Bærekraft i Byggenæringen-handelens rolle
Overordnet

FNs bærekraftsmål er utgangspunktet for handelens fokus på bærekraft.
Ut fra disse 17 målene er det prioritert noen få å konsentrere seg om.

Mål 4. Sikre inkluderende, rettferdig og
god utdanning og fremme muligheter for
livslang læring for alle
4.4 Innen 2030 oppnå en betydelig økning
i antall unge og voksne med kompetanse,
blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som
er relevant for sysselsetting, anstendig
arbeid og entreprenørskap
Mål 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting
og anstendig arbeid for alle
8.4 Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk
og produksjon, og arbeide for å oppheve
koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig
forbruk og produksjon, der de utviklede
landene går foran

Mål 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig
og moderne energi til en overkommelig pris

Mål 15. Beskytte, gjenopprette og fremme
bærekraftig bruk av økosystemer, sikre
bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
15.2 Innen 2020 fremme gjennomføring av
en bærekraftig forvaltning av all slags skog,
stanse avskoging, gjenopprette forringede
skoger og i betydelig grad øke skoggjenreising og nyplanting på globalt nivå

Dette betyr:

Handelen er en av Norges største sysselsettere
og er ofte starten på unge menneskers yrkeskarriere. Handelen har en viktig rolle å spille når det
gjelder logistikk og rådgivning i valg av bærekraftige produkter mot både proff og forbruker. Handelens sortiment er svært viktig for å synliggjøre
og muliggjøre valg av bærekraftige produkter.
Dette krever kompetanse som det tilrettelegges
for gjennom kjedeskoler og ulike opplæringstilbud gjennom bransjeorganisasjonen.

Dette betyr:

Handelen i byggenæringen er opptatt av å sikre
bygg og boliger bærekraftig energi. Men like
viktig er den energien som IKKE brukes og derfor
har handelen et spesielt fokus rundt ROT-markedet og energieffektive løsninger for å oppgradere
eksisterende bygningsmasse. Her spiller tusenvis
av små og mellomstore bedrifter en viktig rolle og
handelen når disse gjennom lokale møteplasser
der folk bor. ROT-markedet er ikke eksplisitt tatt
inn i FNs bærekraftsmål, men skal vi nå målet om
energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse så må incentiver og tiltak iverksettes raskt.
Det tilrettelegges for denne typen kompetanse
gjennom kjedeskoler og ulike bransjeinitiativ i
myndighetsarbeidet.

Dette betyr:

Byggevarehandelen er den største innkjøperen
og distributøren av trelast og trebaserte produkter i Norge. Dette er et stort ansvar som forvaltes
gjennom å følge opp Tømmerforordningen og
utfasing av ulovlig hugget skogsprodukter, herunder vernet skog og truet regnskog.

Handelens miljøforum

Det er etablert et Miljøforum i Virke hvor vi setter fokus på konkrete
tiltak i bransjen og dulter medlemmene i riktig retning.
Forumet består av medlemmer som har et spesielt miljøengasjement som gjerne går foran på veien mot et bærekraftig samfunn.
Det arbeides løpende med mulige løsninger for nye forretningsmodeller og virkemidler. Spesielt viktig er det å tenke sirkulærøkonomi
og Handelens rolle i dette. Derfor oppfordrer vi Handelens medlemmer til å gjennomføre Vesentlighetsanalyse og Interessentanalyse
for å sikre at bedriftenes lønnsomhet også ivaretas.
Uten lønnsomhet intet skifte.
Vi anbefaler våre medlemmer å ta i bruk miljøstyringssystemer som
Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller andre anerkjente systemer.
Tilrettelegge for BREEAM-leveranser.
Redusere unødvendig plastbruk og øke bruken av resirkulert plast
(Grønt punkt).
Innovere i sirkulære modeller som for eksempel leie, lease, reparere
osv som alternativ til kjøp og kast.
Viser til Veikart for Grønn Handel 2050

Vi har etablert to møteplasser for å ivareta det grønne skiftet
Handelens miljøforum
Handelens digitale arbeidsgruppe (HDA)

Handelens digitale arbeidsgruppe (HDA)

Et bygg kan, bør og skal vare lenge og består av produkter. Byggets produkter bør velges slik at de ved
renovering, ombygging og tilbygg (ROT-markedet) kan
ombrukes og resirkuleres i så stor grad som mulig.

Virke deltar aktivt i arbeidet med databaser og ulike
verktøy og databaser for å fremme digitaliseringen
i byggenæringen. Spesielt kan nevnes at logistikkløsninger til byggeplass er utviklet og byr på store
besparelser i prosjekter.

Det er viktig at bærekraftstankegangen starter allerede i planleggingsfasen. Handelens oppgave er å levere
de beskrevne og bestilte produktene til byggeplassen,
supportere produktvalgene og spille en viktig rolle i
avfallspyramiden. Handelens natur er internasjonal
og kan fremskaffe de beste produktene og løsningene
i verden.

Handelens løsninger er tatt inn i Bygg21s anbefalinger
(NeB Supply standardene), GS1 (strekkoder for identifikasjon) og Gausdal Landhandleri/Holte prosjekt
(praktisk logistikk og kobling til BIM-modellen.)
Vi deltar i ulike fora der myndigheter og spesialister
trenger handelen som aktør og kanal.

Digitalisering av byggenæringen er et vesentlig virkemiddel for å oppnå et grønt skifte. Spesielt gjelder
dette dokumentasjon og sporbarhet på produkter.
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Hva forventes av myndighetene for at næringen skal levere på bærekraft?
Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser er et meget viktig verktøy som myndighetene kan ta i bruk for å bidra til det grønne skiftet.
Da må kompetansen styrkes hos bestillerleddet og muligens må noe av lovverket tilpasses. For myndighetene MÅ i
sine anskaffelser stille krav til:
• Dokumenterte miljøegenskaper på produkter
• Sporbarhet på produkter
• FDVU-dokumetasjon
• Etablere lovpålagte (?) kriterier for bærekraftige anskaffelser (DIFI)
• Utøve tilsyn

Incentiver

Det må etableres incentiver for å dytte markedet i riktig retning. El-bilincentivene har vist at incentiver virker!
Enova må styres i en retning slik at etterspørselen i markedet blir grønn.

