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Innspill til handlingsplanen for bærekraftarbeidet i Norge 
 

Grønn Byggallianse er en medlemsforening for 300 virksomheter fra hele bygge- og eiendomsektoren. Vi jobber for og 
med medlemmene og næringen for at bærekraft skal bli mer naturlig – det naturlige valget 

 

Vi takker for anledningen til å sende skriftlig innspill handlingsplanen for bærekraftarbeidet i Norge.  

Vårt innspill og perspektiv er basert på hvor vi står og vårt primære fokus – bygg- og eiendom i by og bygd, og hvordan 
vi mener vår bransje må bli en del av løsningen for å oppnå bærekraftmålene. 
 

Bygg og eiendom spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. Bygg- og eiendomssektoren kan redusere utslipp med 
over 5 millioner tonn CO2 per år, tilsvarende årlige utslipp fra over 2,3 millioner bensinbiler.  Sektoren har små egne 
direkte utslipp og blir derfor ofte glemt i klimasammenheng. Som den viktigste premissgiveren for både industri-, 
transport- og energisektoren, er bygg- og eiendomssektoren likevel avgjørende for å kutte utslipp av klimagasser. 
Grønne bygg og anlegg kan faktisk kutte like store utslipp som hele den fossile bilparken slipper ut. Det tilsvarer 
utslipp fra 2,3 millioner biler i året! 

Ved å halvere utslippene fra bygg og eiendom, kan vi også frigjøre 20 % av landets fornybare energi til andre sektorer 
og eksport. 

De viktigste barrierene mot endring er mangel på kunnskap om mulighetene, gamle vaner, fordommer om at 
miljøhensyn er dyrt og usikkerhet rundt hva som er lov. Dette bær adresseres som del av handlingsplanarbeidet deres.  

 

Under er våre innspill til handlingsplan for bærekraftarbeidet i Norge. Innspillene er listet etter de temaene og 
spørsmålene invitasjonen ønsket innspillene etter. 

 

Målgruppe og mål:  

Handlingsplanen bør være sektorspesifikk med helt konkrete mål. For bygg og eiendomssektoren bør man ta i bruk 
eksisterende arbeid; 

• Eiendomssektorens veikart mot 2050 - inneholder spesifikke mål som bør adresseres. Veikartet er laget av 
Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom som en anbefaling til eiere og forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg 
de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050. Det 
inneholder også innspill til tiltak som myndighetene bør gjennomføre for å bidra til at bransjen når sine mål.  
 

• 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder - dekker hele bærekraftperspektivet, og som vi 
anbefaler å bruke i enhver planlegging av et område eller bygg. Vi mener bærekraftige bygg og områder betyr 
å sikre funksjonalitet og gode brukerkvaliteter, sikre avkastning for eier i framtidens marked og samtidig nå 
våre nasjonale og internasjonale miljømål. Denne rapporten er del av Bygg2-arbeidet bestilt av KMD. For å 
lette arbeidet for bygg- og eiendomssektoren, er det et poeng at handlingsplanen benytter disse 
kvalitetsprinsippene som Grønn Byggallianse nå forvalter videre for næringen på oppdrag fra Bygg21.  

 

Til 

Bærekraftsminister Nikolai Astrup  

Oslo, 29.11.2020 

http://www.byggalliansen.no/
https://byggalliansen.no/kunnskapssenter/strakstiltak-eiendomssektorens-veikart-frem-mot-2050/
https://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2019/02/Bygg21s-kvalitetsprinspipper-for-bærekraftige-bygg-og-områder.pdf


 

Innretning:  

Hvordan bør vi legge opp selve dokumentet for at det skal bli et nyttig verktøy for næringsliv, sivilsamfunn, akademia 
og offentlig sektor? 

 

Dokumentet bør så mye som mulig være sektorspesifikk hvor man kobler FNs bærekraftmål til konkrete tema og mål 
som næringsaktørene skal jobbe etter. Grønn Byggallianse har laget en slik sammenheng mellom bærekraftmålene 
illustrert her  

 

 

 

Disse er også koblet til 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg områder og videre til verktøy som f.eks BREEAM 
som sektoren kjenner godt til og allerede langt på vei har implementert.  

Ved å gå såpass langt inn i hver sektor i handlingsplanen, vil man gi en tydeligere retning for hver sektor. Grønn 
Byggallianse bistår gjerne med innspill når arbeidet kommer dit at man har behov for mer konkret.  

 

Problembeskrivelse:  

Hvilke utfordringer står i veien for å nå bærekraftmålene i Norge innen 2030? Hvilke dilemmaer møter din sektor, og 
hvordan skal vi løse disse dilemmaene? 

 

En stor utfordring i dagens samfunn er selve omstillingsarbeidet mot en mer sirkulær fremtid.  

Gjennom sirkulærøkonomi kan man klare å opprettholde aktiviteten og økonomien, men redusere forbruket.  

Mål 12 – ansvarlig forbruk og produksjon står som en av de store utfordringene, men også en stor mulighet dersom 
det oppnås sirkulær økonomi. Et mål er at bærekraftige bygg og områderbruker sirkulære prinsipper, der ressurser 
ikke kommer på avveie/kastes. Dilemmaet er at hele økonomien er lineær.  

 

Vi vil også anbefale at handlingsplanen har fokus på å skape mer likevekt mellom de tre pilarene i bærekraftbegrepet 
– økonomi, sosial og miljø og å se disse mer i sammenheng, ikke gjennom økt sirkulærøkonomi. Grønn Byggallianse 
bistår gjerne med innspill når arbeidet kommer dit at man har behov for mer konkret. 



  
Måling/rapportering:  

Hvordan kan handlingsplanen bidra til bedre måling og rapportering i din sektor? 

 

Byggsektoren har svært lite statistikk på miljøytelse i dag og liten tradisjon for miljørapportering. En måte å stimulere 
til miljørapportering, er å stille krav til at finansinstitusjoner skal benytte miljøsertifiseringssystemer for å 
dokumentere miljøeffekt, som f.eks. BREEAM på område- nybygg og eksisterende bygg og BREEAM In-Use for 
eksisterende bygg. Tilsvarende krav kan stilles for infrastrukturprosjekter som vei og bane, som kan bruke 
miljøsertifiseringsverktøyet CEEQUAL for å dokumentere effekt. Det bør også samarbeides om verdisetting av å ikke 
oppfylle bærekraftmålene. 

Å utvikle tydelige KPI-sett per sektor og kople mot økonomiske insentiver for å få til endring vil være vesentlig for å 
endre til mer bærekraftig utvikling.  

Grønn Byggallianse har allerede et tett samarbeid med Finans Norge på kobling mellom finansiell rapportering og 
miljøkriterier. 

Handlingsplanen bør ta inn i seg hvordan et nasjonalt system for rapportering bør utvikles for å stimulere til digital 
utvikling for bedre datafangst til bruk for selskaper men også for nasjonen.  

 

Tiltak:  

Hvilke konkrete forslag til tiltak bør regjeringen vurdere i handlingsplanen? 

 

Sette tydelige krav til måloppnåelse per år fremover innenfor hvert av FNs mål og gjerne per sektor og koble disse 
også opp mot EUs Green Deal som Norge allerede må rapportere på. 

 

Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. Vi ønsker handlingsplanarbeidet 
velkommen og bidrar gjerne i det videre arbeidet.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Grønn Byggallianse 
v/daglig leder  
 
Katharina Bramslev 


