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Bærekraft som strategisk mål 
Norske Trevarer har lagt denne bærekraftstrategien som en del av sin strategiplan for 2022–25. 
Hovedstrategien for 2022–25 er en videreføring av «Prosjekt 2022», et prosjekt som startet i 2017. 
Prosjektet som hadde som mål å styrke norske trevarebedrifters lønnsomhet og konkurransekraft, 
samt gjøre administrasjonen mer til en premissgiver enn et passivt sekretariat. 
 
For 2022–25 er det naturlig at bærekraft vies en større plass enn tidligere, og bærekraft vil være en 
grønn tråd i alt som gjøres i regi av bransjeforeningen. Bærekraft vil være en viktigere og viktigere 
driver, og konkurransen forventes å dreie fra et ensidig prisfokus til å i større grad gå på miljø og 
bærekraft.  
 
Norsk trevarebransje har det beste utgangspunkt til å hevde seg i en slik konkurranse. Bransjen 
består av mange små aktører, noe som både er en svakhet og en styrke. En liten aktør har ikke 
samme ressurser til å utarbeide dokumentasjon eller rapportere i det omfang en større aktør har. 
Bransjens styrke er regional tilstedeværelse og fleksibilitet og kvalitet i de produkter som leveres.  
 
Bærekraft er ofte fokusert mot miljømessig bærekraft, men sosiale og økonomiske forhold vies mer 
og mer oppmerksomhet. Sett i et verdensperspektiv har Norge et godt utgangspunkt for mange av de 
sosiale målene, men målene må ses i en nasjonal kontekst.  
 
Stortingsmeldingen Mål med mening (Meld. St. 40 (2020–2021)) konkretiserer hvordan 
bærekraftsmålene kan tolkes i norsk kontekst. Med utgangspunkt i målene selv og 
stortingsmeldingen er det gjort en analyse for å se hvor og hvordan trevarebransjen bidrar og kan 
bidra.  
 
Analysen er gjort basert på en vurdering av hvordan bransjen bidrar eller kan bidra til både 
hovedmålet og til hvert delmål. Vurderingen er overordnet, og gjelder bransjen. Enkeltbedrifter i 
bransjen kan bruke analysen som et utgangspunkt for å se hvor og hvordan de selv bidrar til målene.  
 
Miljømessig bidrar norsk vareproduserende industri til å nå målene ved å sikre lav ressursbruk og 
lave klimagassutslipp gjennom de varene som produseres og måten de produseres på.  
 
Sosiale og økonomiske aspekt står imidlertid sterkt fordi bedriftene hver dag er med på å 
opprettholde et levende og lokalt forankret næringsliv. Dette bidrar til anstendig arbeid, videreføring 
av kulturarv og håndverk og tilbud om fagopplæring.  
 
Norsk trevarebransje har et godt utgangspunkt for å kunne svare for et lavt fotavtrykk i egen 
produksjon. Videre kan indirekte fotavtrykk reduseres ved å være krevende kunder og velge 
bærekraftige leverandørkjeder. Den viktigste påvirkningen er imidlertid den indirekte påvirkningen 
på kundesiden, der produkter av fornybare materialer gis lang levetid og kan bidra til å redusere 
kundenes fotavtrykk.   
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Slik bidrar trevarebransjen 
Norsk trevarebransje er mangslungen og med stort spenn i både størrelse, hvilke produkter som 
produseres og hvordan produktene produseres. Prioriterte mål for en bedrift vil være forskjellig 
avhengig om bedriften driver industriell volumproduksjon av dør og vindu eller håndverksmessig 
produksjon av trapper, møbler eller innredning.  
 
På lik linje som at klimagassutslipp kan deles i direkte utslipp bedriften har kontroll over og indirekte 
utslipp fra andre steder i verdikjeden, må bransjens bidrag til bærekraftsmålene ses i lys av hva 
bransjen direkte rår over og hvor man i stor grad er prisgitt andre. Det siste gjelder særlig indirekte 
utslipp på leverandørsiden.  
 
Eksempelvis er vinduer en av de store utslippspostene i en klimagassberegning for en bygning, men 
det er ikke en aktuell mulighet å unngå å bruke vinduer og andre glassfelt for å redusere utslippene. I 
et slikt tilfelle er bransjens fortrinn nærhet til markedet slik at utslipp til produksjon og transport av 
sluttproduktet reduseres så mye som mulig.  
 
