
BygDok - Byggeriets 
dokumentation
Danske Byggecentre stiller nu dokumentation 
for bæredygtighed til rådighed for byggeriets 
parter via BygDok. 

Læs mere om hvilke dokumenter, du kan inde i BygDok her

NB! Vi gør opmærksom på, at dokumentationen for 
bæredygtighed i ByggeBasen og dermed i BygDok er i sin 
opstartsfase, idet det først har været muligt for leverandørerne 
at indlægge alle de pågældende dokumenter i ByggeBasen fra 
start 2019. 

Vi vil løbende sikre, at BygDok suppleres med dokumentation 
fra leverandørerne i takt med, at de har udarbejdet denne. 
ligesom vi løbende vil videreudvikle BygDok, således at sitet 
imødekommer de enkelte af byggeriets parters behov.

Support
Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere oplysninger, 
er du velkommen til at sende os en mail på 
support@bygdok.dk eller kontakte os på tlf. 45 80 78 77.

Se på næste side hvordan du søger i BygDok.

https://bygdok.dk/Content/OM%20Miljoecertificeringer%20og%20deklarationer.pdf


Sådan kan du søge i BygDok

Fra venstre side - ud fra varegrupper I midten - som en slags google søgning 

I midten - ved at søge på den ønskede dokumenttype, f.eks. EPD. Er du allerede inde på et produkt, 
kan du søge videre i højre hjørne. 

Hjælp leverandørerne!
Mangler du dokumentation 
på et specifikt 
produkt, så benyt den 
automatiske mailfunktion i 
søgeresultatet.

• Klik på ”Forespørg
manglende
dokumentation”,
sæt kryds ved det/
de dokument(er), du
ønsker.

• Klik ”send”, hvorefter
en automatisk mail
generes, som du kan
supplere, hvis du vil, og
derefter sende direkte
til leverandøren.

Forsidebilledet på BygDok 
Fotoet er venligst udlånt af firmaet Komproment. Det drejer sig om Komproment VIDA teglspån model Manchester, som her er benyttet i et byggeri for KAB med ONV Arkiktekter og JAJA Architects som 
arkitekter og Scandibyg som entreprenør. Produktet er Cradle to Cradle certificeret og udviklet til adskillelse. Med facaderne leveres en ”sort boks” med materialeoplysninger, således at materialerne kan 
genanvendes og indgå i det cirkulære byggeri.




