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BRUK AV REGNSKOGPRODUKTER I OSLO KOMMUNE 

 

Jeg viser til spørsmål av 23.12.2013 fra Ivar Johansen (SV) om bruk av regnskogprodukter og til 

foreløpig svar fra byråden for kultur og næring av 22.01. 2014. I det foreløpige svaret fremgår det 

at svar vedrørende den delen av spørsmålet som går på kommunens policy når det gjelder bruk av 

regnskogtømmer vil bli gitt av finansbyråden. 

 

”Jeg ber byråden orientere om hva som er kommunens policy når det gjelder bruk av 

regnskogtømmer. 

 

(…) 

 

I Norge er det forbudt å bruke tropisk tømmer i statlige bygg, og jeg skulle tro at Oslo kommunes 

politikk bør være den samme. Er det tvil om opprinnelsessted/hogstkonsesjonssted vil jeg anta at 

bevisbyrden bør ligge hos leverandøren.” 

 

Svar: 

Jeg forventer at kommunens virksomheter unnlater å anskaffe tropisk tømmer inntil det foreligger 

pålitelige sertifiseringsordninger som gir sikkerhet for at tømmeret stammer fra bærekraftig og 

lovlig hogst. 

Om miljøkrav i Oslo kommunes anskaffelser 

Alle kommunens virksomheter er i henhold til lov om offentlige anskaffelser pålagt å ta hensyn til 

miljømessige konsekvenser ved gjennomføring av anskaffelser. Kommunen har dessuten sluttet seg 

til prinsippene i Earth Charter om bærekraftig utvikling og prinsippene i FN Global Compact, som 

omfatter en forpliktelse til en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer og initiativ for å fremme økt 

miljøansvar.  

 

Miljøansvaret følges opp i Oslo kommunes strategi for anskaffelser 2013-2016. Under delmål 6 om 

samfunnsansvar står det at Oslo kommune skal være en krevende og konstruktiv innkjøper, som 

skal gå foran med et godt eksempel og bruke sin betydelige markedsmakt til å påvirke næringslivet 

til å velge løsninger med vekt på samfunnsansvar. Det følger av strategiske føringer til delmålet at: 

«Kommunen skal redusere miljøbelastningen som følge av anskaffelsesaktiviteten ved å stille 

relevante miljøkrav til leverandører og leveranser i anskaffelser der dette er mulig.»  

 

På Utviklings- og kompetanseetatens nettsider om anskaffelser beskrives aktuelle problemstillinger 
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som må overveies når vi skal ivareta miljø- og samfunnsansvar som offentlige innkjøpere. Der er 

det også lenke til Difis sider om miljø- og samfunnsansvar, som har veiledere, forslag til 

miljøkriterier for prioriterte produktgrupper og annen informasjon om hvordan man som 

oppdragsgiver kan stille miljøkrav ved anskaffelser.  

 

I FutureBuilts ti-årige program, som har en visjon om å utvikle klimanøytrale byområder og 

bygninger, skal til sammen 20-30 forbildeprosjekter i form av klima- og miljøvennlige bygg og 

byrom i Oslo og Drammen realiseres og vises frem. Oslo kommune tilsluttet seg prosjektet i mai 

2010. Målet i første periode av FutureBuilt er å realisere bygg- og byutviklingsprosjekter med 50 

prosent reduksjon av klimagassutslipp. 

 

Den enkelte kommunale virksomhet har ansvar for å gjennomføre egne anskaffelser innenfor tildelt 

budsjett. Hvilke spesifikke miljøkrav som skal stilles til den enkelte anskaffelse, beror på en 

konkret vurdering og må avgjøres av den enkelte virksomhet. Kommunens virksomheter må 

imidlertid følge lover, forskrifter og kommunale instrukser og føringer som gjelder miljøansvar. 

 

Kjøp og bruk av tropisk tømmer og trevirke  

Ikke-bærekraftig hogst av tropisk tømmer er en av de største truslene mot regnskogen. 

Avskogingen medfører en økning av klimagassutslippene. Ulovlig hogst og handel med tropisk 

skog ødelegger dessuten leveområder for urfolk og skogavhengige folkegrupper. Det er derfor 

viktig at kommunen støtter opp om tiltak som stanser omsetning og bruk av tømmer og trevirke 

som ikke stammer fra bærekraftig eller lovlig hogst.  