For kundesiden vil bransjen kunne bidra til å redusere kundens utslipp og ressursbruk ved å levere 
bærekraftige produkter av fornybare materialer og med lang levetid. Dette bidraget kan være 
krevende for små bedrifter med begrensede ressurser til å dokumentere og rapportere ulike 
bærekraftsparametre.  
 
Strategien munner ut i en liste over 10 + 1 konkrete tiltak som bransjen kan «signere på» og 
implementere i egen bedrift. Tiltak «nr. 0» er å gjennomføre en vesentlighetsanalyse som 
utgangspunkt for videre bærekraftsarbeid og -rapportering.  
 
Rapportering av bidrag og gjennomføring av tiltak vil fungere som bevis på etterlevelse. Fordi 
variasjonen i bedriftsstørrelse osv. er så stor lar det seg ikke gjøre å lage en liste som passer alle. 
Punktene på listen er like fullt såpass rundt beskrevet at de fleste vil kunne gjennomføre mange av 
tiltakene.  
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Prioriterte bærekraftsmål 
Fire bærekraftsmål er satt som prioriterte mål der bransjen i stor grad bidrar eller kan bidra. Målene 
er knyttet til bransjens kjernevirksomhet: Produksjon av varer i fornybart materiale, utført av faglært 
arbeidskraft i Norge og under norske arbeidsvilkår.  
 

    

Andre bærekraftsmål 
Fem andre brekraftsmålene er identifisert som mål der trevarebransjen bidrar mindre direkte, men 
mer gjennom det å være en aktør i byggenæringen. Bransjen kan alene og i samarbeid med andre 
tilby produkter og løsninger som sikrer en mer bærekraftig fremtid.  
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Konkrete bærekraftstiltak for trevarebransjen 
0. Lag en vesentlighetsanalyse for bedriften 
1. Miljøsertifisér bedriften som Miljøfyrtårn eller etter ISO 14001 
2. Sporbarhetssertifisér bedriften etter FSC eller PEFC, eller på annen måte dokumenter at 

minst 70 % av alt trevirke bedriften kjøper er sporbarhetssertifisert1 
3. Ha miljødokumentasjon2 på alt av overflatebehandling og minst 70 % av andre inngående 

materialer og komponenter eller på minst 70 % av egne produkter 
4. Bli lærebedrift og/eller tilby praksisplass til elever, praksiskandidater og/eller faglærere 
5. Følg Likestilling og diskrimineringsombudets Håndbok for arbeidslivet3  
6. Sikker håndtering av alt farlig avfall og minimum 85 % sortering av ikke-farlig avfall i fabrikk 

målt i vekt4 
7. Ha dokumentasjon knyttet til bruk, ombruk og gjenvinning («FDVO-dokumentasjon») for 

egne produkter 
8. Ha en ordning for innmelding og håndtering av forbedringsforslag, følg opp og rapporter 

tiltakene 
9. Delta i et Innovasjonssamarbeid5 med andre bedrifter og/eller et forskningsmiljø, eller motta 

innovasjonsstøtte fra Skatte-Funn, Innovasjon Norge, Forskningsrådet e.l. 
10. Gjennomfør tiltak på egen fabrikkbygning knyttet til energieffektivisering6 eller 

klimatilpasning7 
 
Et siste, ekstraordinært tiltak er å rapportere på bærekraft! Fjær til hattebruk deles først ut når 
tiltaket er implementert og rapportert på nettsider, i årsrapport eller på annet egnet vis.  
  

 
1 Grenseverdi på 70 % er i samsvar med kriterier for å kunne merke et produkt som FSC/PEFC-sertifisert. Andelen skal 
beregnes i samsvar med prosentregelen i PEFC ST 2002:2020 
2 Med Miljødokumentasjon menes EPD, SINTEF Teknisk godkjenning eller Miljøsertifikat, Svanemerking/EcoLabel e.l. 
3 Håndbok for arbeidslivet tar for seg flere ulike aspekt knyttet til kvinneandel, mangfold og inkludering. Det må gjøres en 
vurdering på hvilke deler av håndboken som er relevante for hver bedrift og hver del av bedriften 
4 Sorteringsgrad på 85 % samsvarer med krav til sortering av byggavfall i BREEAM NOR manual v6.0 og krav til 
Svanemerkede bygninger. Trebasert avfall som går til egen flisfyr eller forbrenning regnes ikke med i mengden.  
5 Med Innovasjonssamarbeid menes felles forsknings- og utviklingsprosjekter, deltakelse i klynger, faglige nettverk e.l. der 
deltakelsen eller bidraget kan dokumenteres 
6 Med Energieffektiviseringstiltak menes tiltak som reduserer forbruk av eller øker lokal fornybar produksjon av varme 
og/eller elektrisitet 
7 Med Klimatilpasningstiltak menes tiltak knyttet til beredskap og sikring mot flom, ras eller annet ekstremvær 
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Prioriterte bærekraftsmål 
Alle beskrivelser av hovedmål og delmål er hentet fra FN (fn.no). Tiltakspunktene er bransjens egne.  

