KORT OM DGNB
OG VORES
PRODUKTER

BÆREDYGTIGHED
Bæredygtighed handler kort fortalt om, at vi alle

skal passe på jorden, så den ikke tager skade af den
måde, vi lever på.
Derfor sættes der også stigende krav til
bæredygtighed i byggebranchen, herunder måden
vi bygger på og hvilke materialer, vi anvender.
I HauCon A/S arbejder vi hver dag for at gøre
bæredygtighed til en større del af vores hverdag.

Vi arbejder løbende på at optimere vores
produktsortiment, så vi er leveringsdygtige af
bæredygtige løsninger til dit projekt.
Vi står klar til at vejlede dig om, hvad der er den
bedste løsning for netop dit byggeri, og hvilke
produkter, du kan bruge for at overholde de opsatte
krav, så vi sammen kan bygge en mere bæredygtig
fremtid.

HVAD ER DGNB?

DGNB stammer oprindeligt fra Tyskland og står for
”Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen”
(Den Tyske Forening for Bæredygtigt Byggeri).
DGNB er i dag én af de mest anvendte bæredygtighedscertificeringer af byggerier i Danmark.
DGNB gør det muligt at vurdere, hvor bæredygtigt
et byggeri er ud fra 5 hovedområder, som vist i
”DGNB-blomsten” herunder;

ØKONOMI
(ECO 22,5%)
SOCIAL
(SOC 22,5%)

MILJØ
(ENV 22,5%)

PROCES
(PRO 10%)

TEKNIK
(TEC 22,5%)

Disse hovedområder er yderligere opdelt i en række
kriteriegrupper, som hver bidrager til det samlede
”DGNB-regnskab”.
Et byggeri kan opnå en sølv-, guld- eller
platincertificering.

DGNB ENV 1.2
I HauCon har vi speciel fokus på den miljømæssige
kvalitet, herunder kriterierne omkring ”Miljørisici
relateret til byggevarer”, også kaldet ENV 1.2.

Formålet med ENV 1.2 er at udfase brugen af
uønsket kemi i byggerier.
Der tages både hensyn til de udførende
håndværkere, selve anvendelsen af byggeriet og den
langsigtede påvirkning af miljøet.
Kravene for de respektive byggevarer er fastsat i en
såkaldt kriteriematrix. Kriteriematrixen indeholder
cirka 45 definerede bygningsdele/materialer, også
kaldet ”indikatorer”.
For hver indikator vurderes byggevaren ud fra 4
kvalitetstrin, hvor de strengeste krav stilles til
kvalitetstrin 4.
Jo højere kvalitetstrin byggevaren lever op til, desto
mere bidrager den til det samlede ”DGNB-regnskab”.

DGNB I HAUCON
En byggevare kan ikke DGNB-certificeres, men

kan derimod bidrage forskelligt til det samlede
”DGNB-regnskab” - alt efter hvilke krav, den lever op
til.
I HauCon ønsker vi et godt arbejdsmiljø for alle, der
anvender vores produkter. Derfor bestræber vi os
på at arbejde med så stor åbenhed omkring vores
produkter, som muligt.
Vi har forsøgt at gøre det nemt, og har på vores
hjemmeside - www.haucon.dk - synliggjort, hvilke
af vores produkter, der efterlever kravene, som er
angivet i DGNBs kriteriematrix ENV 1.2.

HAUCONS ROLLE I
DGNB-REGNSKABET
Vi kan ikke sikre, at byggeriet bliver DGNBcertificeret.
Derimod kan vi være behjælpelige med, at I benytter
de bedst egnede produkter og sikrer tilstrækkelig
dokumentation til at opnå jeres DGNB-mål.
Inddrag os gerne så tidligt i processen som muligt
for sparring omkring løsninger og produktvalg.

We know how.

OM OS
HauCon er en af Nordens førende
leverandører af specialprodukter og tekniske
løsninger til entreprenørbranchen og
elementfabrikker.
Og det har vi mere end 30 års
erfaring med.

Vores fokusområder
Tekniske løsninger

Klimatilpasning
Forbrugsgods &
specialartikler
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