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Læsevejledning 

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation vedtog den 24. juni 2020, at kommunens egne 

byggerier med en entreprisesum over 20 mio. kr. fremover skal certificeres efter DGNB, Svanen 

eller tilsvarende. 

 

Kravene til DGNB-certificering af kommunens egne byggerier fremgår af dette dokument.  

 

I afsnittet ”Certificering” ses de overordnede krav til DGNB-certificeringen. 

I de efterfølgende afsnit fremgår 18 miljøkrav, som skal indarbejdes i certificeringen.  

 

Tolv af kravene henviser direkte til DGNB-kriterier og -indikatorer. Under disse krav er følgende 

anført: 

- kriterienummeret i DGNB, indikatornummer og -navn og krav til point 

- evt. præcisering eller supplement til DGNB-kriteriet (”DGNB-

kriterienummer”.KK.”nummer”) 

- baggrund for at kravet stilles + evt. uddybning af krav-teksten 

 

Københavns Kommune har herudover fastlagt seks krav, hvor der ikke findes DGNB-kriterier. Under 

disse krav anføres: 

- Kravnummer (KK.MILJØ.”nummer”) og krav tekst 

- baggrund for at kravet stilles + evt. uddybning af krav-teksten 

 

DGNB-kravene er fastlagt jf. manualen "DGNB-System Denmark, Bæredygtighedscertificering af 

Nybyggeri og omfattende renoveringer. Version 2020”. 

 

Københavns Kommune har udarbejdet et exelark, til brug i de konkrete byggeprojekter. Her fremgår 

foruden kravene, også dokumentationskrav. 

 

Versionshistorik: 

Version 1.0, 3. juni 2021 
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Certificering 

Københavns Kommunes nybyggerier og renoveringer med en entreprisesum over 20 mio. kr. skal 

overordnet opfylde følgende krav: 

• Nybyggerier DGNB-certificeres på guld-niveau i en certificeringsproces, der indeholder 

såvel præcertificering af projektmaterialet som certificering af det endelige byggeprojekt 

• Renoveringer DGNB-certificeres på sølv-niveau i en certificeringsproces, der indeholder 

såvel præcertificering af projektmateriale som certificering af det endelige byggeprojekt 

 

I certificeringsarbejdet skal kravene, som fremgår af de efterfølgende afsnit, indarbejdes. Kravene 

refererer til DGNB-kriterier i ”DGNB – Nybyggeri og omfattende renoveringer, version 2020” 

 

Kravet til entreprisesummen gælder for én ejendom, er eksklusive moms, og eventuelle afledte 

udgifter som genhusning ikke tæller med. 

 

DGNB (og Svanemærket) kan erstattes af tilsvarende systemer, der lever op til hensyn svarende til 

kravene fastlagt i dette dokument. 
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El, vand og varme 

PRO1.5. Vejledning om vedligehold og brug af bygningen 
 

Indikator 1.  Vejledning om vedligehold, inspektion og drift: 30 point 

 

Indikator 2.  Opdatering af tegningsmateriale, skemaer, beregninger og anden dokumenta-

tion: 30 point. 

 

PRO1.5.KK.1.  Byggerier skal følge kommunens proceskrav i Byggeri til drift (BtD) samt ret-

ningslinjerne i Københavns Kommunes til enhver tid gældende IKT-aftale.  

 

Baggrund for krav:  

Korrekt dokumentation samt gode målrettede vejledninger om drift og vedligehold er en 

forudsætning for, at der opnås en optimal og effektiv drift og vedligehold af en bygning efter 

opførelse og eller renovering. 
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PRO2.3. Commissioning – energi- og vandforbrug 
 

Indikator 1.  Måling og registrering, indregulering og performancetest 

 

1.1. Udført funktions- og performancetest: 30 point  

Der er udarbejdet en plan for måling og overvågning af de tekniske installatio-

ner, hvor det er sikret, at der er opsat tilstrækkeligt antal målere til, at funktionen 

af installationerne kan testes. Alle anlægsdele underkastes en funktionsafprøv-

ning iht. bygningsreglementets krav. 

 

PRO2.3.KK.1.  Byggesagen skal etablere mulighed for måling og overvågning af energifor-

brug og for efterfølgende energistyring og energioptimeret adfærd. 

 

PRO2.3.KK.2. Der skal opsættes individuel måling af el, vand og varme i hvert lejemål, hvor 

der indgås lejeaftale med Københavns Ejendomme og Indkøb eller med Kø-

benhavns Kommunes fagforvaltninger. 

 

PRO2.3.KK.3. Hoved- og bimålere skal være fjernaflæste, og data eksporteres til Københavns 

Ejendommes og Indkøbs energistyringssystem via en intern netværksforbun-

det opsamlingslogger eller trådløse systemer. Herunder følges Københavns 

Kommunes til enhver tid gældende Tekniske Bygherrestandarder (TBS) vedrø-

rende koncept for måling og dataopsamling til Københavns Kommunes energi-

overvågningsplatform. 

 

PRO2.3.KK.4. Ved nybyggeri, hvor Københavns Kommune er bygherre, skal den til enhver tid 

gældende energiramme kunne efterprøves i forhold til Københavns Kommu-

nes til enhver tid gældende målerstrategi, som er en del af de Tekniske Bygher-

restandarder. 