4 God utdanning 
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle 
 

Relevante delmål: 

       
4.1 4.3 4.4 4.5 4.7 4.a 4.c 
 

Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet, og veldig mange flere går i dag på skole enn for bare få tiår 
siden. Før koronapandemien, gikk ni av ti barn på skolen. Til tross for dette, kan fremdeles over 750 millioner 
mennesker i verden fortsatt ikke lese eller skrive, hvorav to tredjedeler er kvinner. Inkluderende opplæring av 
god kvalitet for alle, er en av de viktigste byggesteinene for velstand, helse og likeverd i alle samfunn.  
 
Utdanning er nøkkelen til utvikling, og åpner en verden av muligheter som gjør at hver enkelt av oss kan bidra 
til et bærekraftig samfunn. Mål 4 omhandler ikke bare retten til skolegang, men også at en får gode lærere og 
kvalitet i undervisningen – hele veien fra barneskolen til universitetet. 
 

Slik kan bransjen bidra 
• Være medlem i et opplæringskontor 
• Ha dialog med videregående skoler i sitt fylke  
• Samarbeid med og tilby praksisplass og videreutdanning for faglærere 
• Tilby praksisplass i bedriften til elever i videregående skole 
• Være lærebedrift og ha lærlinger og/eller andre i bedriftsintern opplæring 
• Ha et inkluderende arbeidsmiljø og aktivt rekruttere kvinner til alle typer stillinger 
• Fremme gode verdier og verdsette kulturelt mangfold 
• Tilrettelegge arbeids- og læringsmiljøet slik at så mange som mulig kan delta 

 

Konkrete bærekraftstiltak 

• Lag en vesentlighetsanalyse for bedriften  

• Bli lærebedrift og/eller tilby praksisplass til elever, praksiskandidater og/eller faglærere 

• Følg Likestilling og diskrimineringsombudets Håndbok for arbeidslivet 
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8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid 
for alle 
 

Relevante delmål:  

       
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.8 
 

Mer anstendig arbeid. Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen 
sin. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land fram mot 2030. 
 
Hva må gjøres? For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle ha jobber. For at det skal kunne 
skje må vi skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Det betyr at vi må inkludere de unge i 
arbeidsmarkedet, sørge for fast og trygt arbeidsliv, legge til rette å få flere kvinner i arbeid og redusere 
uformelt og svart arbeid. 
 

Slik kan bransjen bidra 
• Anstendig lønn og lønnsutvikling 
• Ha en etablert kultur for innovasjon og kontinuerlig forbedring i bedriften  
• Delta i og heie frem initiativ tatt andre steder i verdikjeden 
• Velge bærekraftige leverandørkjeder inn til bedriften  
• Selv jobbe med å redusere svinn og unødig ressursbruk 
• Meningsfylt arbeid i et godt, inkluderende og tilrettelagt arbeidsmiljø 
• Arbeid og opplæring i bedriften til unge som faller utenfor 
• Åpen dialog mellom arbeidsgiver, ansatte og arbeidstaker-organisasjonene 

 

Konkrete bærekraftstiltak 

• Lag en vesentlighetsanalyse for bedriften  

• Følg Likestilling og diskrimineringsombudets Håndbok for arbeidslivet 

• Ha en ordning for innmelding og håndtering av forbedringsforslag, følg opp og rapporter 
tiltakene 
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12 Ansvarlig forbruk og produksjon 
Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre  
 

Relevante delmål: 

       
12.1 12.2 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 
 

Overforbruk - Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker 
vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som 
blir produsert bort, uten å bli spist.  
 
Bærekraftig livsstil - For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt 
forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et 
samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke 
livskvaliteten til mennesker på jorda. 
 

