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Treindustrien

• Treindustrien er bransjeorganisasjon for produsenter av trelast, 
byggematerialer i tre, konsepter og løsninger.

• Sagbruk

• Høvlerier

• Limtrefabrikker

• Impregneringsverk

• Overflatebehandlingsanlegg

• Elementproduksjon

• Takstolproduksjon

• Modulproduksjon

• Produksjon av tre emballasje

• Bedriftene leverer i tillegg: 

• Halvfabrikata til annen treforbrukende industri

• Råvarer (flis) til treforedlings-, sponplate- og fiberplateindustrien

• Flere av våre medlemsbedrifter produserer også bioenergi og fjernvarme, 
eller leverer sidestrømmer til produksjon av bioenergi.



Bringo Sag &
Høvleri AS

Hollekve
Sag

PreTak 
AS

Eker 
Dampsag og 
høvleri AS



Krav fra marked og myndigheter

Regelverket setter minstekrav, sertifiseringer og 
merkeordninger er verktøy for bedriftene for å:
1. Overholde kravene
2. Gå lenger enn kravene – (markedsfortrinn + 
bærekraftsansvar)

EU`s Taksonomi



Begreper
• Miljøledelsessystem

• hjelper bedriften å ha orden i eget hus. Slik kan bedriften vise at den 
jobber med å redusere miljøbelastningen sin og at de oppfyller 
myndighetenes krav. Bedriften setter miljømål og lager 
strategi/system for å nå disse.

• Miljømerker
• sammenfatter miljøinformasjon om et produkt for å gjøre det enklere 

for forbrukeren å ta informerte valg.

• Miljødeklarasjoner
• gir mer omfattende og detaljerte opplysninger om et produkts miljø-

og klimapåvirkning med konkrete utslippsverdier etc. Egnet som 
grunnlag for mer helhetlige vurderinger, for eksempel 
livsløpsberegninger av et bygg.

• Sertifiseringsordninger sporbarhet
• sikrer at råvarene har en bærekraftig opprinnelse

• Sertifiseringsordninger bygg
• måler miljø- og klimaprestasjonen for et byggeprosjekt.

• Returordninger
• skal sikre materialgjenvinning

ECO Product

PEF

ISO 14001



Samsvar
• Bedriftene bør ha et overordna system for samsvarsvurderinger

• Sikre at det opereres i tråd med gjeldende krav og regelverk
• Kjemikalieregelverk

• HMS

• Maskinforskrift

• Arbeidsmiljøloven

• Forurensingsloven

• Osv.

• Kompetanse

• ISO 9001- kvalitetsledelsessystem



Miljøledelsessystem

• Overordna system for å ha orden i eget hus. 

• Miljøledelsessystemer og -standarder har som formål å gi leverandøren 
informasjon om sin miljøbelastning ved tjenesteutøvelsen, og gir støtte til 
utvikling av tiltak for å forbedre denne.

• Miljøledelsesstandarder og -systemer skal bidra til å sikre at leverandøren 
arbeider mot konkrete klima- og miljømål, og har gode rutiner og tiltak 
internt i virksomheten, og eksternt gjennom det virksomheten produserer / 
leverer. Miljøledelsesstandarder skal sikre at leverandørens miljømål og -
arbeid oppdateres og utvikles over tid. Et tredjeparts sertifisert system 
innebærer at leverandøren sertifiserer seg gjennom EMAS, ISO 14001, 
Miljøfyrtårn eller andre miljøledelsesstandarder eller -systemer basert på 
relevante europeiske eller internasjonale standarder fra akkreditert organer. 
(Kilde: DFØ Kriterieveiviseren)

ISO 14001



Klimagassberegninger for 

bygg eller anlegg

EPD- informasjon på 

produktnivå

Beregningsregler og formler 

for hvordan informasjon fra 

EPD skal inn i 

klimagassberegninger



Datakvalitet- ulike nivå
• generiske verdier 

• produsentspesifikke verdier 

• produktspesifikke verdier

• prosjektspesifikke verdier



Miljødeklarasjoner
• EPD!

1. Grunnlag for arbeid med egen 
miljøforbedring

• Tenk både økonomi og miljø

• Plast, diesel, strøm, transport 
osv. 

2. Dokumentasjon ut i markedet

• Jobben med å lage en EPD handler om å 
få kontroll på data i egen produksjon og 
effektiv innsamling av disse



Livsløpsvurdering



EPD og PCR

Produktkategoriregler (PCR) er et 
obligatorisk forarbeid før 
utarbeidelse av 
miljødeklarasjoner for et produkt.



Kostnader
• EPD-eiere betaler en årlig avgift til EPD-Norge 

uavhengig av antall EPDer:
• Fra 3.500 kr til 30.000 kr basert på bedriftens omsetning

• I tillegg kommer årlig avgift pr. registrert EPD

• I tillegg kommer utgifter til utarbeidelse av EPD 
(egeninnsats og konsulenthjelp) + utgifter til 3. part 
verifisering av EPDen.

EPD



Fra å ha en EPD til at den nå tas i bruk 

EPD

Et dokument 
som sier noe om 
klima- og 
miljøegenskaper 
til et produkt 
gjennom et 
livsløp

GWP pr m2



Hvem skal bedriftene henvende seg til for å skaffe EPD?

• Kompetanse og rådgivermiljø
• Enkelt-EPD

• EPD-generator i samarbeid med 
programvareoperatør (eks. LCA.no)

• Verifiserte EPD-er for hele livsløpet

• Utfordring med kapasitet i markedet for 
utarbeidelse av EPDer

• Treindustrien råder medlemsbedrifter til å 
stille seg i kø og skaffe kontroll på egne data



Det er forskjeller

Sammenstilling av data fra EPD fra 6 sagbruk
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