 

Baggrund for krav:  

Der stilles i Bygningsreglementet krav til bygningsautomatik og måling i byggerier med varme- og 

eller kølebehov over 290 kW. For renoveringer gælder tilsvarende krav, hvis det er teknisk udførligt 

og rentabelt. 

 

Københavns Kommune ønsker at kunne overvåge og styre også byggerier med mindre varme- og 

eller kølebehov end 290 kW via en central automatikplatform. Endvidere ønskes mulighed for at 

kunne energistyre de enkelte kommunale lejemål. Kravet præciserer dette. 
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KK.MILJØ.1. Energioptimering ved renoveringer 
 

KK.MILJØ.1.1.  I forbindelse med renovering skal byggeriets energimæssige ydeevne opgra-

deres inden for en ramme på minimum 3% af entreprisesummen ud over de 

forbedringer, der følger af Bygningsreglementets krav. Det vil normalt svare til 

en forbedring på minimum ét energimærke. 

 

KK.MILJØ.1.2.  Til brug for fastlæggelse af ambitionsniveauet for energirenoveringen anven-

des rentabilitetsberegninger til vurdering af tilbagebetalingstiden for de en-

kelte tiltag.  

 

KK.MILJØ.1.3. Metoden fra SBI-anvisning 269, Metode og proces til energirenovering af 

større bygninger, sådan som den er beskrevet og præciseret i ”Bilag Energiopti-

mering ved renoveringer - metodebeskrivelse”, skal benyttes og der skal herun-

der etableres en baseline. 

 

 

Baggrund for krav:  

Ved renoveringer i Københavns Kommune skal det sikres, at bygningen energieffektiviseres. Der 

udarbejdes energimærke, hvis lovgivningen foreskriver dette. Effektiviseringen kan ske i form af en 

reel energibesparelse i forhold til tidligere eller ved at bygningen udnyttes mere energieffektivt – 

f.eks. ved at fastholde det aktuelle energiforbrug samtidig med at flere kvadratmeter udnyttes eller 

med større tæthed af brugere/medarbejdere og/eller funktioner. Se mere om metode i ”Bilag 

Energioptimering ved renoveringer - metodebeskrivelse”. 
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KK.MILJØ.2. Indeklima og energidesign 
 

KK.MILJØ.2.1. Ved renovering og nybyggeri skal der fra projektets planlægningsfase foreta-

ges en løbende helhedsorienteret bearbejdning af arkitektur, byggeteknik og 

øvrige virkemidler for at sikre et godt indeklima og optimalt energidesign og 

eventuelt behov for begrænset køl. 

 

                    Bygningsdesignet og den tilhørende klimastyring skal udgøre et robust og ef-

fektivt grundlag for overholdelse af indeklimakravene.   

 

Dette skal ske ved at følge processen beskrevet i bilaget ”Helhedsorienteret in-

deklima- og energidesign” og herunder basere undersøgelserne på dynamiske, 

detaljerede indeklimaberegninger, energirammeberegninger samt vurdering 

af ressourceforbrug og totaløkonomi og som minimum tage de virkemidler i 

betragtning, som fremgår af bilaget. 

 

 

Baggrund for krav:  

Kravet har til formål at sikre et godt indeklima og at valg af ventilationsløsninger og eventuel køl sker 

på et helhedsorienteret og robust grundlag, der tager hensyn til anlæg og drift.  

 

De termiske belastninger i byggeriet er steget væsentligt på grund af et styrket fokus på at udnytte 

bygningernes kvadratmeter mere optimalt. Der er skærpede krav til og fokus på dagslys og udsyn 

og der er en stor opmærksomhed på indeklimaets indflydelse på effektivitet og komfort. I 

byggerierne er der desuden fokus på effektivt at minimere varmebelastninger og fjerne 

overskydende varme. 

 

På den baggrund er der ved renovering og nybyggeri et behov for en omhyggelig optimering af 

byggeriets indeklimamæssige forhold samt valg af ventilationsløsninger og eventuelt køl.  
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KK.MILJØ.3. Fjernvarme 
 

KK.MILJØ.3.1. Bygninger skal tilsluttes og aftage fjernvarme i fjernvarmedistrikter, herunder 

også byggeri med varmeeffektbehov under 250kW. 

 

KK.MILJØ.3.2. I særlige tilfælde ved mindre eller midlertidigt byggeri med effektbehov under 

250kW, er anvendelse af andre varmeformer mulig i form af vedvarende ener-

gianlæg.  

 

Der kan i disse tilfælde søges om dispensation fra kravet og eventuel fritagelse 

for tilslutningspligten hos varmemyndigheden.  

 

For yderligere vejledning kan myndigheden kontaktes: 

 

Københavns Kommune 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed 

Telefon: +45 21 70 26 50 

Mail: virkmiljoe@tmf.dk  

 

 

Baggrund for krav:  

Der er tilslutningspligt i alle fjernvarmedistrikter i Københavns Kommune, jf. 

Tilslutningsbekendtgørelsen.   

 

Københavns Kommune stiller krav om aftagepligt af fjernvarme, for at udnytte den effektive og 

miljøvenlige energi fra kraftvarmeproduktionen for alle nye bygge- og renoveringsprojekter, der 

omhandler varmeinstallationer.  

