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Medlemsforslag
om CO -reduktioner i nybyggeri
Forslag
Den Socialdemokratiske Gruppe foreslår at
Nordisk råd rekommanderer de nordiske regeringer
at fastlægge fælles opgørelsesmetode for CO -belastning per m nybyggeri i
de nordiske lande
at fastlægge fælles bindende krav om højest tilladte CO -udledning per m
nybyggeri i de nordiske lande
at fastlægge fælles bindende mål for årlig reduktion af den højest tilladte
CO -udledning per m nybyggeri i de nordiske lande
Baggrund
Klimaforandringerne skal begrænses hurtigst muligt. Der er desværre ikke bare en
løsning, man kan anvende for at nå målet om at begrænse skadevirkningerne af klimaforandringerne - alle sektorer må reducere deres udslip.
Ifølge ekspertoplæg ved Holdbart Nordens sommermøde, er byggesektoren ansvarlig for - % af CO -udslippet i Norden. Især den udbredte anvendelse af beton og
mursten er årsag til CO2-udslip, men det behøver ikke være sådan.
I Norden har vi f.eks. meget træ. Det træ kan anvendes til byggeri, og derved får
bygningsmassen funktion af CO -lager. Ifølge ekspertoplæggene, kan man ved anvendelse af de rette materialer gøre byggeri af nye bygninger til en klimaaflastning i
stedet for en klimabelastning.
Udfordringen er, at få byggebranchen til at omstille sig til at anvende mere klimavenlige materialer og metoder.
Ved at indføre et fælles bindende mål og fælles bindende metoder for opgørelsen af
CO -udledningen per m , lader vi byggebranchen selv om at anvende de bedste metoder til præcis deres nybyggeri. Derudover ønsker vi, at kravene til CO -udledningen
over en kort årrække strammes år for år, så byggebranchen bliver nødt til hurtigt at
omstille sin produktion.
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På den vis sætter vi i Nordisk Råd de politiske mål og rammer for udviklingen, men vi
undgår politisk detailstyring, og vi lader det være op til markedet selv at finde de
bedste løsninger.
Enkeltvist er vores lande relativt små markeder, og det kan være svært for byggebranchen at skabe de rette løsninger til så små markeder. Sammen har vi i Norden en
unik mulighed for at skabe nye banebrydende byggemetoder og materialer, som kan
blive til meget store eksportindustrier for vores lande.
Omstillingen til anvendelse af træ i byggeriet vil samtidigt understøtte arbejdet med
at opfylde FNs verdensmål . og . om højere økonomisk produktivitet og bedre
ressourceudnyttelse og verdensmål om klimaindsats.
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