Klimabeskyttelse

naturlig å bygge bærekraftig

Forente … Produsenter

Sunn bolig

Vi samarbeider for bærekraft
og sunne bygg

Bærekraft

av nyskapende bygningsmaterialer,

ansvarlige innkjøpere og kunderettede planleggere og bygningsfirmaer har slått seg sammen med miljø- og forbrukerorganisasjoner,

BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
– Friends of the Earth, Amis de la terre

rådgivere for økologisk bygging og kritiske forskere i den anerkjente

Suisse

miljøorganisasjonen natureplus. Alle disse partene samarbeider
på samme vilkår og i et fellesskap for å utvikle en ny bærekraftig
byggekultur.

Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie

… I Europa har EU satt bærekraft som ett av sine mål – også
innen byggebransjen. Derfor skal byggeprodukter i hele Europa
gjennomgå tester og merkes med de miljømessige egenskapene
sine i henhold til et felles regelverk. For at forbrukerne og fagfolkene

ANAB – Associazione Nazionale
Architettura Bioecologica

skal ha en informasjonskilde, har natureplus og deres partnere
kontorer i Belgia, Frankrike, Storbritannia og de tyskspråklige
landene.

For livskvalitet

Hovedkontor og natureplus Tyskland
natureplus, Hauptstraße 24, D-69151 Neckargemünd, Tyskland
Tlf. +49 6223 8660170, faks. +49 6223 8660179
E-post: info@natureplus.org, office@natureplus.org
presentert av:

Det europeiske kvalitetsmerket
for bærekraftige bygningmaterialer
– testet for å være forenlig med
miljøet, helsefaktorer og funksjonalitet

natureplus England
ASBP Alliance for Sustainable Building Products
5 Baldwin Terrace, London, London Nl 7RU, England
Tlf. +44 207 8418909
E-post: uk.info@natureplus.org
natureplus Belgia
VIBE vzv Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen
Grote Steenweg 91, B-2600 Antwerpen (Berchem)

naturlig å bygge bærekraftig
www.berg-berg.com

Tlf. +32 3 2181060, faks. +32 3 2181069
E-post: be.info@natureplus.org

Berg & Berg – en del av Södrakonsernet

Klimabeskyttelse
Sunn bolig
Bærekraft

Klimabeskyttelse – ikke bare når
det gjelder forbruket av olje og
energi – produkter som er sertifiserte av natureplus, er energibesparende selv mens de blir produsert

Vi tilbringer 90 % av livene våre
innendørs – produkter som
sertifiseres av natureplus,
garanterer en sunn bolig

Bærekraft betyr god forvaltning
av ressursene – produkter som er
sertifiserte av natureplus, er
laget av fornybare råvarer

Hvis vi vil forhindre at den globale oppvarmingen påvirker klimaet vårt, må vi sørge for en
betraktelig reduksjon i forbruket av olje, gass
og energi som produseres på tradisjonelt vis. I
dag brukes det så mye energi i byggeprosessen
for et nytt hus at tilsvarende mengde energi
kunne ha varmet det opp i 25 år.
Siden gode bygningsmaterialer kun kan produseres i en ren produksjonsprosess, gjennomfører vi strenge kontroller av produksjonsanlegg.
Ved å ta i bruk en livssyklusanalyse basert på
målverdier for hvert sertifiserte produkt sikrer
natureplus at det er produsert med et energieffektivitetsnivå som ligger over gjennomsnittet.
Bygningsmaterialer som produseres av fornybare råvarer, beskytter i tillegg klimaet ved å
lagre karbondioksid.

Vi tilbringer hele livet i bygninger som bygges
stadig mer lufttette. Mange bygninger forårsaker sykdommer siden inneluften blir
forurenset av skadelige stoffer. Stadig flere lider
av allergier og sykdommer.
Det eneste som hjelper, er konsekvent å
velge produkter som har gjennomgått strenge
kontroller for å avdekke skadelige stoffer.
Miljøorganisasjonen natureplus sertifiserer kun
produkter som for eksempel kontrolleres i
testkammer og ikke viser tegn til å inneholde
skadelige stoffer, og som ofte forbedrer inneklimaet på grunn av de særegne egenskapene
sine.

For tiden holder vi på å erstatte fossile
brennstoff med fornybare energikilder i energiproduksjonen. Likevel forbruker byggebransjen
globalt fremdeles minst 40 prosent av alle
råvarer, og dermed står de for den største
miljøbelastningen.
Vi vil etterlate oss en verden som er rik på
ressurser til kommende generasjoner. Derfor
er det på høy tid at byggebransjen reduserer
forbruket av fossile og primære råvarer i så stor
grad som mulig. I produkter som er sertifisert
av natureplus, har andelen fornybare og gjenvunne råvarer blitt maksimert.

natureplus – vi viser deg veien