 

Der er mulighed for at søge om dispensation fra kravet ved anvendelse af andre varmeformer i form 

af vedvarende energianlæg som f.eks. solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, 

brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg mm.  

 

Øvrig lovgivning i forbindelse med installation af pågældende typer af anlæg skal følges.  

 

Yderligere oplysninger om forskellige typer af vedvarende energianlæg kan findes på 

Energistyrelsens hjemmeside. 

 

 

 

mailto:virkmiljoe@tmf.dk
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Materialer og cirkulær økonomi 

ENV1.1. Livscyklusvurdering 
 

Indikator 1  Livscyklusvurdering i tidlig planlægningsfase 

 

1.1  Integration af LCA i tidlig planlægningsfase: 5 point. 

 

ENV1.1.KK.1. Der skal udføres sammenlignende livscyklusvurdering af mindst én vigtig bygningsdel 

eller løsning under projekteringsforløbet. En vigtig bygningsdel kan både være byg-

ningsdele, som giver anledning til de største CO2-ækvivalentpåvirkninger, herunder bæ-

rende konstruktioner og klimaskærm. Vigtige bygningsdele kan også være dele, hvor det 

er relevant at fremme eller vurdere muligheder for cirkulær økonomi  

 

1.2.  Udførelse af LCA i overensstemmelse med den frivillige bæredygtighedsklasse: 10 point  

 

Indikator 2. LCA-resultater ift. referenceværdier. 

 

2.1.  Vægtede miljøpåvirkningskategorier for den samlede (færdige) bygning 

 

LCA-beregninger i forhold til referenceværdier skal gennemføres.  

Der stilles ikke KK-krav til point. 

 

ENV1.1.KK.2.  Det skal sikres, at de anvendte data stemmer overens med de reelt anvendte materialer i 

byggeriet. 

 

ENV1.1.KK.3.  LCAbygrapporten (i pdf) og LCAbygprojektfilen skal afleveres til bygherre, så alle data 

og al dokumentation kan tilgås. 

 

ENV1.1.KK.4.  Der skal laves en følsomhedsvurdering af datakvaliteten, som anvendes i LCA-beregnin-

gerne, hvor generiske materialedata sammenlignes med data for reelle mulige alternati-

ver af materialer. 

 

ENV1.1.KK.5.  Hvis der findes EPD-data for de byggematerialer, som anvendes i byggeriet, skal disse 

anvendes i LCA-beregningerne. 

 

Indikator 5  Køling uden halogenerede/delvist halogenerede kølemidler: KK-krav er 5 point. 

 

Baggrund for krav:  

Det er valgt at stille krav om, at der skal udføres en fuld LCA for hele byggeriet svarende til den frivillige 

bæredygtighedsklasse, da det sikrer data, som bidrager til opbygning af viden om LCA. Der stilles på 

nuværende tidspunkt ikke krav til, at der skal opnås et specifikt niveau i forhold til referenceværdier på 

grund af usikkerhed om, hvilket niveau der kan opnås i forskellige bygninger.   

 

Når der er indhentet flere erfaringer om LCA, kan det blive aktuelt at fastlægge niveauer i forhold til 

referenceværdierne. Københavns Kommune fastlægger en række supplerende krav for at sikre kvalitet og 

vidensopbygning. 
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ENV1.2. Miljøfarlige stoffer 
 

Indikator 1.1.        Vægtet opfyldelse af kvalitetstrin i henhold til kriteriematrix bilag 1 beregnes. 

 

ENV1.2.KK.1.  Byggevarernes indholdsstoffer skal dokumenteres af leverandørerne via datablade el-

ler producenterklæringer. Værdier, der dokumenterer, at minimumskrav til de enkelte 

indikatorer i DGNB systemets kriterie ENV1.2 er overholdt, skal fremhæves. Disse krav 

fremgår af vedlagte ”bilag til skadelig kemi”.  

 

ENV1.2.KK.2.  Til arbejdet skal entreprenør, rådgiver eller DGNB-auditor udarbejde et materialekata-

log med en oversigt over alle bygningsdele inklusive overfladebehandlinger og fuger. 

Materialekataloget skal opstartes i dispositionsforslagsfasen og opdateres løbende i 

takt med, at der præciseres specifikke byggevarer til byggeriet.  

 

ENV1.2.KK.3. Alle byggevarer, der indbygges i byggeriet skal godkendes af DGNB-auditor. Forud for 

godkendelse skal materialekataloget inklusive relevante bilag fremsendes til DGNB-au-

ditor.  

 

ENV1.2.KK.4.  Ved aflevering af byggeriet skal materialekataloget indgå i afleveringsforretningen. As-

built materialekataloget skal indeholde: 

 

1. Dokumentation for byggevarernes indholdsstoffer 

2. CE-mærker og ydeevnedeklarationer på alle byggevarer, der er omfattet af en har-

moniseret standard eller en ETA (European Technical Assesment) for byggevarer, 

hvor der foreligger en europæisk teknisk godkendelse. 

3. Tekniske datablade 

4. Sikkerhedsdatablade 

 

ENV1.2.KK.5.   Jf. ”bilag til skadelig kemi (nr. 34, kvalitetstrin 4)” må der ikke anvendes tungmetaller 

(zink, kobber) på tage mv.  

