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HVEM ER STARK´TIVISTEN KENT FONSECA?

• Startede som elev i 1995 med speciale i 

byggematerialer

• Skiftede fra salg til logistik i 2015, 

STARK City 24-7 Døgnåben trælast

• Havde ansvaret for logistikken i vores 17 

forretninger i Kbh.

• Sprang ud som Bæredygtigheds 

STARK´tivist den 01.02.21

• Hjælper nu vores kunder med at vinde de 

bæredygtige projekter, ved at gøre 

bæredygtigheden operativ
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BÆREDYGTIGHED NÅR DET ER VÆRST…
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BÆREDYGTIGHEDSUNDERSØGELSEN 2021 B2B
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35%

59%

65%

17% Villige til at betale ekstra

Vælger bæredygtige
byggematerialer

Har positiv holdning til 
bæredygtigt byggeri

Mener byggeriet bør være 
mere bæredygtigt



GÅ GRØNT

6

ELLERS GÅR DU I

RØDT



Bæredygtighed i praksis

1 Hvorfor skal vi tænke anderledes?

2 DGNB Tjeklisten samt praktiske værktøjer

3 Dokumentation gennem www.STARK.DK

4 Gentræ i praksis

http://www.stark.dk/
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Der var engang hvor det var nok at få en 
lønseddel hver 14. dag

Nu handler det om at arbejde i en virksomhed, hvor 
man gør en forskel..

Medarbejdere
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ATP skærper klimaambitionerne: 100 mia. inden 2025 samt 200 mia. inden 2030 

”Vi har ganske enkelt ikke råd til at lade være”. ATP skærper klimaambitionerne for 

at skabe gode afkast til medlemmerne og bidrage til den globale grønne omstilling.

https://www.atp.dk/nyheder-og-indblik/atp-skaerper-klimaambitionerne-200-mia-kr-i-groenne-investeringer-i-2030-og-100

Investeringer

https://www.atp.dk/nyheder-og-indblik/atp-skaerper-klimaambitionerne-200-mia-kr-i-groenne-investeringer-i-2030-og-100
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Med en aktiv hjemmeside eller CSR-engagement (social ansvarlighed) kan I..

- Leve op til kundernes krav og forventninger, altså blive valgt til i stedet for at blive valgt fra.

- Tiltrække de bedste og mest engagerede medarbejdere, dem der vil ud og gøre en forskel.

- Tiltrække investorer, der tænker langsigtet

- Fortælle at I laver miljøtiltag, affaldssortering, køber certificeret træ mv.

- Vær forberedt på fremtidig lovgivning og indkøbsvejledninger eks. Den Frivillige Bæredygtighedsklasse

Hvordan kan vi gøre en forskel for vores kunder?
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Tjeklisten ”Et menu kort”

Tjeklisten skal ses som et menu kort, hvor man 
kan sætte fokus på et eller flere punkter.

Alle punkter har et link, hvor det er muligt at tilgå 
yderligere informationer.

Listen er organisk, den opdateres løbende. 

STARK_tjekliste (ipapercms.dk)

https://ipaper.ipapercms.dk/Stark/indhold-til-artikler/starktjekliste/


Dokumentation på leveringer med HVO-biler og El-kran
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stark – Google Maps

Vi er tæt på 24-7

https://www.google.com/maps/search/stark/@55.6640068,12.4962195,12z?hl=da


Træregnskab / Klimaregnskab
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ByggepladsKode (Alle)

Rækkemærkater Sum af Total vægt Sum af Antal prisenheder

FSC 100%, NC-COC-012344       54.186,24 18.677,03 
FSC MIX CREDIT, NC-COC-012344 29.863,35 3.777,28 
85% PEFC, NC-PEFC/COC-000078  3.176,39 2.303,70 

Ikke certificeret 2.786,98 639,09 
90% PEFC, NC-PEFC/COC-000078  2.124,33 1.243,80 

100% PEFC, NC-PEFC/COC-000078 1.317,30 1.797,25 
95% PEFC, NC-PEFC/COC-000078  960,01 1.092,60 
70% PEFC, NC-PEFC/COC-000078  790,85 726,83 

FSC MIX 70%, NC-COC-012344    679,90 38,00 
75% PEFC, NC-PEFC/COC-000078  648,00 86,40 

80% PEFC, NC-PEFC/COC-000078  72,69 87,60 
Hovedtotal 96.606,04 30.469,59 

Antal produkter
56%

FSC MIX CREDIT, 
NC-COC-012344 

31%

85% PEFC, NC-
PEFC/COC-000078  

3%

Ikke 

90% PEFC, NC-
PEFC/COC-000078  

2%

100% PEFC, NC-
PEFC/COC-000078 

1%

95% PEFC, NC-
PEFC/COC-000078  

1%

70% PEFC, NC-
PEFC/COC-000078  

1%

FSC MIX 70%, NC-
COC-012344    

1%75% PEFC, NC-
PEFC/COC-000078  

1%

80% PEFC, NC-
PEFC/COC-000078  

0%

Andel af Total vægt

I dette regnskab kan ses hvor meget træ der er blevet 
indkøbt på en given byggesag, samt det er muligt at se hvor 
stort indkøbet har været på miljøcertificerede produkter.

Dette kan bruges til at dokumenterer sit indkøb af certificeret 
træ, eller som dokumentation af ENV.1.3 i DGNB 



Dokumentation på Stark.dk
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Det er muligt at tilgå alt sit køb og derved trække :

KS : Kvalitetssikring gennem følgesedler
DV : Drift og vedligeholdelse 
Bæredygtighed: Certificeringer mv.

