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Svar Rek. / , Klimatsmart byggande i Norden 

1. Rekommandation 
Rekommandationen har følgende ordlyd: 
 
Nordisk råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 
 

att utveckla ett gemensamt nordiskt digitaliseringssystem för att utföra 
bättre kartläggning och uppföljning av byggnads- och rivningsavfall i Norden  

att utveckla incitament för att belöna resurseffektiva byggnader och renove-
ret byggnader samt att främja hållbar användning av trä som byggnads-
material och belöna byggnadsindustrins självreglering gällande koldioxidut-
släpp i större grad 

att fördjupa det nordiska samarbetet inom hållbarhetsdesign och byggnads-
arbete i strävan att främja noll-energibyggnader och bästa praxis för resurs-
effektivitet i branschen för att förbättra byggbranchernas konkurrensför-
måga. I detta sammanhang bör även de särskilda förhållandena i de arktiska 
områdena beaktas 

att arrangere en konference med deltagelse af Ministerrådet / regeringerne, 
byggebranchen og fagforeningsrepræsentanter for bedre at forstå alle de in-
volverede aktører og styrke funktionen for informationsudveksling 

 
2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 
 
Nordisk Ministerråd (MR-VÆKST (ERHVERV)) deler Nordisk Råds synspunkt om, at 
de bygninger, som vi bygger, i højere grad skal kunne genbruges, og at det er vigtigt 
at samarbejde om at mindske CO -udledningen fra vores bygninger set i et livscy-
klusperspektiv. Dvs., fra materialerne bliver produceret, transporteret, bygningen 
bygget og er i drift samt til den bliver nedtaget og enten helt eller delvist genanvendt 
mm. 
 
Det er en betydningsfuld sag, som Nordisk Råd her løfter i sin rekommandation 

/  og betænkning ’A /hållbart’. Ministerrådet er enig med Nordisk Råd i, at 
der er et stort potentiale i, at byggeriet bliver mere klimasmart og bæredygtig. Skal 
også de nordiske lande minimere en væsentlig del af den samlede affaldsmængde og 
den samlede CO -udledning i Norden, er det derfor også vigtigt med nordiske indsat-
ser inden for bygge- og boligområdet.  
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Den grønne omstilling i Norden prioriteres højt af Nordisk Ministerråd, hvilket afspej-
les i Nordisk Ministerråds Vision , om at Norden skal være verdens mest bære-
dygtige og integrerede region1 samt af de nordiske statsministre og miljø- og klima-
ministres deklaration om carbon neutrality2. Herudover har de nordiske bygge- og 
boligministre den . oktober  vedtaget en deklaration om ’lavemissionsbyggeri 
og cirkulære principper inden for byggesektoren3, som også vil understøtte det nordi-
ske samarbejde for en mere klimavenlig bolig- og byggesektor.  
 
Ministerrådet vil derfor:  
 

1) Lægge op til at der i regi af MR-VÆKST (Erhverv) og med reference til em-
bedsmandskomiteen for erhvervspolitik etableres en styregruppe, som skal 
have ansvaret for de nordiske projekter og aktiviteter inden for bygge- og bo-
ligområdet og bidrage til et mere integreret marked for byggeri i Norden. En 
del af styregruppens arbejde vil være at fremme at cirkulære principper bliver 
integreret i byggesektoren, og dermed at reguleringen af bygningers klima-
påvirkning sker i et livscyklusperspektiv mm., jf. ovenfor.  
 
Styregruppens medlemmer vil komme fra landenes byggemyndigheder og 
bygge- boligdepartementer, og styregruppen skal have ansvar for at sikre 
fremdrift af de eksisterende nordiske initiativer og igangsætte nye nordiske 
initiativer inden for bygge- og boligområdet i perioden - . Styregrup-
pen vil dermed understøtte formålene beskrevet i denne rekommandationen.  
 

2) Helt konkret vil denne styregruppe også være ansvarlig for et nordisk projekt 
om klimavenligt byggeri, hvor der i et projekt vil blive etableret et nordisk 
myndighedsnetværk, en nordisk arbejdsgruppe og et nordisk dialogforum, 
som skal fremme vidensdeling, samarbejde om løsninger til fælles definitio-
ner, metoder, beregningsforudsætninger og -afgrænsninger.  

 
3) Endelig vil ministerrådet invitere alle relevante parter til en konference om 

bygningers klimapåvirkning i .  
 
Nordisk Ministerråds vil allokere tilstrækkelige ressourcer til gennemførelsen af 
ovenstående indsatser. MR-SAM besluttede den . februar , at de tværgående 
handlingsplaner for Nordisk Ministerråds Vision  bl.a. vil indeholde målene: 
’Styrke forskning i, udvikling og fremme af løsninger, som understøtter kuldioxidneu-
tralitet herunder vedr. transport-, byggeri-, fødevare- og energiområdet’ og ’Fremme 
cirkulærøkonomi, bæredygtig produktion og bæredygtig produktion samt ressource-
effektive og giftfrie kredsløb i Norden’. 
 

                                                                                                                                                                                        
1 https://www.norden.org/da/declaration/vores-vision-  
2 https://www.norden.org/da/node/    
3 https://www.norden.org/da/node/  
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MR-VÆKST (Erhverv) har bl.a. spillet følgende relevante mål ind i de tværgående 
handlingsplaner: ’Norden som ledande för en konkurrenskraftig och hållbar bygg- 
och fastighetssektor med minskad klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv’ og ’Nor-
den som ledende inden for cirkulære forretningsmodeller’. Erhvervssektoren vil kon-
kretisere indsatserne i løbet af foråret  inden handlingsplanerne godkendes den 

. juni . 
 
Ministerrådet vil sammen med landene konkretisere indsatserne for disse mål i hand-
lingsplanerne og budgettet. Nordisk Råd og Nordisk Råds præsidium inddrages ifølge 
tidsplanen for handlingsplanerne i juni måned .  
 
Specifikt foreslår Nordisk Råd etablering af et fælles nordiske digitaliseringssystem. 
Ministerrådet ønsker at se arbejdet og anbefalingerne fra styregruppen, myndig-
hedsnetværket og konference for på den baggrund at kunne vurdere, hvilke nye red-
skaber der eventuelt skal etableres nordisk. 
 
Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen er opfyldt. 


