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Business cases for offentlige grønne indkøb er en serie af syv cases, der formidler eksempler på offentlige indkøbs 

bidrag til grøn omstilling i samfundet. Fokus er på de grønne indkøbs effekter hos leverandørerne inden for vækst,  

jobskabelse, innovation, eksport og markedsføringsmuligheder

DE OFFENTLIGE 
GRØNNE INDKØB GIVER 
VISUELLE SHOWCASES I 
DET OFFENTLIGE RUM 

Børnehuset Brobækken er bygget af mursten, der stammer fra 

Odenses borgeres byggeaffald. Gamle Mursten har udviklet en 

patenteret rensningsteknologi til at genbruge byggeaffald. De gamle 

mursten renses, sorteres og stables – og er derefter klar til igen at 

indgå i et byggeri. På den måde sparer man 1 ton CO
2
, hver gang man 

genanvender 2.000 mursten



Med et solidt fodfæste i cirkulær øko-

nomi sparede Gamle Mursten miljøet 

for CO
2
 og anvendelse af nye ressour-

cer, da Odense Kommune genbrugte 

sine egne mursten til at bygge Dan-

marks første svanemærkede børne-

have. Udover et fokus på genbrug af 

materialer er en lang række miljø- og 

indeklimaforhold tænkt ind i byg-

geriet, så det opfylder det nordiske 

miljømærke Svanens kriterier. Der 

er bl.a. stillet krav til energiforbrug i 

huset, der er hverken anvendt mil-

jøskadelige eller sundhedsskadelige 

byggeprodukter, og der er stillet krav 

til ventilation og støj.

Miljø og æstetik var grundstene-

ne i valget af de genanvendte byg-

gematerialer

Regnestykket bag Gamle Murstens 

produkt er illustrativt. Der spares 

1 ton CO
2
, hver gang der genbruges 

2.000 mursten. Der skal ikke indvin-

des ny ler, og der bruges ikke energi 

til en energikrævende teglbrænding 

af nye sten. Der anvendes 98 pct. 

mindre energi til at genbruge en 

mursten frem for at producere en 

ny. Renseprocessen af de brugte 

sten er maskinel. Og desuden bliver 

der hverken brugt kemikalier eller 

vand, så der er ingen udledning af 

farlige stoffer fra produktionen.

DER ER LEVERET 30.000 MURSTEN TIL 
BROBÆKKEN. DET BETYDER, AT 

VALGET AF DISSE MURSTEN 
FREMFOR NYE HAR SPARET MILJØET 

FOR 15 TON CO2 



NÅR VI ER LEVERANDØR TIL ET 
OFFENTLIGT BYGGERI, BEVISER VI 
OVER FOR VORES KUNDER, AT VI KAN 
KOMME IGENNEM ALLE DE KVALITETS-
KRAV, DET OFFENTLIGE STILLER. 
Claus Juul Nielsen, direktør, Gamle Mursten

ANDRE KUNDER MOTIVERES AF, 
AT NÅR DET OFFENTLIGE TØR, 

SÅ TØR DE OGSÅ.
Claus Juul Nielsen, direktør, Gamle Mursten

Gamle Mursten har 
oplevet en række 
fordele ved offentlige 
grønne indkøb:

•  Salg til bl.a. offentlige byg-

gerier har været med til at 

sikre en udvidelse af virk-

somheden med en ny fabrik 

og 6-7 nye arbejdspladser.

•  Afsætningen til det of-

fentlige giver en øget volu-

men, så produktionsappara-

tet udnyttes jævnt.

•  Offentlige kunder giver 

showcases i det offentlige 

rum.

•  Salg til det offentlige er et 

kvalitetsstempel, som andre 

kunder bemærker og anerk-

ender.

Der er leveret 30.000 mursten til 

Brobækken. Det betyder, at valget af 

disse mursten frem for nye har spa-

ret miljøet for 15 ton CO
2
. Murstene 

er muret op i hydraulisk kalkmørtel; 

det har den særlige effekt, at mur-

stene let kan renses og genbruges 

endnu engang, hvis Brobækken en 

dag skal rives ned. Den cirkulære 

tankegang lever videre.

