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Fyrirspyrjandi Norræna sjálfbærninefndin 

Viðtakandi Norræna ráðherranefndin 
 

Til Norrænu ráðherranefndarinnar 

Skrifleg fyrirspurn um sjálfbærar byggingar 
 

Sjálfbærninefnd Norðurlandaráðs óskar svara við eftirtöldum spurningum: 

1. Getur Norræna ráðherranefndin gert grein fyrir stofnun stýrihóps sem hafi 

það hlutverk að greiða fyrir innleiðingu hringrásarhugsunar í 

byggingariðnaði? 

2. Getur Norræna ráðherranefndin gert grein fyrir stöðu norræna verkefnisins 

um loftslagsvænar byggingar þar sem sett verða á fót norrænt samstarfsnet 

yfirvalda, norrænn starfshópur og norrænn samráðsvettvangur í þeim tilgangi 

að efla þekkingarmiðlun og annast samstarf um sameiginlegar skilgreiningar 

og aðferðir svo og forsendur fyrir og afmarkanir í útreikningum? 

3. Hvernig hyggst Norræna ráðherranefndin nýta sér starf stýrihópsins og 

árangur norræna verkefnisins? 

4. Hyggst Norræna ráðherranefndin vinna að því að markmið verði sett um 

minni kolefnislosun í tengslum við nýbyggingar? 

 

Bakgrunnur 

Í svari ráðherranefndarinnar við tilmælum 17/2019 um loftslagsvænar byggingar 

kemur fram að ráðherrar bygginga- og húsnæðismála á Norðurlöndum hafi samþykkt 

10. október 2019 yfirlýsingu um „lítið kolefnisspor og hringrásarkerfi í 

byggingariðnaði“[1]. 

 

Í svarinu kemur einnig fram að ráðherranefndin hyggist ráðast í eftirtalin verkefni: 

1) Komið verði á laggirnar stýrihópi sem falið verði að vinna að innleiðingu hring-

rásarhugsunar á öllum sviðum byggingariðnaðar, og gæta þess m.a. í því 

samhengi að opinber ákvæði um loftslagsáhrif mannvirkjagerðar taki tillit til 

vistferilssjónarmiða, ásamt því að tryggja að norræn verkefni sem þegar er 

unnið að fái framgang og nýjum verði hleypt af stokkunum. 

2) Norrænt verkefni um loftslagsvænar byggingar þar sem sett verða á fót 

norrænt samstarfsnet yfirvalda, norrænn starfshópur og norrænn 

samráðsvettvangur í þeim tilgangi að efla þekkingarmiðlun og annast 

samstarf um sameiginlegar skilgreiningar og aðferðir svo og forsendur fyrir og 

afmarkanir í útreikningum. 

3) Loks hyggst ráðherranefndin bjóða öllum viðkomandi til ráðstefnu um 
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loftslagsáhrif mannvirkja á árinu 2020. 

 

Í svari ráðherranefndarinnar kemur einnig fram að MR-VÆKST (ráðherranefnd um 

atvinnustefnu) hafi fléttað eftirfarandi markmið inn í þverlægar 

framkvæmdaáætlanir: „Norðurlönd vísi veginn til samkeppnishæfrar og sjálfbærrar 

starfsemi í bygginga- og fasteignageiranum með minni loftslagsáhrifum á grunni 

vistferilssjónarmiða“ og „Norðurlönd vísi veginn á sviði fyrirtækjarekstrar í 

hringrásarhagkerfi“. 

 

Að því er varðar tilmæli Norðurlandaráðs um að koma á fót samnorrænu 

stafvæðingarkerfi tekur ráðherranefndin fram að hún vilji skoða vinnu og tillögur 

stýrihópsins, samstarfsnets yfirvalda og ráðstefnunnar nánar áður en metið er hvaða 

nýjar ráðstafanir geta komið til greina í norrænu samstarfi. 
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