 

Ved renoveringer af bygninger med krav til bevaringsværdig arkitektur, skal tag- og af-

ledningsstrukturer til regnvand indeholdende tungmetaller derfor søges erstattet af 

vellignende materialer uden forureningskomponenter. Er det på grund af krav til arki-

tektur ikke muligt, reduceres kravet til nr. 34 i ”bilag til skadelig kemi” til kvalitetstrin 3, 

som sikrer, at der installeres tungmetalfilter på afløbet.  

 

ENV1.2.KK.6.  Ved renovering af bevaringsværdige bygninger, hvor tungmetaller udgør en lille del 

(under 10%) af den samlede tagflade, kan tungmetalfiltre undlades, hvis det dokumen-

teres, at ejendommens tagvand ledes til fælleskloak, og der ikke er planer eller krav om 

at ændre kloakforholdene. 

 

Baggrund for krav:  

Arbejdet med at reducere brugen af skadelig kemi bidrager til forbedret indeklima og er essentielt for 

arbejdet med cirkulær økonomi, så byggematerialer fremover kan genbruges og genanvendes. 

Brug af bly, zink og kobber som tagmaterialer kan føre til forurening af jord og vandmiljø og er en af de 

væsentligste årsager til, at der må etableres rensning i regnvandssystemer. At undlade at anvende 

materialerne er at afskære forureningen ved kilden. Det mindsker også udgifter til rensning af regnvand 

og gør det muligt at lede tagvandet til recipient. 
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ENV1.3. Ansvarsbevidst ressourceindvinding - træ 
 

Indikator 1  Ansvarlig oprindelse af byggematerialer  

 

1.1.  Træ fra dokumenteret ansvarlig skovdrift: 50 point 

 

ENV1.3.KK.1.  Kravet reduceres til 40 point, hvis det kan dokumenteres at fast inventar (f.eks. skabs-

elementer) ikke er en del af entreprisen, eller brug af certificeret fast inventar kan do-

kumenteres at ville fordyre projektet væsentligt. 

 

 

Baggrund for krav:  

Muligheden for at reducere kravet fra 50 til 40 point er fastlagt, idet der pt. ikke findes mange 

leverandører af f.eks. FSC-mærkede skabselementer. Krav om at det skal dokumenteres at brug vil 

fordyre projektet væsentligt, stilles for at bidrage til at skubbe markedets udvikling af byggematerialer 

med ansvarlig oprindelse. 
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ECO2.1 Fleksibilitet og tilpasningsevne 
 

ECO2.1.KK.1. Ved fritstående nybyggeri stiller Københavns Kommune krav om, at entrepre-

nør, rådgiver og DGNB-auditor vurderer mulighederne for at opnå point i indi-

kator 6 og 7. Herunder skal det specielt vurderes, om der kan opnås point i:   

 

Indikator 6  Konstruktion 

 

6.1.  Fleksibilitet i den bærende konstruktion  

- Indervægge er som oftest ikke bærende. 

- Ikke bærende facader. 

 

Indikator 7  Tekniske installationer 

 

7.1.  Fleksibilitet af de tekniske installationer  

7.1.1.  Ventilation 

7.1.2.  Køling 

7.1.3. Varme 

7.1.4.  Vand og afløb 

 

ECO2.1.KK.2. Ved renoveringer vurderes, om der kan opnås point indenfor de konstruktioner 

og tekniske installationer, som renoveringen omfatter. 

 

Baggrund for krav:  

Kravet sikrer, at det vurderes, om det er muligt at planlægge og bygge fleksible og 

omstillingsvenlige bygninger, som let kan tilpasses fremtidige behov. Herunder sikres, at de 

tekniske installationer er let tilgængelige og nemt kan tilpasses ved ny anvendelse. 
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TEC1.5 Design for vedligehold og rengøring  
 

Indikator 7  Koncept for rengøringsvenlighed 

 

7.1.  Koncept for rengøringsvenlighed i tidlig designfase: 10 point 

Der er udarbejdet detaljeret koncept, der sikrer, at bygningen er rengørings- og 

vedligeholdelsesvenlig i tidlig designfase. 

TEC1.5.KK.1.  Ved renovering af bevaringsværdigt byggeri, hvor Københavns Kommune stil-

ler krav til arkitektur (f.eks. om koblede vinduer) vægter krav til arkitektur over 

vedligeholdelses- og rengøringsvenlighed. 

TEC1.5.KK.1.  Ved renovering af bevaringsværdigt byggeri, hvor Københavns Kommune stil-

ler krav til arkitektur (f.eks. om koblede vinduer) vægter krav til arkitektur over 

vedligeholdelses- og rengøringsvenlighed. 

 

TEC1.5.KK.2. Københavns Kommunes egne bygninger skal indrettes efter den til en hver tid 

gældende ”Manual for den rengøringsvenlige skole/institution”.  

