
DGNB - tjekliste 
I tabellen nedenfor er en oversigt over Bygmas services og hvilke DGNB point, du kan opnå via dem.

I Bygma tilbyder vi altid mulighed for sparring med en bæredygtighedskonsulent omkring dit DGNB projekt, generelt om-
kring bæredygtighed eller Bygmas services til det bæredygtige byggeri. Find kontaktoplysninger her.

I Bygma er der bæredygtighedsambassadører i hver Bygma forretning, hvor du kan få sparring omkring dit projekt og ma-
terialevalg, certificerede produkter og træ, DGNB, Svanemærkning m.m. Spørg efter vores bæredygtighedsambassadører 
i din lokale Bygma forretning.

DGNB point ved Bygmas services 
Bygmas services på et DGNB projekt ses i skemaet nedenfor samt de tilhørende point. Vi kan også hjælpe dig med at 
komme i gang og fortælle dig mere specifik info afhængig af det konkrete behov på dit byggeri.

BYGMA services DGNB point Ja tak
Dokumentation Dokumentation for købte materia-

ler kan let og gratis hentes i Bygma 
ProffDok.

Dokumentationen er samlet og 
pakket, klar til videresendelse til 
DGNB auditor. 

ENV 1.2 Miljøfarlige stoffer. 

TEC 1.8 Dokumentation med miljøvare-
deklarationer (EPD).

PRO 2.2 Dokumentation af kvalitet i 
udførslen. 

Certificeret træ Bygmas faste sortiment på træ er 
udelukkende certificeret, som giver 
max point i DGNB. Dokumentation 
findes på følgesedler og fakturaer.

Vi hjælper også med en oversigt 
over indkøbte træmængder og 
angivelse af tilhørende certifice-
ringsclaims.

ENV 1.3. Ansvarsbevidst ressourceind-
vinding.

Der gives point for den procentandel 
af træ og træmaterialer, der kan doku-
menteres enten FSC, PEFC eller gen-
brugstræ. 

Det grønne valg For at gøre det nemt at træffe ma-
terialevalg til DGNB projektet, har 
Bygma markeret produkter med 
indeklima- eller miljøcertifikater 
med ”Det grønne valg ”. Ved disse 
produkter kan du være sikker på at 
der er styr på dokumentationen.

ENV 1.2 Miljøfarlige stoffer. 

SOC 1.2 Indendørs luftkvalitet. 

Robuste byggematerialer Kvalitetsprodukter med styr på 
dokumentation og energimærker.

TEC 1.3. Klimaskærmens kvalitet

https://baeredygtighed.bygma.dk/#kontakt


Transport I Bygma ProffDok vises CO2 forbrug 
for de kørte km pr. projekt.

ENV 1.1. Livscyklusvurdering.

Ekstra point for udført beregning for 
fase A4, Transport til byggeplads (DGNB 
manual 2020-version).

Klimabonus ved udført beregning for 
A4, transport (DGNB manual 2023-ver-
sion).

Logistik I Bygma er der altid:
• Fleksibel levering.
• Dag til dag-levering.
• Tidsbestemt levering.
• Skræddersyet container pakket 

med fx produkter og byggemate-
rialer med ”Det grønne valg”

PRO 2.1 Byggeplads/byggeproces.

ENV 1.2 Miljøfarlige stoffer. 

SOC 1.2 Indendørs luftkvalitet. 

Effektiv proces Let og gratis overblik over ordrer, 
fakturaer, følgesedler, kvalitetssik-
ringsdokumentation, drift & vedli-
geholdelsesdokumentation samt 
dokumentation for bæredygtige 
materialer finder du alt sammen i 
Bygma ProffDok.

PRO 2.1 Byggeplads/byggeproces.

PRO 2.2 Dokumentation af kvalitet i 
udførelse

Partnerskaber I Bygma er der mulighed for at 
indgå i partnerskaber og samarbej-
der om take-back ordninger, eller 
andre projekter indenfor cirkulær 
økonomi. 

Cirkulær økonomi bonus i:
PRO 2.1 Byggeplads/byggeproces. 

ECO1.1 Totaløkonomi.

TEC1.6 Nedtagning og genanvendelse.

Løbende forbedring I Bygma evalueres kørslen løben-
de for at optimere og nedbringe 
brændstofforbruget og dermed CO2 
udledningen. 

Vi arbejder løbende med at forbed-
re vores egen performance, hvilket 
helt automatisk kommer dine 
projekter til gode.

PRO 2.1 Byggeplads/byggeproces.

ENV 1.1. Livscyklusvurdering.

Alarm Få en alarm på dit DGNB projekt, 
så vores sælgere bliver påmindet 
at sagen skal DGNB certificeres, 
hver gang leveringsadressen eller 
sagsnummeret bruges.

Ingen direkte point, men et sikkerheds-
net for dig og dit firma, så I kommer 
sikkert i mål med DGNB certificeringen.