Slik kan bransjen bidra 
• Kontinuerlig jobbe for å forbedre egne produkter med tanke på ombruk og gjenvinning 
• Ha dekkende dokumentasjon for ombruk og gjenvinning av egne produkter  
• Redusere egne avfallsmengder og øke sorteringsgraden for avfall 
• Innkjøp fra bærekraftige leverandørkjeder 
• Sikre trygg og forsvarlig håndtering av kjemikalier og kjemiske produkt 
• Sørge for kompetanseheving innenfor bærekraft i egen bedrift 
• Bygge bærekraftskultur  
• Rapportere på eget bærekraftsarbeid 

 

Konkrete bærekraftstiltak 

• Lag en vesentlighetsanalyse for bedriften  

• Miljøsertifisér bedriften som Miljøfyrtårn eller etter ISO 14001 

• Sporbarhetssertifisér bedriften etter FSC eller PEFC, eller på annen måte dokumenter at 
minst 70 % av alt trevirke bedriften kjøper er sporbarhetssertifisert 

• Ha miljødokumentasjon på alt av overflatebehandling og minst 70 % av andre inngående 
materialer og komponenter eller på minst 70 % av egne produkter  

• Sikker håndtering av alt farlig avfall og minimum 85 % sortering av ikke-farlig avfall i fabrikk 
målt i vekt 

• Ha dokumentasjon knyttet til bruk, ombruk og gjenvinning («FDVO-dokumentasjon») for 
egne produkter 
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15 Livet på land 
Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig 
skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av 
artsmangfold 
 

Relevante delmål: 

   
15.2 15.b 
 

Skog er viktig - Mennesker fortsetter med å ødelegge helsen til jordas økosystem på land, som hele jordkloden 
er avhengig av. Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate, og gir mat og ly til over 80 prosent av alle dyr. 
 
Redd livet på land – Selv om en rekke land har satt i gang tiltak for å sørge for en mer rettferdig bruk av 
naturressursene sine, er ikke disse tiltakene store nok. Alvorlighetsgraden av situasjonen jordkloden befinner 
seg i krever øyeblikkelig handling, for å stanse tapet av biologisk mangfold og beskytte livsviktige økosystemer. 
 

Slik kan bransjen bidra 
• Å kjøpe trevirke fra bærekraftige og sporbare verdikjeder 
• Selv være sertifisert med et verdikjedesertifikat for sporbarhet  
• Vise og forvente betalingsvilje for bærekraftig produsert trevirke 
• Fremme bruk av tre som et fornybart og karbonnøytralt materiale 

 

Konkrete bærekraftstiltak 

• Lag en vesentlighetsanalyse for bedriften  

• Miljøsertifisér bedriften som Miljøfyrtårn eller etter ISO 14001 

• Sporbarhetssertifisér bedriften etter FSC eller PEFC, eller på annen måte dokumenter at 
minst 70 % av alt trevirke bedriften kjøper er sporbarhetssertifisert 

• Ha miljødokumentasjon på alt av overflatebehandling og minst 70 % av andre inngående 
materialer og komponenter eller på minst 70 % av egne produkter   
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Andre bærekraftsmål 
Alle beskrivelser av hovedmål og delmål er hentet fra FN (fn.no). Tiltakspunktene er bransjens egne.  

3 God helse 
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder 
 

Relevante delmål: 

     
3.3  3.4  3.5  3.6  3.9  
 

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til 
utvikling i samfunnet. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold og mål 3 inkluderer 
mennesker i alle aldre og ivaretar alle dimensjonene.   
 
De siste tiårene er det gjort historiske fremskritt på dette området. Likevel har verden en lang vei igjen å gå for 
å nå alle delmålene. Dette krever en stor innsats fra både sivilsamfunn, næringsliv og politikere. Å få i gang 
gode systemer for å hindre spredning av smittsomme sykdommer, tilgang til legehjelp og å fremme gode 
levesett er grunnleggende for å nå målene. Videre vil målet om å satse på nasjonale helsetjenester og på et 
globalt system for universelle helsetjenester bli svært viktig.   
 