 

Baggrund for krav:  

Rengøring og vedligehold medfører forbrug af ressourcer og rengøringsmidler gennem en 

bygnings levetid. Ved at designe byggerier til vedligehold og rengøring kan der spares ressourcer 

på vedligehold, ligesom mængden af rengøringsmidler kan minimeres herunder rengøringsmidler 

med skadelig kemi. 
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TEC1.6. Nedtagning og genanvendelse 
 

Indikator 3  Egnethed for genindvinding, transformation og genbrug i planlægningen 

 

3.1.  Genindvinding, transformation og genbrug i den tidlige planlægningsfase: 5 point 

 

3.2.  Genindvinding, transformation og genbrug i designprocessen: 5 point 

 

TEC1.6.KK.1.  I forbindelse med design af byggeriets konstruktioner, klimaskærm og tekniske instal-

lationer udarbejdes en beskrivelse af, hvordan byggeriet i fremtiden vil kunne nedta-

ges og genbruges eller genanvendes.  

 

Beskrivelsen skal indeholde en konkret oversigt over byggeriets bygningsdele og in-

stallationer, der passer til projektets detaljeringsgrad, og for hver bygningsdel skal det 

beskrives, hvordan bygningsdelen skal nedtages og håndteres ved endt anvendelse, 

og der skal angives en procent for, hvor stor en andel af de enkelte bygningsdele, der 

vil kunne henholdsvis genbruges, genanvendes, nyttiggøres på anden vis eller skulle 

deponeres. 

 

I takt med at projektet detaljeres, skal oversigten detaljeres og præciseres, ligesom 

mængderne for genbrug, genanvendelse, anden nyttiggørelse og deponi skal præci-

seres for den samlede bygning. Oversigten skal udvides, så den også indeholder en 

vurdering af de potentielle miljøbesparelser forbundet med direkte genbrug, genan-

vendelse eller anden nyttiggørelse af de enkelte bygningsdele 

 

Baggrund for krav:  

Byggesektoren er en af de største kilder til materialeforbrug i Danmark. Formålet med kriteriet er at sikre, 

at der allerede i designfasen ved valget af materialer og byggeteknik planlægges, hvorledes bygningen 

konstrueres med henblik på, at materialer og komponenter nemt kan nedtages, skilles ad, sorteres og 

genbruges eller genanvendes med højest mulig anvendelseskvalitet.  
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Regnvand og bynatur 

ENV2.2. Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning – håndtering af 
regnvand 
 

Indikator 1  Drikkevandsbehov og spildevandsudledning 

 

1.1.  Vandforbrugsværdien: 90 point 

 

ENV2.2.KK.1. Herunder stiller København Kommune krav om, at der arbejdes med opsamling og 

anvendelse af regnvand, lokal afledning af regnvand (LAR) eller tilbageholdelse af 

regnvand på tage (f.eks. grønne tage). Herunder skal opsamling og anvendelse af 

regnvand og LAR prioriteres over tilbageholdelse af regnvand på tage. 

 

ENV2.2.KK.2.  Kravet om 90 point reduceres i følgende tilfælde, hvor der skal opnås det højst mu-

lige antal point og som minimum 40 point: 

 

- Krav om LAR bortfalder, hvis byggeriet er beliggende i et område, der er separatklo-

akeret eller er planlagt separatkloakeret, jf. kommunens gældende spildevandsplan. 

- Krav om opsamling og anvendelse af regnvand bortfalder hvor det jf. lovgivningen 

ikke er tilladt. Dette gælder f.eks. i bygninger med offentlig adgang, i institutioner for 

børn under 6 år og andre institutioner for særligt følsomme grupper. 

- Krav om tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalder, hvis tagarealer skal anven-

des til ophold (f.eks. legeplads) eller tekniske installationer (herunder vedvarende 

energi). 

 

ENV2.2.KK.3.  Herudover kan krav om LAR, opsamling og anvendelse af regnvand og tilbageholdes 

af regnvand på tage bortfalde, hvis entreprenør, rådgiver eller DGNB-auditor:  

 

- dokumenterer tekniske udfordringer med løsningerne (f.eks. pladsmangel og geo-

logiske forhold) og/eller 

- har udført anlægsøkonomiske beregninger, der viser, at løsningerne væsentligt for-

dyrer projektet (beregning skal medtage reduceret tilslutningsbidrag eller refusion af 

tilslutningsbidrag) som holdes op mod en beregning af udgifter til afledning og 

rensning af regnvandet, der viser besparelsen for samfundet. 

 

ENV1.1.KK.4.  Ved renoveringer stilles krav til LAR, regnvandsopsamling til toiletskyl mv. og tilbage-

holdelse af regnvand på tage, hvis renoveringen omfatter relevante områder.  

 

ENV1.1.KK.5.       Projekter, der etablerer LAR, skal opnå point i: 

 

Indikator 2  Udearealer 

 

2.1.  Vanding og vandtilbageholdelse 

2.1.1.  Der er ikke behov for vanding af udearealer med drikkevand: 5 point 

2.2.2.  Udearealer inkluderer elementer til tilbageholdelse af regnvand: 5 point  

 

Baggrund for krav:  

Kravet understøtter kommunens sektorplaner, Vandforsyningsplan, Klimatilpasningsplan, 

Spildevandsplan og Skybrudsplan og sikrer en reduktion af drikkevandsforbruget samt aflastning af 

afløbssystemet og renseanlæg. Ved at anvende regnvand i stedet for drikkevand til forskellige formål 
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(f.eks. tøjvask, toiletskyl og havevanding) reduceres presset på de grundvandsmagasiner, der 

udnyttes til indvinding af drikkevand.  