 

Ved kjøp av tømmer og trevirke, forventes det at kommunens virksomheter stiller de krav som er 

nødvendige for å sikre en bærekraftig utvikling. 

 

Spørsmålet om innføring av et absolutt forbud mot kjøp og bruk av tropisk tømmer 
Av handlingsplan for miljøvennlige offentlige anskaffelser 2007- 2010 gikk det frem at regjeringen 

ikke ville at det i statlige bygg skulle benyttes trevirke med noen form for tropisk tømmer i selve 

bygget eller i materialer som skulle brukes i byggeperioden. Bakgrunnen for denne beslutningen 

var svakhetene ved gjeldende sertifiseringsordninger. Statsbygg har som en følge av dette tatt inn i 

sine kontrakter bestemmelser som forbyr bruk av tropisk tømmer. Det gis imidlertid muligheter for 

unntak etter særskilt søknad dersom det vedlegges dokumentasjon fra pålitelig, uavhengig 

tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om at trevirket ikke kommer fra 

regnskog eller fredet skog.  

 

Et absolutt forbud mot all tropisk tømmer vil kunne medføre at de som driver bærekraftig og lovlig 

hogst og salg av tømmer fra tropiske områder ikke får avsetning på sine produkter. Dette kan 

svekke markedsgrunnlaget for bærekraftig tropisk tømmer og være betenkelig ut fra et 

utviklingsperspektiv. Et absolutt forbud kan også tenkes å kunne komme i strid med forpliktelser 

etter WTO-avtalen.  

 

Dersom vi skal tillate kjøp av tropisk tømmer, må det foreligge uavhengige og pålitelige 

sertifiseringsordninger, som kan godtgjøre hvor tømmeret kommer fra og at det stammer fra 

bærekraftig og lovlig hogst. Regnskogfondet skriver på sine hjemmesider at det i dag ikke finnes 

troverdige sertifiseringsordninger for tropisk tømmer. Det arbeides imidlertid aktivt for å få på 

plass pålitelige og gode sertifiseringsordninger. Fram til slike troverdige ordninger er etablert, 

forventer jeg at Oslo kommunes virksomheter unnlater å anskaffe tropisk tømmer.   

 

Jeg viser i denne sammenheng til EUs tømmerforordning 995/2010, som gjelder omsetning av 
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tømmer og treprodukter og som forventes å innlemmes i norsk rett i løpet av kort tid. Forordningen 

stiller krav til at virksomheter og forhandlere av tømmer og tømmerprodukter ikke omsetter 

produkter som kan knyttes til ulovlig avvirkning. Kravene omfatter: 

  

 at aktører forsikrer seg om at produktets lovlighet ved førstegangs plassering av tømmer 

eller tømmerprodukter på EU- markedet, uavhengig av produktets opprinnelse. 

 sporbarhet gjennom hele verdikjeden samt risikovurdering og minimering med hensyn til 

tømmerets lovlighet og dermed krav til dokumentasjon i alle ledd. 

 

Forordningen kan bidra til at det over tid blir etablert troverdige sertifiseringsordninger for tropisk 

tømmer. 

 

Jeg vil sørge for at det i kommunens standardkontrakter som benyttes ved anskaffelse av tømmer 

og trevirke, tas inn bestemmelser om at det ikke skal benyttes tropisk tømmer med mindre det 

foreligger pålitelige sertifiseringsordninger som kan gi sikkerhet for at tømmeret/trevirket stammer 

fra bærekraftig og lovlig hogst. 

Oslo kommunes nye elektroniske veileder til anskaffelsesprosessen forventes å være på plass om 

kort tid. Denne vil også tydeliggjøre viktigheten av at virksomhetene ut fra miljøhensyn ikke 

anskaffer tropisk tømmer eller trevirke med tropisk tømmer, inntil det foreligger pålitelige 

sertifiseringsordninger som kan gi sikkerhet for at tømmeret eller trevirket stammer fra bærekraftig 

og lovlig hogst. 

 

 

Med hilsen 

 

Eirik Lae Solberg 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk  
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