Grønne regler som vil
treffe byggevaremarkedet
Gunnar Grini, Partner i Gehør strategi og rådgivning AS

EUs vinterpakke


EU-kommisjonen har lagt frem forslag til flere endringsdirektiver:




Bygningsenergidirektivet, fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet m.fl.

Forslag om juridisk bindende mål om 30 % energieffektivisering i EU.


Vil trolig bli debattert mye i tiden fremover.



Forslag om minstekrav til tekniske installasjoners energieffektivitet.



Energimerkeordningen for bygg skal tas i bruk i landenes finansielle
virkemidler for å stimulere til energieffektivisering i eksisterende bygg,.

Energibruk i bygninger


Stortinget har vedtatt at det skal spares 10
TWh i eksisterende bygningsmasse ifm.
behandling av energimeldingen i 2016.



EUs bygningsenergidirektiv - mål om ”nesten
nullenergibygninger” (ikke inne i EØS-avtalen)



Enova har nytt mandat med sterkere
vektlegging av reduksjon av klimagassutslipp
og støtte til teknologiutvikling (3 nye
programområder – rettet bl.a. mot industrien).

Transport og elektrisk mobilitet




Europeisk og norsk mål om 40 % klimagasskutt i ikke-kvotepliktig sektor


Vanskelig å komme unna transport, men også bygg, avfall, landbruk, m.m.



Flere nullutslippskjøretøy – også ved transport av byggevarer?

EU-kommisjonens forslag til nytt bygningsdirektiv:


Nye yrkesbygninger med over 10 parkeringsplasser skal tilrettelegges slik at
minst én av ti parkeringsplasser er tilpasset kjøretøy med alternative drivstoff.



Det skal også sørges for elektrisk opplegg slik at det kan bygges ut ladestasjoner
for el-biler.

Sirkulær økonomi – nye avfallsdirektiver


Kraftig økning mht. materialgjenvinning av
husholdningsavfall, lignende næringsavfall, og
emballasjeavfall (ambisiøse mål for 2020, 2025 og 2030).



Fortsatt mål om 70 % materialgjenvinning av bygg- og
anleggsavfall innen 2020 (p.t. ligger Norge på 61 %).



Tiltak for å redusere mengdene bygg- og anleggsavfall.


Økt ombruk av byggematerialer?



Mer bruk av prefabrikerte løsninger?



Hvordan påvirker dette byggevareleverandørene?

Byggematerialer


EUs handlingsplan for sirkulær økonomi skal fremme produkter som er
holdbare, ombrukbare, resirkulerbare og som inneholder resirkulert råstoff.





Ny handlingsplan – økodesigndirektivet.



Europeiske kvalitetsstandarder for resirkulert råstoff (plast).



Pilotstudier for miljøfotavtrykk (PEFCR) – inn i regelverk på sikt?

I Norge – egen veileder fra Norwegian Green Building Council (NGBC) som
skal gjøre det enklere for byggherrer å ta miljøvennlige materialvalg.


Miljøegenskaper kan f.eks. dokumenteres ved bruk av EPD-er.

Prioriterte miljøfarlige stoffer


Harmonisert europeiske regelverk (REACH, CLP, biocider).



Klima- og miljødepartementets handlingsplan fra 2015 – Et miljø uten
miljøgifter - inneholder flere handlingspunkter rettet mot handelen, bl.a.:


Bedre kunnskap i handelen og hos forbrukerne



Økt bruk av mulighetene for å få miljøinformasjon



Høyere omfang av miljømerkede produkter



Internasjonalt arbeid mht. innholdsdeklarasjon av prioriterte miljøfarlige stoffer.

Offentlige anskaffelser


Nye regler for offentlige anskaffelser – miljø, lærlinger, m.m.


Ny norsk forskrift akkurat vedtatt – krav til at miljø bør
vektlegges minst 30 % der dette benyttes som tildelingskriterium.



I startgropen – utarbeidelse av felles europeiske indikatorer
for å kunne uttrykke bygningers miljøprestasjon over livsløpet.


Indikatorene skal bl.a. promoteres ifm. offentlige innkjøp.



Betydning for bruk og etterspørsel av ulike typer byggevarer?

Muligheter for norske byggevareaktører


Man kan bli helt matt av alt som kommer....



Men – dette gir også muligheter for byggevareindustri og handel som er framoverlente og ser markedsmuligheter ved:


Nye mål og nytt regelverk - i EU og Norge.



Vektlegging av miljø ved offentlige anskaffelser.



Forbrukerpreferanser – økt bevissthet om miljøspørsmål?



Nye trender mht. etterspørsel i proffmarkedet, byggeskikk, etc.