Derudover er det muligt at finde det bedste valg, ved at kigge
efter Byg Grønt mærket.

Vi tager en lille gennemgang.

www.stark.dk

http://www.stark.dk/
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40% af alt affald kommer 
fra byggeriet40% af alt affald kommer fra byggeriet



Teglholmsgade 2450 København S. 



I stedet for at de bliver brændt eller brugt til anden genanvendelse, indsamler GENTRÆ dem.

CO2 besparelsen er : 45 kg/ton.

GENTRÆ reducerer skovning og produktionens klimaudledninger og miljøpåvirkning. 



De kan bruges til mange formål – plantekasse samt inventar i vores nye forretninger i København

I kan finde inspiration på www.gentræ.dk

Ellers kan I tage fat i Kent Fonseca på 27790553

http://www.gentræ.dk/


Konceptet Rent-Wood

Vi tilbyder at købe jeres træ, hvis I ikke selv 
har logistik og plads til at håndtere det.

Fordele : Ingen affald, en økonomisk 
gevinst, en god historie samt mulighed for 
dokumentation til LCA beregningen.

Se vedsendte RentWood Koncept



Til venstre:

Vi hentede 38 døre fra Lyskær i 
Herlev hvor CP Byg arbejder 
som UE´er i et DGNB guld 
byggeri for AG-Gruppen.

Til højre:

Ugen efter solgte vi 36 af 
dørene til Hans Jørgensen og 
Søn, til en cirkulær byggeplads 
i Middelfart, hvor Middelfart 
kommune er inviteret med 
som observatør. Bemærk at de 
også har købt 6 Gensæt.

Vi arbejder med STARK Indkøb 
omkring konceptet ”Gendøren”



Flere Trapper reddet fra en byggeplads i Farum, alle der er hentet,    
er ude hos andre kunder igen.

I stedet for at de bliver brændt eller brugt til anden genanvendelse, indsamler GENTRÆ dem.
CO2 besparelsen er : 45 kg/ton.

GENTRÆ reducerer skovning og produktionens klimaudledninger og miljøpåvirkning. 



Brædderne kommer fra Aahaverne på Fyn, vi har hentet 10 bure = 10 km.

De er enten er lavet om til Genbroer, træfliser eller solgt som de er. 

I stedet for at de bliver brændt eller brugt til anden genanvendelse, indsamler GENTRÆ dem.
CO2 besparelsen er : 45 kg/ton.

GENTRÆ reducerer skovning og produktionens klimaudledninger og miljøpåvirkning. 



I kan finde mere inspiration på www.gentræ.dk eller www.instagram.com/gentrae_rewood/

Limtræ fra 70´erne, hentet i U-jern, skåret rent på lokalt savværk.
Solgt og brugt til sekundære bygninger i STARK Græsted og omegn.

https://www.tv2fyn.dk/nyheder/08-04-2022/1930/1930-08-04-2022?clip=9624e7fa-056d-4d68-8b3b-5b5de1d64c39

http://www.gentræ.dk/
http://www.instagram.com/gentrae_rewood/
https://www.tv2fyn.dk/nyheder/08-04-2022/1930/1930-08-04-2022?clip=9624e7fa-056d-4d68-8b3b-5b5de1d64c39


Historien om GENTRÆ 

Pladerne kommer fra DTU i Lyngby



I stedet for at de bliver brændt eller brugt til anden genanvendelse, indsamler GENTRÆ dem.

CO2 besparelsen er :

455 kg CO2-eq /ton krydsfinerplader, hvis det erstatter krydsfiner fra Europa 

1 tons CO2-eq /ton krydsfinerplader, hvis det erstatter krydsfiner fra udenfor Europa 





Nordre Fasanvej 108, 2000 Frederiksberg

Stor renovering af Søndergaard, som vi er ved at opbygge et super godt samarbejde med

”Byen´s rødder” fra www.FRAK.dk er koblet op på projektet 

De pakker træet, rydder op på pladsen, til gengæld får de træet til at lave gangbroer til E&P (Trust)

http://www.frak.dk/


Jagtvej 169, 2100 Kbh. Ø : 

https://soendergaard.dk/news/jagtvej-169/

Stor renovering af ATP, 6000 m2 skal derudover rives ned

Målet er 90% Genbrug eller Genanvendelse

Vi har hjulpet dem af med 31 tons træ fra 1820-1840´erne

https://borsen.dk/nyheder/baeredygtig/paa-jagtvej-genopstaar-gamle-toiletter-og-mursten

https://soendergaard.dk/news/jagtvej-169/
https://borsen.dk/nyheder/baeredygtig/paa-jagtvej-genopstaar-gamle-toiletter-og-mursten


Hegnet fra DTU der skulle være brændt.

30

✓ Vi hentede dette hegn, 70 plader, 40 stolper og 170 meter reglar fra DTU
✓ Det nåede kun at stå på lager i 8 dage
✓ Vi blev kontaktet af en kunde der skulle bygge et DGNB Guld projekt for TDC i Århus
✓ Vi fandt en bil der kørte tom til Jylland, dagen efter blev de levereret 



Hegnet er blevet sat op i Århus af 
en ny kunde der bygger for TDC



TAK!
Kent Fonseca 

Bæredygtighed´s Starktivist

STARK Danmark A/S
Skanderborgvej 277
8260 Viby J

Kfo.km@stark.dk

Mobil : 27790553

www.gentræ.dk

Instagram :  https://www.instagram.com/gentrae_rewood/

10-08-2022

mailto:Kfo.km@stark.dk
http://www.gentræ.dk/
https://www.instagram.com/gentrae_rewood/

