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Til Nordisk Ministerråd 

Skriftligt spørgsmål 
omhandlende bæredygtigt byggeri 
 

Nordisk Råds udvalg for et holdbart Norden ønsker svar på følgende spørgsmål  

1. Vil Nordisk Ministerråd redegøre for etablering af en styregruppe, som skal 

fremme at cirkulære principper bliver integreret i byggesektoren? 

2. Vil Nordisk Ministerråd redegøre for status for og på det nordiske projekt om 

klimavenligt byggeri, hvor der etableres et nordisk myndighedsnetværk, en 

nordisk arbejdsgruppe og et nordisk dialogforum, som skal fremme vidensde-

ling, samarbejde om løsninger til fælles definitioner, metoder, beregnings-

forudsætninger og -afgrænsninger? 

3. Hvordan påtænker Nordisk Ministerråd at gøre brug af både styregruppen og 

resultaterne af det nordiske projekt? 

4. Påtænker Nordisk Ministerråd at arbejde for at der fastsættes mål for CO2 

reduktioner i nybyggeri?  

 

Baggrund 

Det fremgår af ministerrådets svar på rekommandation 17/2017 om klimasmart byg-

ger at de nordiske bygge- og boligministre den 10. oktober 2019 har vedtaget en de-

klaration om ’lavemissionsbyggeri og cirkulære principper inden for byggesektoren [2].  

 

Desuden fremgår det af svaret at ministerrådet vil igangsætte følgende initiativer: 

1) Etablering af en styregruppe, som skal fremme at cirkulære principper bliver 

integreret i byggesektoren, og dermed at reguleringen af bygningers klima-

påvirkning sker i et livscyklusperspektiv mm. og som skal have ansvar for at 

sikre fremdrift af de eksisterende nordiske initiativer og igangsætte nye nor-

diske initiativer  

2) Et nordisk projekt om klimavenligt byggeri, hvor der etableres 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 2020 

 

                                                                    
[2] https://www.norden.org/da/node/39201  
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Det fremgår også af svaret fra ministerrådet at MR-VÆKST (Erhverv) har spillet føl-

gende relevante mål ind i de tværgående handlingsplaner: ’Norden som ledande för 

en konkurrenskraftig och hållbar bygg- och fastighetssektor med minskad klimatpå-

verkan ur ett livscykelperspektiv’ og ’Norden som ledende inden for cirkulære forret-

ningsmodeller’.  

 

Med hensyn Nordisk råds rekommandation om at etablere af et fælles nordiske digi-

taliseringssystem, ønsker ministerrådet at se nærmere på arbejdet og anbefalingerne 

fra styregruppen, myndighedsnetværket og konference for på den baggrund at kun-

ne vurdere, hvilke nye redskaber der eventuelt skal etableres nordisk. 
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