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Mos på skuret

Næste Skur bruger såkaldt sedumtag på
sine skure. Sedum er en tagtype, der
består af en slags mos, hvor der gror
græs eller stenurter - sidstnævnte
hedder sedum på latin. 

Taget opfanger en stor mængde
regnvand og aflaster på den måde
både kloakken og tagpladerne.

Næste Skure får leveret oversky-
dende sedumtag fra virksomheden
Veg Tech, der ofte ligger inde med
små afskårede tagmåtter, når der skal
laves tage på større bygninger. 
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Der skulle mere til end en god idé,
interesse fra markedet og speciali-
stevner. Der var brug for en eller

flere partnere med det rigtige navn og
muskler til at forhandle, hvis det skulle
blive en succes at udnytte byggesektorens
affald. Den erkendelse gjorde arkitektud-
dannede Niels Jakubiak Andersen, der en
eftermiddag i 2018 tegnede et nyt koncept
fra sin kontorstol i tegnestuen Krydsrum
Arkitekter. 

Spær, brædder og tagsten fra nedriv-
ninger skulle lande som affalds- eller cy-
kelskure nede i gården i stedet for i selve
affaldscontaineren. Det blev til virksom-
heden Næste.

“Kategorien skure er underbelyst i arki-
tektur. Der er ingen, der har sat sig ned og
designet pissefede skure – slet ikke af
genbrugsmaterialer, der er sat i system,”
siger Niels Jakubiak og fortsætter:

“Spørgsmålet er ikke, hvorvidt du kan
lave et skur af genbrugsmaterialer, der og-
så er smukt. Det står og falder med, om du

kan gøre det til en konkurrencedygtig
pris. Vi havde brug for de rigtige partnere,
hvis det skulle lykkes.” 

For de genanvendte materialer kan ofte
ende med flere cifre på det endelige pris-
skilt end nye. Det er ikke anskaffelsen,
men håndteringen af de ukurante affalds-
strømme, der koster ekstra. 

Konkurrence baner vej
Derfor var det essentielt for forretningen,
da Niels Jakubiak i 2018 vandt storentre-
prenøren Enemærke & Petersens konkur-
rence Upcycle Challenge. Der var ikke en
decideret pengepræmie på højkant, men
den veletablerede virksomheds netværk
og slagkraft blev afgørende. 

“De hjalp os med at lave gode leveran-
døraftaler og gav os en masse viden om
præfabrikeret byggeri. Hjalp os med at
forstå hele apparatet, der skulle til, for at
vi kunne tilbyde en komplet, skalerbar
skudløsning, der spillede ind i den grønne
dagsorden,” fortæller Næste-stifteren,
der med Enemærke & Petersens hjælp fik
samlet et hold specialleverandører. 

Genbrugstømmer, brædder og lægter
fra affaldsselskabet RGS Nordic, der sikrer

og oparbejder materialerne fra nedriv-
ningsvirksomheder som Søndergaard og
Tscherning. Genanvendte lamper fra Fi-
scher Lighting og frasorterede terrasse-
og facadebrædder fra Kebony

Samtidig gik Næste også i direkte dia-
log med en del af målgruppen. Nemlig det
almene boligselskab Lejerbo, der udlejer
35.000 boliger i Danmark. En vigtig kun-
degruppe, da de almene boligselskaber
står for en stor del af de 500.000 kvm sku-
re, der hvert år bliver bygget eller udskif-
tet i Danmark.

“Men der er jo nogle grænser for, hvad
de må bruge på indkøb. Det skulle vi løse,
mens vi arbejdede hen mod de første pro-
totyper,” siger Niels Jakubiak Andersen. 

Den opgave er løst, og i dag er Næste Skur
attraktiv for både almene boligselskaber
og private byggerier, mener Peder Johan-
sen, Enemærke & Petersens direktør for
strategi og forretningsudvikling.

“Det smarte er, at der bliver brugt man-
ge forskellige cirkulære materialer, men
de bliver brugt udenom hovedbyggeriet,
så der er meget lavere risiko for bygher-
ren. Hvis der både er lav risiko samt kon-
kurrencedygtig pris, har man et rigtig
skarpt blik ind i den stigende efterspørgs-
el på bæredygtighed,” siger han. 