Slik kan bransjen bidra 
• Ha gode sanitærforhold og rutiner for å redusere smitte og sykdom blant ansatte 
• Tilby meningsfylt arbeid og mestring for de ansatte, og et psykososialt godt arbeidsmiljø 
• Ha et bevisst forhold til alkoholservering i sosiale sammenhenger i regi av arbeidsplassen 
• Sikre at egen virksomhet og/eller innleide transportfirmaer overholder krav til teknisk stand 

på biler og arbeidsvilkår, kjøre- og hviletid for sjåfører 
• Ha god internkontroll med tanke på kjemikaliehåndtering i fabrikk og som avfall 

 

Konkrete bærekraftstiltak 

• Lag en vesentlighetsanalyse for bedriften  

• Ha miljødokumentasjon på alt av overflatebehandling og minst 70 % av andre inngående 
materialer og komponenter eller på minst 70 % av egne produkter  

• Sikker håndtering av alt farlig avfall og minimum 85 % sortering av ikke-farlig avfall i fabrikk 
målt i vekt 
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5 Likestilling mellom kjønnene 
Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet  
 
 

Relevante delmål: 

    
5.1 5.2 5.5  5.c 
 

Verden er langt mer likestilt enn for få tiår siden. For eksempel starter nå like mange jenter på skolen som 
gutter, og andelen kvinner som deltar i politikk og næringsliv øker. Men det er fremdeles langt flere menn enn 
kvinner i maktposisjoner. 
 
Fattigdom er ofte tett knyttet til diskriminerende lover og sosiale normer som fører til at kvinner får dårligere 
økonomi og færre muligheter til å bestemme over eget liv. Mange kvinner er økonomisk avhengig av partneren 
sin, noe som fører til en skeiv maktbalanse i hjemmet og i samfunnet.   
 
Fattigdom er ofte tett knyttet til diskriminerende lover og sosiale normer som fører til at kvinner får dårligere 
økonomi og færre muligheter til å bestemme over eget liv. Mange kvinner er økonomisk avhengig av partneren 
sin, noe som fører til en skeiv maktbalanse i hjemmet og i samfunnet.   
 
Det er bevist mange ganger at politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene bidrar til en positiv 
utvikling på alle plan. Likestilling og kvinners rettigheter er et gjennomgående tema i bærekraftsmålene, og det 
er helt essensielt for å kunne nå alle FNs bærekraftsmål innen 2030.   
 

Slik kan bransjen bidra 
• Ha en uttalt ikke-diskriminerende praksis i rekruttering, opprykk, lønnsforhandlinger eller 

andre arbeidsrelaterte forhold 
• Ta alle varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering på alvor 
• Ha en uttalt politikk i bedriften knyttet til inkludering, mangfold og ikke-diskriminering 

 

Konkrete bærekraftstiltak 

• Lag en vesentlighetsanalyse for bedriften  

• Bli lærebedrift og/eller tilby praksisplass til elever, praksiskandidater og/eller faglærere 

• Følg Likestilling og diskrimineringsombudets Håndbok for arbeidslivet 

• Ha en ordning for innmelding og håndtering av forbedringsforslag, følg opp og rapporter 
tiltakene 
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9 Industri, innovasjon og infrastruktur 
Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon 
 

Relevante delmål:  

    
9.1 9.2 9.4 9.5 
 

Hvorfor infrastruktur? Investeringer i infrastruktur som transport, vanningssystemer, energi og 
informasjonsteknologi er avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Infrastruktur er den underliggende 
strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. 
 
Hvordan nå målet? Vi må finne måter å øke ulike land sine potensiale for utvikling og vekst, og se hvordan de 
kan utnytte sine ressurser og sin industri mest effektivt. Utdanning og helsetilbud må forbedres, samtidig som 
det satses mer på teknologi og vitenskap. Uten denne satsingen vil verden ikke nå dette bærekraftsmålet. 
 

Slik kan bransjen bidra 
• Kontinuerlig forbedring av egne prosesser i tråd med bærekraftsmål og mål om økt 

lønnsomhet 
• Ha god kontakt med lokale myndigheter for å fremme egne behov for infrastruktur 
• Sikre arbeidsplasser i distriktene og egne lokalmiljø 
• Investere i forsknings- og utviklingsaktiviteter 

 

Konkrete bærekraftstiltak 

• Lag en vesentlighetsanalyse for bedriften  

• Miljøsertifisér bedriften som Miljøfyrtårn eller etter ISO 14001 

• Ha en ordning for innmelding og håndtering av forbedringsforslag, følg opp og rapporter 
tiltakene 

• Delta i et Innovasjonssamarbeid med andre bedrifter og/eller et forskningsmiljø, eller motta 
innovasjonsstøtte fra Skatte-Funn, Innovasjon Norge, Forskningsrådet e.l. 