Gamle Murstens produkt blev valgt 

til børnehaven pga. den tydelige mil-

jøprofil og de æstetiske kvaliteter.

- Det er klart, at der lå æstetiske 

overvejelser bag valget af Gamle 

Mursten som leverandør, men det 

er jo kun godt, når æstetik og miljø 

følges ad, siger Vagn Jensen, bygge-

leder i Odense Kommune og fort-

sætter:

- Det opfyldte vores krav til instituti-

onens miljøprofil, at Gamle Mursten 

sparer på nye ressourcer og har et 

produkt, der giver besparelser i ud-

ledningen af CO
2
.

Gamle Mursten bidrager også til 

børnehusets gode indeklima

I kravene til et svanemærket hus er 

listet en række forhold vedrørende 

indeklima, som skal opfyldes. Valget 

af mursten til ydermurene hjælper 

på at holde det gode indeklima, da 

mursten er et naturprodukt, som 

naturligt fugtregulerer. 

Børn, forældre og ansatte i Bro-

bækken fortæller, at indeklimaet 

i huset er behageligt, og der er set 

eksempler på, at børn med astma er 

mindre belastede, efter de er blevet 

flyttet dertil.

De offentlige grønne indkøb har 

stor betydning for Gamle Mursten

Gamle Mursten har god erfaring 

med salg til det offentlige og har 

efterhånden leveret mursten til en 

del offentlige byggerier. Det giver 

god omsætning og volumen. Sidst-

nævnte er med til at sikre, at man 

kan have en ensartet produktion, så 

produktionsapparatet udnyttes. Den 

vigtigste effekt af de offentlige kun-

der er dog den markedsføringsmæs-

sige værdi, det afføder. Bl.a. fordi, 

der er flere, der ser en børnehave 

end en villa bag hækken. 



- Når vi er leverandør til et offentligt 

byggeri, beviser vi over for vores 

kunder, at vi kan komme igennem 

alle de kvalitetskrav, det offentlige 

stiller. Det er jo som oftest et bygge-

ri, der er politisk besluttet, og som 

både brugere og embedsfolk har 

stillet krav til. Så når vi er godkendt, 

er det et kvalitetsstempel. Andre 

kunder motiveres af, at når det of-

fentlige tør, så tør de også, fortæller 

Claus Juul Jensen, ejer og direktør 

hos Gamle Mursten.

- Desuden er der mange brugere 

af en offentlig bygning, så der er 

mange, der ser vores produkt. Det er 

virkelig vigtigt for os at få placeret 

showcases i det offentlige rum.

CLAUS JUUL NIELSEN HÅBER, 
AT GAMLE MURSTEN KAN FÅ ADGANG 

TIL AT GENANVENDE DE 30 MILLIONER 
MURSTEN, DER HVERT ÅR SMIDES UD 

SOM BYGGEAFFALD I DANMARK. DET 
VILLE SKABE 400 NYE ARBEJDSPLADSER, 
OG DE AFLEDTE ENERGIBESPARELSER VIL 

SVARE TIL OPVARMNINGEN AF 
3.000 BOLIGER ÅRLIGT.  

Børnehuset Brobækken har allere-

de vist sit værd som reklamesøjle. 

Mindst ét hus er blevet bygget med 

sten fra Gamle Mursten, efter at 

kunden havde set børnehavens fa-

cademure.

Patenteret teknologi og miljøven-

lig tankegang skaber nye jobs 

Gamle Murstens teknologi renser 

de brugte mursten med vibratio-

ner. I enkelte tilfælde håndrenses 

stenene. Claus Juul Nielsen håber, 

3 gode råd fra Claus Juul Nielsen, direktør i 
Gamle Mursten

•  Udover at være grønt skal produktet have væsentlige fortrin i 

forhold til konkurrerende produkter, f.eks. på design eller kvalitet.

•  Forsøg aldrig at markedsføre produktet, hvis det lugter af ”green-

wash”. Dine kunder er klogere end dig!