 

LAR-løsninger kan f.eks. omfatte nedsivning af regnvand, udledning til et vandområde, brug til 

rekreative formål på grunden eller til brug til vanding, vask af cykler og lignende. 

 

Anvendes anlægsøkonomiske beregninger, som argument for ikke at etablere LAR, opsamling og 

anvendelse af regnvand og/eller tilbageholdes af regnvand på tage, skal der udarbejdes en 

beregning af de samfundsomkostninger, der følger af at pumpe regnvand til renseanlæg og til 

rensning og den deraf følgende CO2-udledning fra energiforbrug til transport og rensning. Teknik- 

og Miljøforvaltningen, vand@kk.dk kan levere oplysninger til beregningerne.  For vejledning om 

kravet kontakt: Teknik- og Miljøforvaltningen vand@kk.dk. 

 

 

 

mailto:vand@kk.dk


 

18 
 

 

  

ENV2.4. Biodiversitet på matriklen - bynatur 
 

ENV2.4.KK.1.  Ved nybyggeri skal der samlet opnås minimum 50 point herunder: 

 

Indikator 4  Invasive plantearter: 10 point 

 

ENV2.4.KK.2. Ved renoveringer opfyldes ENV2.4.KK.1., hvis renoveringsprojektet omfatter relevante 

udearealer   

 

Baggrund for krav:  

Kravet understøtter planer og politikker i Københavns Kommune om bynatur. 

 

Opmærksomheden henledes på, at der kan være krav, der understøtter arbejdet med bynatur, som skal 

efterleves. Der kan f.eks. i lokalplaner kan være krav om ubebyggede arealer, placering og andel af 

beplantning, arter, bevaringsværdig beplantning, udformning af regnbede og terræn samt grønne tage. 

Desuden kan eksisterende træer være udpeget som bevaringsværdige, ikoniske eller evighedstræer.  
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SITE1.1. Lokalmiljø - Skybrudssikring 
 

Indikator 3 Oversvømmelser, nedbør.   

 

3.1.  Risikograd ved skybrud – skal vurderes og pointsættes.  

3.3.  Kompenserende tiltag, kraftig regn og skybrud 

3.3.1.  Der er foretaget en risikoanalyse af bygningen: 2,5 point 

3.3.2.  Der er implementeret tiltag der væsentligt reducerer risiko for oversvømmelse 

af bygning eller væsentligt reducere risiko for bygningsskade og anden mate-

riel skade ved oversvømmelser: 7,5 point  

 

SITE1.1.KK.1. Ved renoveringer kan kompenserende tiltag (3.3.) reduceres til de områder, 

renoveringen omfatter. 

 

SITE1.1.KK.2.       Kravet i 3.3.2. er gældende for bygninger der er placeret ved bluespots. 

 

SITE1.1.KK.3. Herudover skal følgende tiltag, som reducerer risiko, implementeres ved blus-

pots: 

 

1. Beskyttelse mod skadelige indtrængen af regnvand skal ske ved etablering af 

barrierer, der er mindst 10 cm høje f.eks. ved udvendige kældertrapper, lyskas-

ser, døre i stueplan m.m. hvor der kan skybrudssikres med afløb og opkanter el-

ler terrænregulering. For byggerier der opføres af Københavns Kommune hen-

vises endvidere til anbefalinger i ”Byggeri til Drift”. 

 

2. Indtrængen af opstigende spildevand til ejendomme gennem kloaksystemet 

skal forhindres ved at etablere pumpebrønd eller højvandslukke.  

 

En pumpebrønd sikrer, at toiletter kan anvendes under skybrud og anbefales til 

plejehjem, småbørnsinstitutioner og lign. 

 

Det anbefales at fastlægge risikograd for skybrudssikring ved hjælp af 

http://kkkort/spatialmap?profile=klima 

 

Baggrund for krav:  

En række lokalplaner indeholder krav til skybrudssikring, men ikke alle og kravet medtages derfor 

her. Krav til skybrudssikring indføres for at beskytte bygningen og dens indhold. Derved undgås 

også større og tidsrøvende oprydningsarbejder efter skybrud. Som en ekstra gevinst sikres 

ejendomsværdien og forsikringen bliver i nogle tilfælde billigere. 

 

Toiletter kan ikke bruges, når et højvandslukke er aktiveret, da det lukker for passage af vand i begge 

retninger. Bygninger til persongrupper, hvor nedbrud af toiletter kan give store ulemper, anbefales 

derfor etableret med pumpebrønd.  

 

 

http://kkkort/spatialmap?profile=klima
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Sortering til ressource 

PRO2.1. Byggeplads/byggeproces - byggeaffald 
 

Indikator 1  Minimering og sortering af affald på byggepladsen. 

 

1.1.  Koncept for minimering og sortering af affald på byggepladsen   

1.1.1.  Der er formuleret et koncept for minimering og sortering af affald på byggepladsen: 5 

point. 

1.2.  Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen: 5 point 

1.3.  Gennemgang af det implementerede arbejde:  5 point 

 

PRO2.1.KK.1. Planerne over indretningen af byggepladsen skal indeholde angivelse af hvilke affalds-

fraktioner, der kildesorteres i på pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscon-

tainerne er placeret. 