• Gjennomfør tiltak på egen fabrikkbygning knyttet til energieffektivisering eller 
klimatilpasning 
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11 Bærekraftige byer og samfunn 
Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige 
 

Relevante delmål:  

    
11.1 11.4 11.6 11.a 
 

Større og flere byer - Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens 
befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer nok til å øke til 60 prosent i 2030. Byene fungerer som 
smeltedigler fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent 
av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår. 
 
Fremtidens byer - Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. På sitt beste sørger byer for at 
mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt. På den andre siden vokser mange byer 
fortere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger. Dette fører til utviklingen av slumområder med dårlige 
boforhold og manglende tjenester. I fremtiden må vi bygge byene slik at de kan gi tilgang til grunnleggende 
tjenester som energi, boliger og transport for innbyggerne. Vi må få på plass god nok avfallshåndtering, 
redusere forurensning og bruke ressursene på en bærekraftig måte. 
 

Slik kan bransjen bidra 
• Selge gode og godt dokumenterte produkter 
• Ivareta kulturarv og tradisjoner gjennom god håndverksmessig utførelse og videre 

fagopplæring 
• Forsvarlig avfallshåndtering av kjemikalier og lave utslipp fra egne biofyringsanlegg 
• Ta initiativ til aktiviteter og tiltak i lokalsamfunnet 

 

Konkrete bærekraftstiltak 

• Lag en vesentlighetsanalyse for bedriften  

• Ha miljødokumentasjon på alt av overflatebehandling og minst 70 % av andre inngående 
materialer og komponenter eller på minst 70 % av egne produkter  

• Ha dokumentasjon knyttet til bruk, ombruk og gjenvinning («FDVO-dokumentasjon») for 
egne produkter 
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13 Stoppe klimaendringene 
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem (Basert på en 
erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og 
mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.) 
 

Relevante delmål:  

   
13.1 13.2 13.3 
 

I dag– Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Effektene av 
klimaendringene er synlige over hele verden. Den globale gjennomsnittstemperaturen har steget omtrent 1 °C 
siden før-industriell tid, i tillegg fortsetter havnivået å stige. De fattigste rammes hardest. Land har levert 
nasjonale planer for reduksjon, men de er ikke omfattende nok. 
 
Hva må til? Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Det er viktig å begrense 
økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C dersom verden ønsker å slippe katastrofale konsekvenser i 
fremtiden. Vi må finne globale løsninger på en rekke områder. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre 
CO2, må det satses mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur. I tillegg må vi 
investere i å verne, tilpasse oss og begrense skadeomfanget.  
 

Slik kan bransjen bidra 
• Levere produkter som tåler klimaendringene (vindu/ytterdør) 
• Ha miljøvaredeklarasjon EPD for egne produkter for å dokumentere utslipp 
• Føre klimagassregnskap for produksjon og/eller virksomheten ellers 
• Kontinuerlig redusere egne utslipp av klimagasser forbundet med produksjon, innkjøp og 

transport 
• Redusere energibehov i egen fabrikk og produksjon og/eller ha lokal energiproduksjon slik at 

elektrisitet kan frigjøres til andre deler av det grønne skiftet 
• Klimatilpasse egen fabrikk 

 

Konkrete bærekraftstiltak 

• Lag en vesentlighetsanalyse for bedriften  

• Ha miljødokumentasjon på alt av overflatebehandling og minst 70 % av andre inngående 
materialer og komponenter eller på minst 70 % av egne produkter  

• Gjennomfør tiltak på egen fabrikkbygning knyttet til energieffektivisering eller 
klimatilpasning 
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17 Samarbeid for å nå målene 
Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for 
bærekraftig utvikling  
 

Relevante delmål: 

   
17.14  17.16  17.17    
 

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og 
sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, 
global retning og prioritert innsats de neste 15 årene. Erfaring fra Tusenårsmålene viser at denne typen 
målrettet innsats virker. 
 
Finansiering av målene må på plass raskt. Juli 2015 ble landene i FN enige om en felles finansieringsplan for 
målene, på konferansen Financing for Development i Addis Ababa, Etiopia. 
 

