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Nordisk Råds Udvalg for et Holdbart Norden 

 

28. januar 2021 

Svar til Nordisk Råds ang. spørgsmål omhandlende bæredygtigt byggeri  
På vegne af MR-Vækst (erhverv) vil jeg gerne takke for spørgsmålene vedrørende 

bæredygtigt byggeri fra Nordisk Råds Udvalg for et Holdbart Norden og for 

muligheden for at svare på spørgsmålene. Bæredygtigt byggeri er et område, som 

Finland prioriterer højt under vores formandskab. Vi har derfor prioriteret, at ét af 

vores finske formandskabsprojekter ’Nordiska nätverk för cirkulärt byggande til i alt 7 

MDKK i perioden 2021-23 skal fremme netop bæredygtigt byggeri. Konkret kan 

oplyses følgende om de indsatser under Nordisk Ministerråd, som Nordisk Råd 

spørger til (se nedenfor):  

  
1) Vil Nordisk Ministerråd redegøre for etablering af en styregruppe, som skal fremme at 

cirkulære principper bliver integreret i byggesektoren? 

 

Den nordiske styregruppe for harmonisering af byggeregler for et mere 

integreret marked for byggeri i Norden blev den 2. marts 2020 etableret under 

embedsmandskomiteen for erhvervspolitik (EK-N) i MR-Vækst (erhverv). 

Styregruppens medlemmer1 er udpeget af landene og Grønland, Færøerne samt 

Åland og mandatet for styregruppen løber frem til udgangen af 2024 (se bilag 1 

vedlagt). Styregruppen skal fremme og sammenordne det langsigtede arbejde 

for at skabe et fælles nordisk marked for byggeri og initiere og fremme indsatser, 

der styrker integrerede og grønne vækstbetingelser for byggeribranchen. 

 
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 vidensdeling, samarbejde 
om løsninger til fælles definitioner, metoder, beregnings-forudsætninger og -
afgrænsninger?  

 

Nordic Climate forum for Construction 2020 blev afholdt den 27. august 2020. Her 
blev der givet status og indhentet inputs til det videre arbejde fra den nordiske 
byggebranche. Det nordiske myndighedsnetværk samarbejder forsat tæt, og der 
er fremadrettet planlagt tre møder i den nordiske arbejdsgruppe. Resultater bliver 
løbende formidlet gennem nyhedsbreve og på Swedish Life Cycle Centers 
hjemmesiden 

                                                                                                                                                                                        
1 https://www.norden.org/da/organisation/nordisk-styregruppe-harmonisering-af-byggeregler  

https://www.norden.org/da/organisation/nordisk-styregruppe-harmonisering-af-byggeregler
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Herudover har erhvervssektoren prioriteret bæredygtigt og konkurrencedygtigt 

byggeri i handlingsplanen 2021-24 for Nordisk Ministerråds vision 2030. 

Erhvervssektoren har afsat i alt 40 MDKK til dette arbejde i perioden og MR-SAM 

har med et tværsektorielt initiativ finansieret arbejdet med 12 MDKK og Miljø- og 

Klimasektoren har herudover finansieret arbejdet med 10 MDKK, se bilag 2.  
 

Supplerende kan nævnes, at det finske formandskab i 2021 igangsætter et 
formandskabsprojekt til i alt 7 MDKK under titlen ’Nordiska nätverk för cirkulärt 
byggande’, hvor formålet er at udvikle kompetencenetværk for cirkulær økonomi 
i byggesektoren, der vil identificere, sammenligne og udbrede de bedste 
nordiske principper for cirkulær økonomi i byggesektoren i Norden. 

 

3) Hvordan påtænker Nordisk Ministerråd at gøre brug af både styregruppen og 
resultaterne af det nordiske projekt?  

 

Styregruppen vil sikre fremdrift af eksisterende nordiske byggeinitiativer kunne 
igangsætte nye nordiske initiativer inden for byggeområdet. Styregruppen har 
bl.a. besluttet at igangsætte en analyse af barrierer for et mere integreret marked 
for byggeri i Norden. Styregruppen vil også sikre sammenhæng mellem de 
forskellige nordiske og nationale projekter mm. og at projekterne bliver godt 
forankret i landene. 

