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Innspill til regjeringens nasjonale handlingsplan for bærekraftmålene
Byggenæringens Landsforening, BNL, takker for anledningen til å komme med innspill til regjeringens
nasjonale handlingsplan for å nå FNs bærekraftmål. Nedenstående talepunkter fra Byggenæringens
Landsforening ble framført i møte på Kulturhuset i Oslo onsdag 16. september 2020. BNLs innspill
oversendes herved departementet skriftlig med noen utdypninger i tillegg til talepunktene framført i
møtet.
•

BNL representerer 15 bransjer som dekker verdikjeden i byggenæringen fra uttak av råvarer,
produksjon av materialer, planlegging, bygging, drifting og avhending av bygg og anlegg.

•

Det viktigste med en handlingsplan er å skape forutsigbarhet for alle slik at det blir mulig for alle som
skal bidre å forberede seg.

•

Deloitte har nylig, i sin hovedrapport til KLD, pekt på bygg, anlegg og eiendom som en av de viktigste
sektorene å rette oppmerksomheten mot for å få til en sirkulær økonomi i Norge. Dette på bakgrunn
av næringens betydning for verdiskaping, sysselsetting og potensiale for sirkularitet.

•

Dette gjelder selvsagt også for de 17 bærekraftmålene. Byggenæringen bygger rammene rundt alle
menneskers liv, og har derfor stor betydning for oppnåelse av målene.

•

Nesten alle de 17 målene er aktuelle for byggenæringen. BNL velger derfor å trekke fram det siste, nr
17, som helt sentralt for å lykkes:
Mål nummer 17 gjelder samarbeid for å nå målene.

•

I Norge har vi allerede et godt utviklet tre-partsamarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og
arbeidstakere. Det må bygges videre på dette og utvikles møteplasser og arenaer hvor myndigheter,
næringsliv og det sivile samfunn kan løse utfordringene i åpenhet og i felleskap.

•

Dilemmaet er at byggenæringen skal dekke svært mange områder og i noen tilfeller kan det være
vanskelig å vekte hva som er viktigst. I BNL har vi utformet en figur som viser at vi må ha en helhetlig
miljøpolitikk. Det samme vil gjelde for hele bærekraftbegrepet. Følgende fem forhold fra figuren må
behandles i planen (se neste side).
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1. LIVSLØPSPERSPEKTIV: Det må tenkes langsiktig når nye investeringer skal gjøres. Livsløp og
sirkulær tenkning må ligge i bunn.
Konkret innspill: Det må etableres måleparametre og omforente målesystemer som gjør at
bedrifter, bransjer, regjering og samfunn kan måle hvordan vi ligger an på de enkelte
områdene på en måte som kan brukes til forbedringsarbeid og målrettet innsats.
2. PRODUKTIVITET: Norge må være et konkurransedyktig samfunn for å opprettholde
bærekraften. Industrialisering, standardisering og digitalisering må tas aktivt i bruk.
Konkret innspill: BNL vil peke på digitalisering som sentral for oppnåelse av mange av målene.
BNL anbefaler at regjeringen bevilger midler til å drifte et sekretariat for maskinlesbar
dokumentasjon av produkter der alle interessenter inviteres inn til samarbeid om rammene.
Maskinlesbar informasjon er særdeles viktig for å få til et sirkulært Norge (se også under
Kompetanse nedenfor).
3. ANSKAFFELSER: Det må stilles krav til bærekraft i anskaffelser. Det offentlige kjøper 30-40 %
av byggenæringens varer og tjenester. Staten, kommuner, fylker og offentlig eide
virksomheter er derfor helt sentrale for å få til en bærekraftig utvikling, men
bærekraftperspektivet bør inn i alle innkjøp.
4. KOMPETANSE: Utdanning, innovasjon og forskning må prioriteres. Det må settes krav til
bærekraft og kompetanse i regelverk. Kompetansen for å møte slike krav i samfunnet og
arbeidsstokken må styrkes.
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Konkret innspill: Det opprettes et offentlig program for sirkulær økonomi for bygg- og
anleggsnæringen og deres leverandører på 150 mill i offentlige midler over 5 år.
Finansieringen suppleres med egeninnsats fra virksomhetene som mottar støtte. Programmet
må omfatte utredninger, forskning, utvikling, innovasjon og kompetansebygging. Programmet
bør være et samarbeid mellom byggenæringens organisasjoner, myndigheter og FoU- og
utdanningsmiljøer.
5. VERDISKAPING: Lønnsomhet i næringslivet er en forutsetning for en bærekraftig utvikling.
Gode rammebetingelser for næringslivet er avgjørende.
Konkret innspill: Regjeringen må ta et større samordningsansvar for Norges største
fastlandsnæring når det gjelder FoU på bærekraft og verdiskaping. Bygg, anlegg og eiendom
forholder seg til en rekke departementer og ansvaret for å følge opp næringen mht forskning
og innovasjon er fraværende. Regjeringen foreslås å sette i gang et arbeid/prosess for å
tydeliggjøre næringens utfordringer og potensialer innen bærekraft, verdiskaping og FoU/FoI
på samme måte som mange departementer har gjort for en rekke bransjer de senere år. Dette
bør skje i samarbeid med byggenæringens organisasjoner, Forskningsrådet og de største
forskningsmiljøene innen bærekraft og verdiskaping i bygg og anlegg. Prosessarbeidet foreslås
ledet fra Forskningsrådet.
•

Helt til sist vil BNL nevne bærekraftmål nr 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Om vi skal løse
bærekraftmålene må vi ha høy sysselsetting. Trepartssamarbeidet i Norge er særdeles viktig. BNL
mener at vi må ha et anstendig arbeidsliv med høy tillit, høy organisasjonsgrad og fast ansatte
som hovedløsning.

Vennlig hilsen
Byggenæringens Landsforening

Rannveig Ravnanger Landet
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