Slik kan bransjen bidra 
• Være medlem i og delta i et bransjefelleskap 
• Delta i prosesser knyttet til utvikling og spredning av «beste praksis» i bransjen og oppover 

og nedover i verdikjeden 
• Ha god kontakt med myndigheter lokalt, regionalt og nasjonalt på egen hånd eller gjennom 

bransjeforening 
• Delta i prosesser knyttet til utforming av regelverk og rammebetingelser  

 

Konkrete bærekraftstiltak 

• Lag en vesentlighetsanalyse for bedriften  

• Sporbarhetssertifisér bedriften etter FSC eller PEFC, eller på annen måte dokumenter at 
minst 70 % av alt trevirke bedriften kjøper er sporbarhetssertifisert 

• Ha miljødokumentasjon på alt av overflatebehandling og minst 70 % av andre inngående 
materialer og komponenter eller på minst 70 % av egne produkter  

• Ha dokumentasjon knyttet til bruk, ombruk og gjenvinning («FDVO-dokumentasjon») for 
egne produkter 

• Delta i et Innovasjonssamarbeid med andre bedrifter og/eller et forskningsmiljø, eller motta 
innovasjonsstøtte fra Skatte-Funn, Innovasjon Norge, Forskningsrådet e.l. 
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Bærekraftstiltak Bærekraftsmål 

4 8 12 15 3 5 9 11 13 17 

0 Lag en vesentlighetsanalyse for bedriften (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 
1 Miljøsertifisér bedriften som Miljøfyrtårn 

eller etter ISO 14001   X X   X    
2 Sporbarhetssertifisér bedriften etter FSC eller 

PEFC, eller på annen måte dokumenter at 
minst 70 % av alt trevirke bedriften kjøper er 
sporbarhetssertifisert1 

  X X      (X) 

3 Ha miljødokumentasjon2 på alt av 
overflatebehandling og minst 70 % av andre 
inngående materialer og komponenter eller 
på minst 70 % av egne produkter 

  X (X) X   X (X) (X) 

4 Bli lærebedrift og/eller tilby praksisplass til 
elever, praksiskandidater og/eller faglærere X     X     

5 Følg Likestilling og diskrimineringsombudets 
Håndbok for arbeidslivet3  (X) X    X     

6 Sikker håndtering av alt farlig avfall og 
minimum 85 % sortering av ikke-farlig avfall i 
fabrikk målt i vekt4 

  X  X   X   

7 Ha dokumentasjon knyttet til bruk, ombruk 
og gjenvinning («FDVO-dokumentasjon») for 
egne produkter 

  X     X  X 

8 Ha en ordning for innmelding og håndtering 
av forbedringsforslag, følg opp og rapporter 
tiltakene 

 X 
 

  X X    

9 Delta i et Innovasjonssamarbeid5 med andre 
bedrifter og/eller et forskningsmiljø, eller 
motta innovasjonsstøtte fra Skatte-Funn, 
Innovasjon Norge, Forskningsrådet e.l. 

  
 

   X   X 

10 Gjennomfør tiltak på egen fabrikkbygning 
knyttet til energieffektivisering6 eller 
klimatilpasning7 

  
 

   (X)  X  

1 Grenseverdi på 70 % er i samsvar med kriterier for å kunne merke et produkt som FSC/PEFC-sertifisert. Andelen skal 
beregnes i samsvar med prosentregelen i PEFC ST 2002:2020 
2 Med Miljødokumentasjon menes EPD, SINTEF Teknisk godkjenning eller Miljøsertifikat, Svanemerking/EcoLabel e.l.  
3 Håndbok for arbeidslivet tar for seg flere ulike aspekt knyttet til kvinneandel, mangfold og inkludering. Det må gjøres en 
vurdering på hvilke deler av håndboken som er relevante for hver bedrift og hver del av bedriften 
4 Sorteringsgrad på 85 % samsvarer med krav til sortering av byggavfall i BREEAM NOR manual v6.0 og krav til 
Svanemerkede bygninger. Trebasert avfall som går til egen flisfyr eller forbrenning regnes ikke med 
5 Med Innovasjonssamarbeid menes felles forsknings- og utviklingsprosjekter, deltakelse i klynger, faglige nettverk e.l. der 
deltakelsen eller bidraget kan dokumenteres 
6 Med Energieffektiviseringstiltak menes tiltak som reduserer forbruk av eller øker lokal produksjon av varme og/eller 
elektrisitet 
7 Med Klimatilpasningstiltak menes tiltak knyttet til beredskap og sikring mot flom, ras eller annet ekstremvær 
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