 

Resultaterne fra projektet om klimavenligt byggeri kan skabe et godt 
udgangspunkt for det videre nordiske arbejde med bæredygtigt byggeri. Konkret 
kan resultaterne anvendes som styrende elementer til udviklingen af klimavenligt 
byggeri i Norden, såvel som til udviklingen af beregningsregler for 
livscyklusvurderinger og harmonisering heraf.  

 

4) Påtænker Nordisk Ministerråd at arbejde for at der fastsættes mål for CO2 
reduktioner i nybyggeri?  

 

Nordisk Ministerråd vil med projektet om bæredygtigt og konkurrencedygtigt 
byggeri i handlingsplanen 2021-24, det finske formandskabsprojekt, projekt om 
klimavenligt byggeri mm. understøtte de nordiske landes arbejde med at kunne 
fastsætte mål for CO2-reduktioner i byggeriet.  

 

Jeg håber hermed at have svaret på Nordisk Råds spørgsmål. 

Med venlig hilsen 

 
Krista Mikkonen 

 

 

Miljø- og klimaminister, Finland  



 
 

3 / 6 

Bilag 1: Mandat for nordisk styregruppe for harmonisering af byggeregler for et 

mere integreret marked for byggeri i Norden  

 

Baggrund og formål 

Ved det nordiske boligministermøde i Stockholm i juni 2018 blev Finland, Island, 

Norge, Sverige og Åland enige om en fælles deklaration om at øge samarbejdet for 

at udvikle et mere integreret nordisk byggemarked. Ved bygge – og 

boligministermødet i Reykjavik d. 10 oktober 2019 blev de nordiske ministre enige 

om vigtigheden af det fælles arbejde for at skabe et bæredygtigt nordisk 

byggemarked, der mindsker sin klimapåvirkning og arbejder frem imod en cirkulær 

økonomi. Ministrene pointerede bl.a. behovet for at harmoniseringsarbejdet 

fortsættes ved at indrette en styregruppe. Videre blev en roundtable diskussion 

gennemført med ministrene og repræsentanter fra den nordiske byggebranche om 

løsninger for at muliggøre opførelsen af billigere boliger og producerer for at kunne 

samordne byggemarkedet i alle de nordiske lande. 

 

Samtidig ønsker de nordiske bygge- og boligministre en fælles indsats for at 

nedbringe CO2-udledningen fra særligt nybyggeri, hvor landene står foran et stort 

arbejde de kommende år med at afdække, hvordan der kan indføres krav til et mere 

bæredygtigt byggeri. 

 

Her har Norden mulighed for at gå forrest og definere fælles rammebetingelser og 

opgørelsesmetoder, der til sammen kan fremme en byggeteknisk udvikling, der er 

mere bæredygtig end i dag. Ved på et tidligt tidspunkt at være fælles om den 

langsigtede omstilling af byggeriet opnås et mere integreret nordisk marked, hvilket 

kan danne grundlaget for en fælles indsats i det europæiske harmoniseringsarbejde 

både i relation til forslag til ændringer eller revisioner af mandater, Eurocodes, 

prøvningsstandarder eller europæiske harmoniserede af produktstandarder. 

Derudover er der et stort potentiale i at samarbejde om at påvirke et styrket grønt 

fokus i den europæiske byggevareforordning, der fastsætter betingelser for 

markedsføring og salg af byggevarer, herunder muligheden for at kræve deklaration 

af en byggevares klima- og miljøaftryk. Dette styrkede samarbejde om 

harmoniserede krav til bæredygtigt byggeri vil komme borgere og virksomheder til 

gode og styrke den nordiske vision om et grønt Norden. 

 

Styregruppens formål er at fremme sammenordne det langsigtede arbejde for at 

skabe et fælles nordisk byggemarked, eksempelvis gennem samarbejde om 

harmonisering af de nordiske landes byggeregler, der hvor det er relevant. 

Styregruppen skal initiere og fremme indsatser og producerer, der styrker 

integrerede og grønne vækstbetingelser for byggeribranchen.  