I februar 2019, lidt over et halvt år efter
samarbejdet med Enemærke & Petersen
begyndte, vurderede Realdania også, at
Næste var klar til at blive skaleret.

Byggefonden udpegede idéen som en af
tre vindere af konkurrencen Circular Con-
struction Challenge og kvitterede med 1
mio. kr. i finansiering. Et halvt år senere
stod det første skur færdigt ved Holberg-
skolen i København. 

Næste Skur har nu sat over 20 skure op,
og omsætningen nærmer sig 5 mio. kr. i
2021, men allerede i 2022 vil tallet være
tredoblet. Det viser selskabets ordrebog,
fortæller Niels Jakubiak Andersen. 

Milliardselskab baner vejen for startups skure af skrald
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Næste Skur forvandler byggebranchens affald til
skure. Byggeriet står for 35 pct. af den samlede
mængde affald i Danmark, og den københavnske
skurstartup har gennem partnerskaber med
veletablerede virksomheder måske fundet en del
af løsningen på problemet

Der er ingen, der har sat
sig ned og designet
pissefede skure

Niels Jakubiak Andersen, stifter,
Næste 

Lys, når man skal
ned med skraldet

Næste Skures byggerier står primært
i gårdmiljøer med godt solindfang.
Her giver det mening at bruge sol-
celler til at oplade de lamper, der
skal give lys i løbet af aftenen. Her
indkøber Næste Skure brugte solcel-

lepaneler fra selskabet Refurb, der
modtager ellers udtjente solcellepa-

neler fra producenten Ennogie og gen-
anvender dem.

Nedriverens affald

Når virksomheder som Sønder-
gaard og Tscherning river bygnin-
ger ned, står de ofte med bygge-
materialer af meget høj kvalitet.
F.eks. er kernetræ, der er svært at
skaffe til overkommelige priser i
dag, ofte endt på forbrændingen,
fordi der ikke har været en syste-
matisk afsætningsmulighed i
branchen. 

Men i dag har flere nedrivnings-
virksomheder specialiseret sig i at
sortere materialerne og sælge dem vi-
dere. Affaldsselskabet RGS Nordic køber
de forskellige typer byggeaffald og sælger
det igen videre i ensartede mængder -
f.eks. til Næste.

Skruen uden ende

Modsat den lille skrue i træet på billedet bru-
ger Næste Skur også kæmpestore skruefun-

damenter til at sætte skurene fast i jorden.
De bliver lavet af genindvundet stål fra
den tyske udstyrsproducent Krinner.
Virksomheden Fremtidens Fundament
omdanner udstyrgigantens stålaffald til
skruelignende fundamenter, der kan er-
statte det typiske betonelement, som

skal støbes. 
Hvis et skur en dag skal pilles ned eller

flyttes, kan skruefundamenterne tages op af
jorden igen og genbruges, som de er.

Tømmerhandlens frasortering

Terrassebrædder, lister eller facadebe-
klædning, der bliver frasorteret af træ-
industrien kan sagtens have en kvali-
tet, der gør dem brugbare i f.eks. skure,
fortæller Niels Jakubiak Andersen. 

Derfor leverer virksomheder som
Stark, Superwood og Kebony også deres
frasorterede affaldstræ til Næste Skur.

Gamle lamper i skuret

Det kræver god belysning at gøre
et affalds-, cykel- eller opbeva-
ringsskur hyggeligt og give bru-
geren en god oplevelse. Hvis man
skal tale om bæredygtighed, skal
kunden også have lyst til at bruge
det i mange år. Bl.a. derfor køber
Næste Skur lamper af genan-
vendte materialer fra design- og
produktionsvirksomheden Fi-
scher Lighting.

Materialer nok?

Hvis Næste Skurs og Enemærke & Petersens prognoser
holder stik, er der vækst i vente for skurproducenten. Det
betyder, at virksomheden skal bruge flere affaldsmateria-
ler, der i stigende grad bliver efterspurgt af andre selskaber. 

Ifølge de to partnere udvikler markedet for byggeaffald
til genanvendelse sig dog ligeså hastigt. En decideret ma-
terialemangel eller priseksplosion er altså ikke lige på
trapperne, lyder forudsigelsen fra Næste Skur.
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