30.11.17
REGNSKOGFONDETS INNSPILL TIL «MILJØKRITERIER TIL PROSJEKTERING OG
TOTALENTREPRISE FOR BYGG»
Regnskogfondet gir i dette dokumentet innspill på dokumentutkastet «Miljøkriterier til prosjektering
og totalentreprise for bygg», oversendt fra Difi 15.11.17. Våre innspill og kommentarer gjelder T 2.23
Sp Utslippsreduksjon byggeplass, herunder kriterier for bruk av fossilfrie drivstoffalternativer, og T
4.26 Sp Tropisk trevirke.

T 2.23 Sp Utslippsreduksjon byggeplass
Regnskogfondet støtter intensjonen om en omlegging fra fossile til fornybare energikilder i
byggsektoren og samfunnet for øvrig. Det er imidlertid viktig at de fossilfrie alternativene er reelt
miljøvennlige og bidrar til reduksjon av klimagassutslipp globalt, uten å ødelegge verdifull natur eller
forårsake menneskerettighetsbrudd. Biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter fra
palmeoljeproduksjon (som PFAD) er ikke et miljøvennlig alternativ, og vi anbefaler derfor at
kriteriene eksplisitt utelukker denne typen råstoff.
Palmeoljeproduksjon er i dag en av de viktigste årsakene til ødeleggelse av regnskog og torvmyr i
Indonesia og Malaysia. Ødeleggelsene fører til enorme klimagassutslipp, tap av uerstattelig biologisk
mangfold og at mennesker mister tilgang på landet og naturressursene de lever av. Med dagens
produksjonsform fører biodrivstoff fra palmeolje faktisk til høyere klimagassutslipp enn fossil diesel.
EU har utarbeidet et sett med bærekraftskriterier for biodrivstoff. Disse kriteriene gjelder også for
biodrivstoffet som norske selskaper er pålagt å selge. Ifølge kriteriene skal råstoff til biodrivstoff ikke
komme fra nylig avskoget regnskog eller torvmyr. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig for å sikre
positiv klimaeffekt. Kravene forhindrer nemlig ikke at oljepalmeplantasjer som etableres på grunn av
økt etterspørsel, anlegges på regnskog eller torvmyr. Med dagens manglende regulering og kontroll
over palmeoljeindustrien, er det tvert i mot i stor grad nettopp områder med regnskog eller torvmyr
som vil bli ødelagt for å gi plass til de nye plantasjene. Se rapporten «For Peat´s Sake» for nærmere
forklaring: http://d5i6is0eze552.cloudfront.net/documents/Publikasjoner/Andre-rapporter/Forpeats-sake-Climate-implications-of-palm_May2017.pdf?mtime=20170531170131
Regnskogfondet anbefaler derfor at biodrivstoff basert på palmeolje (CPO) eller biprodukter fra
palmeoljeproduksjon (som PFAD) ikke benyttes.
Kriterienivå 1
Forslag til endring av første kulepunkt
Utkast 15.11.17:
Fossilfrie alternativer skal benyttes til oppvarming/tørk i byggeperioden (F.eks. Jordvarme (f. eks.
brønnpark), fjernvarme, pellets eller andre fossilfrie alternativer.

Tekst med foreslått tillegg (understreket):
Fossilfrie alternativer skal benyttes til oppvarming/tørk i byggeperioden (F.eks. Jordvarme (f. eks.
brønnpark), fjernvarme, pellets eller andre fossilfrie alternativer. Råstoff basert på tropisk trevirke,
palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeindustrien skal ikke benyttes.
Forslag til endring av tredje kulepunkt
Utkast 15.11.17:
Alle dieseldrevne maskiner skal bruke 2. generasjons biodrivstoff fra en sertifisert bærekraftig kilde i
hht EUs fornybardirektiv. Drivstoffet skal tilfredsstille EN15940
Tekst med foreslått endring (understreket):
Alle dieseldrevne maskiner skal bruke bærekraftig biodrivstoff sertifisert iht. EUs bærekraftskriterier,
og skal ikke inneholde råstoff fra palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeindustrien. Drivstoffet skal
tilfredsstille EN15940.
Kriterienivå 2
Forslag til endring av første kulepunkt
Utkast 15.11.17:
Alle maskiner som kan gå på utslippsfri teknologi, skal være utslippsfrie.
Tekst med foreslått tillegg:
Alle maskiner som kan gå på utslippsfri teknologi, skal være utslippsfrie. Råstoff fra palmeolje eller
biprodukter fra palmeoljeindustrien skal ikke benyttes.
Forslag til endring av andre kulepunkt
Utkast 15.11.17:
All transport til og fra byggeplass som kan være utslippsfri skal være utslippsfri, dette gjelder
transport av byggematerialer, masser og avfall.
Tekst med foreslått tillegg:
All transport til og fra byggeplass som kan være utslippsfri skal være utslippsfri, dette gjelder
transport av byggematerialer, masser og avfall. Råstoff fra palmeolje eller biprodukter fra
palmeoljeindustrien skal ikke benyttes.

T 4.26 Sp Tropisk trevirke
Regnskogfondet støtter helhjertet både intensjonen og ambisjonsnivået i de foreslåtte kriteriene.
Med disse kriteriene tas problematikken med utbredt korrupsjon og miljøskadelig hogst i tropiske
land på alvor. Kriteriene er i tillegg enkle å etterleve. Vi vil derfor sterkt oppfordre til å la kriteriene
stå slik de er.
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