 

PRO2.1.KK.2.      Ved renoveringer og nedrivninger skal der være opstillet containere, som er afmærkede 

med de affaldsfraktioner, som fremgår af den lovpligtige anmeldelse til Københavns 

Kommune. Anmeldelsen skal være vedlagt en ressource- og miljøkortlægning.  

 

PRO2.1.KK.3. Københavns Kommune har særligt fokus på af PCB og stiller derfor krav om at materialer, 

som er afrenset for PCB, altid skal kontrolleres ved renhedstest. 

 

PRO2.1.KK. 4 Københavns Kommune har særligt fokus på, at der ikke cirkulerer genbrugsmaterialer 

forurenet med miljøfremmede stoffer. Indholdet af miljøfremmede stoffer skal derfor 

indgå i afklaringen af, om fraktionerne er egnet til genbrug og genanvendelse. 

 

Baggrund for krav:  

Planer over indretningen af byggepladsen indgår som nødvendig dokumentation i PRO2.1. Det 

supplerende krav præciserer denne dokumentation. 

Sporbarhed, tilsyn og kontrol er grundlæggende forudsætninger for cirkulær økonomi.  

 

Der anvendes i dag betydelige ressourcer på miljøkortlægning og -sanering inden nedrivning og 

renovering med det formål at udsortere farlige stoffer og derved opnå uforurenede materialer til genbrug 

og genanvendelse/nyttiggørelse. Den viden om materialernes kvalitet, der opnås igennem processen, 

anvendes i dag ikke systematisk i den videre disponering af materialerne.  

 

Den store indsats og de mange penge, der bliver brugt til at rense materialerne inden nedrivning, risikerer 

at gå tabt, hvis de rensede materialer, i det videre forløb, blandes med forurenede materialer. 
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KK.MILJØ.4. Kildesortering i boliger 
Ved nybyggeri, herunder af botilbud og plejeboliger, skal følgende opfyldes:   

 

KK.MILJØ.4.1.   Kildesortering inde i boliger: 

 

- Køkkener, entré eller lignende i boliger herunder botilbud og plejeboliger skal 

indrettes, så der kan kildesorteres i mindst fire affaldsfraktioner ud over restaf-

fald. Det er frivilligt, om der installeres affaldssorteringsbeholdere eller afsættes 

plads til at kunne sortere i fem fraktioner.   

- Kildesorteringen i små boliger (under 50 m2) kan etableres med én affalds-

fraktion mindre. 

 

KK.MILJØ.4.2.    Kildesortering uden for boliger: 

 

Plads til storskrald: Der skal i ejendommen afsættes et areal, der som udgangs-

punkt svarer til ca. ½ m2 pr. bolig, i skur, rum eller lignende til store affaldsem-

ner som storskrald, træ til genanvendelse og stort elektronik, herunder køle-

møbler. Den plads der afsættes, vil hver gang kræve en konkret vurdering af-

hængig af antallet af boliger, stedets beskaffenhed mv. Tilmelding til ordning 

for storskrald sker via NEM Affaldsservice, https://nemaffaldsservice.kk.dk/  

 

KK.MILJØ.4.3.   Direkte genbrug og byttemuligheder: Mulighed for direkte genbrug skal sikres 

ved at tilbyde beboerne at bytte effekter f.eks. på særlige byttehylder, kan op-

sættes i storskraldsrum, kælderrum eller lignende. Pladsen til dette skal afsæt-

tes og vises på tegning. Læs mere om bytteordningen her: 

https://www.kk.dk/bytte-og-genbrug 

 

KK.MILJØ.4.4.   Haveaffald: I ejendomme, hvor det er muligt at bruge kompost, skal haveaffal-

det komposteres på friarealerne på egen grund. Alternativt skal affald fra 

grønne arealer opsamles i haveaffaldsbeholdere. Beholder fås via NEM Affalds-

service, https://nemaffaldsservice.kk.dk/  

 

KK.MILJØ.4.5. Ved renoveringer følges KK.MILJØ.4.1-4.4, hvis renoveringen omfatter områ-

der, som er relevante i forhold til kravene. 

 

Baggrund for krav:  

Kravet er sat for at bidrage til de ambitiøse mål i Cirkulær København - Københavns Kommunes 

Ressource- og Affaldsplan, 2024. 

 

Man skal til enhver tid følge kommunens husholdningsaffaldsregulativ og retningslinjer: 

https://www.kk.dk/affald. Derudover har Københavns Kommune formuleret nogle tommelfingerregler, 

som beskriver, hvordan en affaldssortering bedst muligt indrettes efter kommunens vurdering. Se 

”bilag til Kildesortering i boliger – KBH tommelfingerregler” 

(https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=2106). 

 

https://nemaffaldsservice.kk.dk/
https://www.kk.dk/bytte-og-genbrug
https://nemaffaldsservice.kk.dk/
https://www.kk.dk/affald
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=2106
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KK.MILJØ.5. Kildesortering i institutioner 
 

KK.MILJØ.5.1. Udendørs sortering 

Københavns Kommunes Bygherrestandard for renovationsberegning anven-

des til beregning af det nødvendige areal til affaldsbeholdere udendørs, så løs-

ningen følger Københavns Ejendomme og Indkøbs (KEID) til enhver tid gæl-

dende anvisninger og krav. 

