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Viktig med miljøkrav 
ved offentlige innkjøp
Med «grønn industri» som politisk 
ambisjon i Norge er spørsmålet om 
bærekraftig og miljøriktig produk-
sjonskapasitet i Norge skal være 
avgjørende for innkjøpsvalg ved 
bygg og anlegg, eller om det fort-
satt kun skal legges vekt på lavest 
mulig pris.

Innenfor stålindustrien har Celsa Armeringsstål 
AS de strengeste kravene i forhold til utslipp til 
luft, og svært lave utslipp av CO2 per tonn. 
- Dette er en situasjon vi kan og må utnytte, både 
som bedrift og som nasjon. Ved å samordne miljø-
avgifter, miljøkrav og krav til bruk av bærekraftige 
materialer innenfor bygg- og anleggssektoren, så 
kan det bli en vinn-vinn-situasjon. 
Redskap til å gjennomføre slike vurderinger ved 
offentlige innkjøp finnes allerede. Men vi må ha 
tilstrekkelig politisk vilje for å sette det ut i livet, 
sier økonomisjef ved Celsa Armeringsstål AS.
Han legger til at om vi, på den andre siden, fortset-
ter som nå, så betyr det at bærekraftig industri i 
Norge må bære høye kostnader for miljøtiltak på 
vegne av hele den internasjonale industrien. 
- Det blir ikke riktig tilnærming til miljøutfordrin-
gene.
I dag er pris dominerende faktor for de som skal 
kjøpe for eksempel armeringsstål. Miljøkravene 
i Norge som pålegges bedriftene i produksjonen, 
ved framstilling av produkter som blant annet ar-
meringsstål, betyr svært lite når innkjøpskriteriene 
fastsettes i forbruksleddet, og det er lavere miljø-
krav til utenlandske produsenter, sier Eivind B. 
Hansen.
Han understreker at hovedmålet for miljøtiltak må 
være å redusere samlet CO2- og tungmetallutslipp.
For en bedrift som Celsa Armeringsstål AS er det 
i tillegg til miljøavgifter også kostbart å drifte ren-
se- og miljøanlegg, noe som er en kostnad konkur-
rentene ofte ikke har. Hansen forteller at for ikke 
lenge siden var det en delegasjon fra World Steel 
Association på besøk ved Celsa for å se nærmere 
på hvordan man ved anlegget i Mo Industripark 
imøtekommer de norske kravene til rensing. De 
var svært interessert i miljøteknologien og de prak-
tiske løsningene ved Celsa, og de var her for å se på 
løsninger som kan bli aktuelle også internasjonalt.
Celsa Armeringsstål AS har fått dokumentert, via 
en såkalt Environmental Product Declaration som 
ble utarbeidet av en tredjepart i 2012, at det samlede 
utslippet for deres produkter tilsier et utslipp på 
360 kg CO2 pr tonn solgt materiale i Sverige. Dette 
er halvparten av gjennomsnittutslippet til øvrig 
skrapbasert stålproduksjon i Europa. For eksempel 
betyr det at dersom Celsas produkter erstatter "Eu-

ropeiske produkter" i det forestående  infrastruk-
turprosjektet "Förbifarten Stockholm" (E4 utenom 
byen), så vil utslippene fra dette prosjektet reduse-
res med rundt 18.000 tonn CO2-ekvivalenter. 
- Til sammenligning er Celsa Armeringsståls       
direkteutslipp fra anlegget i Mo på omlag 100.000 
tonn på et helt år, sier Eivind B. Hansen.

Offentlige innkjøp
Det vil være et viktig bidrag i miljøarbeidet dersom 
myndighetene stiller generelle miljøkrav ved inn-
kjøp fra alle leverandører. I dette spørsmålet har 
Nordland fylkeskommune støttet opp om et slikt 
krav (se rammesak).
- De nødvendige verktøyene finnes, gjennom inter-
nasjonale standarder. Celsa Armeringsstål AS har 
gjort sin del av jobben, og vi har også dokumentert 
CO2-utslippene fra hele vår framstillingsprosess, 
både i forhold til logistikk og produksjon, forteller 
Eivind B. Hansen. 

De føler støtte fra miljøbevegelsen om at det må 
etableres en standard på dette feltet, og i denne sa-
ken mener de det vil være til hjelp for norsk indus-
tri generelt sett, samt at det vil bygge opp om den 
norske miljøpolitikken.
Både Celsa Armeringsstål og Mo Industripark AS 
har i det siste året deltatt i flere møter med myndig-
heter, politisk ledelse og organisasjoner omkring 
denne saken. Også for Mo Industripark AS har 
fokus vært å fremme generelle miljøsynspunkter 
overfor myndigheter og politisk ledelse, inkludert 
argumenter for beregning av CO2-livsløpsregnskap 
i bygg- og anleggsvirksomhet.
- Vi ser at politiske myndigheter ønsker å gå videre 
med dette viktige arbeidet, sier han.
I tillegg ønsker Celsa Armeringsstål AS at både 
NHO, Norsk Industri og LO er aktive påvirkere på 
dette feltet. Da LO-leder Gerd Kristiansen var på 
besøk til bedriften i mars ble da også denne saken 
drøftet direkte med henne. 

- Celsa Armeringsståls virksomhet i Norden genererer CO2-utslipp på et nivå som er om lag det halve av tilsvarende 
stålindustri i Europa, sier Eivind B. Hansen.


