
forventer høj kvalitet for få penge. Det 
betyder også, at det er svært at være 
frontløber, når det gælder bæredygtig-
hed og miljøansvar, for der er simpelthen 
nogle prismekanismer, der trækker den 
anden vej. Ikke desto mindre er vi opsatte 
på at skabe ændringer gennem vores 
leverandørkæde, ligesom vi opfordrer 
både kunder og myndigheder til at kræve 
øget transparens.”

Michael Storgaard
Direktør, advokat, CASA
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