 

Den endelige affaldsløsning aftales i dialog med det ansvarlige affaldsteam i 

KEID. Bygherrestandard for renovationsberegning og relevante kontaktinfor-

mationer kan findes på https://kobenhavnsejendomme.kk.dk/artikel/affald.  

 

KK.MILJØ.5.2.   Der må ikke installeres skraldesug til restaffald i de kommunale institutioner. 

 

KK.MILJØ.5.3. Indendørs sortering 

Køkkener, hvor der fremstilles mad skal indrettes, så der kildesorteres efter den 

til enhver tid gældende norm og øvrige retningslinjer i Københavns Kommune. 

Antallet af fraktioner, der skal sorteres i, aftales med bestiller/systemkonsulent i 

den ansvarlige fagforvaltning. 

 

KK.MILJØ.5.4.    KK.MILJØ.5. gælder for kommunale institutioner og lejemål i kommunens byg-

ninger, men ikke for kommunale institutioner med boligkvadratmeter f.eks. 

døgninstitutioner som botilbud. 

 

Baggrund for krav:  

Ved nybyggeri og større renoveringer er det vigtigt, at der indtænkes tilstrækkelig plads indendørs 

såvel som ude, så de kommunale institutioner efterfølgende kan kildesortere affaldet. 

Affaldssortering i kommunens institutioner er en vigtig indsats for at nå Københavns Kommunes 

mål om, at 70% af dagrenovationen udsorteres til genanvendelse i 2024.  

 

I kommunens offentlige institutioner og enheder skal man møde samme mulighed for 

kildesortering af affald, som man møder i de københavnske hjem. Indsatsen er beskrevet i Cirkulær 

København, Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2024. 

 

Københavns Ejendomme og Indkøb administrerer affaldsordningen for lejere i kommunens 

bygninger, hovedsageligt kommunale institutioner for eksempel daginstitutioner, kulturhuse, skoler 

mv. Institutioner, der er omfattet af affaldsordningen, er nærmere beskrevet i Københavns 

Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald 2018, 

https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1873.  

Affaldsordningen for de kommunale institutioner gør det muligt at tilpasse antallet af fraktioner og 

tømningshyppigheden efter behov. 

 

Vejledning til indendørs sortering i Børne- og Ungdomsforvaltningens institutioner ligger som pdf 

på denne side https://kobenhavnsejendomme.kk.dk/artikel/affald 

Ved spørgsmål til indendørs sortering i Børne- og Ungdomsforvaltningens institutioner kan man 

kontakte Ane Nina Ethelberg, G81V@kk.dk. 

https://kobenhavnsejendomme.kk.dk/artikel/affald
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1873
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Jordforurening 

KK.MILJØ.6. Jordforurening 
 

KK.MILJØ.6.1. På skoler, pladser og parker skal lettere forurenet jord på ubefæstede arealer erstattes af 

ren jord eller intakte materialer fra råstofgrave i den øverste halve meter. På bakker og 

volde, der anvendes til leg, skal der være en meter rene materialer. Alle tilførte materialer 

skal være dokumenteret rene.  

 

KK.MILJØ.6.2. Jordforureninger af mindre arealmæssig udbredelse (dvs. punktkilder), der kan udgøre 

et miljø- og eller sundhedsmæssigt problem skal fjernes, hvis de konstateres på en 

grund, som ikke er kortlagt efter jordforureningsloven. Dvs. forureningen skal bortgra-

ves, så grunden ikke skal kortlægges efter jordforureningsloven.  

 

Baggrund for krav:  

Oprensning af forurenet jord og erstatning med rene materialer på den øverste halve meter på 

ubefæstede arealer er et lovkrav hvad angår boliger, børneinstitutioner, offentlige legepladser og 

kolonihaver. Første del af kravet fastlægger, at det i Københavns Kommune derudover også gælder for 

skoler, pladser og parker med intensiv brug.  

 

Anden del af kravet sikrer at stærkt forurenet jord på arealer, som ikke er kortlagt efter 

jordforureningsloven, fjernes. Kravet omfatter forureningen af arealmæssig mindre udbredelse (f.eks. en 

olietank og omkringliggende jordforurening). Herved kan man undgå kortlægning af grunden og risiko 

for at byggeriet stoppes midlertidigt, ligesom man bidrager til renere jord i København. 

Forureningsoprensningen skal dokumenteres ved rene jordprøver fra sider og bund af udgravningen. 

 

Konstaterer man under byggearbejdet en ukendt jordforurening, skal byggeriet stoppes. Med mindre 

forurening fjernes jf. kravet til forureninger af mindre arealmæssig udbredelse skal grunden kortlægges 

efter jordforureningsloven, som stiller krav om, at forureningen fjernes i et omfang, der er tilpasset 

arealanvendelsen. 

 

Fjernes en forurening på en grund kortlagt efter jordforureningsloven kan det anbefales at udtage 

dokumentationsprøver i udgravninger. Viser prøverne at forureningen er fjernet helt, kan arealet udgå af 

kortlægning igen. Herved kan sagsbyrden ved fremtidige bygge- og anlægsprojekter lettes, da de undgår 

krav om §8-tilladelse. 

 

 