•  Undgå produkter, der ikke kan indgå i en ny cirkel – de  er sikkert 

ikke værd at satse på. End of Life-produkter er ”old school”. 



Kort om Gamle Mursten

Gamle Mursten genbruger byggeaffald ved at rense og genbruge gamle 

mursten fra nedrevne bygninger. Virksomhedens rensningsteknologi er 

patenteret, og de er de eneste, der kan maskinrense murstenene. Det 

giver en effektiv produktion; der kan renses op mod 5.000-6.000 sten i 

timen.

Gamle Mursten er ejet af Claus Juul Nielsen, som overtog virksomheden i 

2003 fra den oprindelige idémager og iværksætter, Rudi Rusfort.

Virksomheden har hovedsæde i Svendborg og produktion i både Svend-

borg og Hedehusene. I 2011 modtog Gamle Mursten EU-finansiering til et 

Eco-Innovation-projekt, som har til formål at udvikle og markedsmodne 

Gamle Murstens produkt.

Antal ansatte: 11

Omsætning: 5,5 mio. kr.

at Gamle Mursten kan få adgang 

til at genanvende de 30 millioner 

mursten, der hvert år smides ud 

som byggeaffald i Danmark. Det ville 

skabe 400 nye arbejdspladser, og de 

afledte energibesparelser vil svare 

til opvarmningen af 3.000 boliger 

årligt. Allerede på nuværende tids-

punkt har Gamle Murstens succes 

med salg til bl.a. offentlige byggerier 

været medvirkende til, at virksom-

heden kan udvide med en ny fabrik 

i Hedehusene, hvilket er med til at 

skabe 6-7 nye jobs.

Gamle Mursten er ved at konsolidere 

sig som en solid, cleantech-virk-

somhed. Med 11 medarbejdere, en 

årlig omsætning på 5,5 mio. kr. og en 

overskudsgrad på 15 pct. har Gamle 

Mursten vist, at cirkulær økonomi 

ikke kun er miljømæssigt bæredyg-

tigt; det kan også skabe en finan-

sielt bæredygtig forretning. 

Et grønt valg behøver ikke at være 

et dyrt valg

I budgettet for byggeriet forventede 

Odense Kommune, at Brobækken 

ville blive 10 pct. dyrere at bygge end 

andre institutioner. Men Brobækken 

endte med at koste det samme som 

andre institutioner. Institutionens 

driftsomkostninger er tillige lavere 

end andre institutioners pga. det 

lave energiforbrug.

Claus Juul Nielsen fortæller, at det er 

hans erfaring, at prisen på de miljø-

venlige mursten ikke må ligge uden 

for et almindeligt prisniveau:

- Vi ligger midt i prisfeltet. Vi bliver 

valgt fra, hvis vi prissætter os uden 

for markedet. Vi skal være konkur-

rencedygtige. Man kan ikke prissæt-

te sig højere, fordi det er grønt.



Business cases for grønne indkøb er finansieret af Miljøstyrelsen og udarbejdet af PlanMiljø ApS og Operate A/S. 

Layout er udviklet af DesignKonsortiet.

Case 1:   Spildevandsanlæg – Salget af et spildevandsanlæg til Flyvestation Karup åbnede et eksportvindue til England

Case 2:   Varmepumper – En udgift blev til en indtægt, da Hedensted Kommune valgte Cronborgs Recool-teknologi

Case 3:   Rengøring – Et rengøringsudbud fik fire vindere: Viima, Lolland Kommune, miljøet og medarbejderne

Case 4:   Byggeri – De offentlige grønne indkøb giver visuelle showcases i det offentlige rum

Case 5:   Møbler – Møbelvirksomhed er blevet eneleverandør på en fælleskommunal indkøbsaftale

Case 6:   Byggeri – Egedal Kommunes miljøkrav til byggerier i ny bydel baner vej for mere bæredygtigt byggeri.

Case 7:   Hospitalsudstyr – Et ønske om at være proaktiv driver den grønne innovationsproces
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