 

Styregruppens rolle 

Styregruppens rolle er at: 

 træffes regelmæssigt for at følge op og diskutere muligheder for at øge 
integrationen af det nordiske byggemarked, 
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 initiere og støtte undersøgelser, studier samt partnerskaber for at identificere 
regler med potentiale for øget integrering og harmonisering,  

 udveksle erfaringer om aktuelle nationale foretagender, som kan være 
relevante i et integrerings – og harmoniseringsperspektiv og 

 ved behov komme med forespørgsler til EK-N om finansiering af 
undersøgelser/projekter/foretagender (EK-N står i så fald med den endelige 
beslutning om at tildele midler til enkelte projekter, der skal være i 
overensstemmelse med gældende nordiske strukturer)  

Harmoniseringsdagsordenen har været drøftet på nordiske bygge- og 

boligministermøder i både 2018 og 2019. På det politiske niveau og i branchen 

opleves der særligt interesse i områder med voksende nationalt  fokus, som f.eks. 

opgørelse af miljø- og klimapåvirkninger på bygningsniveau samt digitalisering af 

bygnings- og planlægningsprocesser. Styregruppen skal dermed også tage en aktiv 

rolle i organisering af det årlige Nordic Climate Forum for Construction i samarbejde 

med de respektive værtsnationer og med inddragelse af branchen.  

 

Landene har også fremhævet samarbejde om deklarering af byggevarers egenskaber 

med hensyn til bæredygtighed, ensartet beregningsgrundlag for værdier til en 

livscyklusvurdering og udarbejdelse af ensartede nationale annekser til de 

kommende eurocodes samt nordisk samarbejde om europæisk 

harmoniseringsarbejde som relevante områder af øget det nordiske samarbejde. 

Hertil kan lægges, at det kan være relevant at samarbejde om det europæiske 

byggevaredirektiv, idet der fra EU-Kommissionens side sammen med 

medlemslandene lægges op til, at man skal gennemgå 444 harmoniserede 

standarder for at undersøge medlemslandenes behov for regulering samt behovet for 

at indarbejde ’Basic Work Requirements vedrørende bæredygtig brug af 

naturressourcer’ (BWR 7). 

 

Ordførerskab 

Ordførerskabet i styregruppen følger rotationen af det Nordiske ministerråds 

ordførerskab. 

 

Styregruppens sammensætning 

Det er vigtigt, styregruppen skaber en tydelig kobling mellem den politiske styring og 

det operative arbejde med udviklingen af byggeregler på nationalt niveau. Hvert land 

skal derfor repræsenteres af højst af to medlemmer i styregruppen. En repræsentant 

skal stå i foretræde i det nationale departement/ministerium vedrørende spørgsmål 

om byggeri. En repræsentant skal stå i foretræde hos den nationale myndighed (eller 

lignende) som ansvarlig for byggeregler. Repræsentationen bør ske på chefsniveau 

hos et departement eller ministerium og generaldirektørniveau, når det kommer til 

nationale myndigheder. Hvert land udpeger sit ordinære medlem af styregruppen. 

De selvstyrende områder udpeger en observatør og en stedfortrædende observatør, 

hvilket følger modellen fra de nordiske embedsmandskomiteer.  

 

Styregruppens medlemmer er ansvarlige for at udvikle formerne for gruppens 

arbejder og de møder, som afholdes. Styregruppen kan invitere både andre 
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observatører og deltagere, såsom eksperter og brancherepræsentanter til møder 

efter behov og afhængigt af de emner, der diskuteres.  

 

Milepæle 

 Styregruppens skal træffe mindst en gang per år. 
  Styregruppen arbejde bør præsenteres for MR-N, Bygge – og 

boligministrene samt EK-N. 
 Styregruppen skal én gang årligt og senest den 15. februar rapportere til EK-

N om årets aktiviteter. 

Organisation / ressourcer 

 Mandatets tidsramme er fra 2/3 2020 til 31/12 2024. 
 Styregruppen rapporterer til EK-N (MR-N) samt bygge – og boligministrene. 
 Styregruppen mødes ved behov, men mindst én gang årligt og udvikler 

samtidig selv formatet for sine møder. 
 EK-N godkender styregruppens mandat. 
 Formandskabet for styregruppen fungerer som sekretariat for styregruppen 

og NMRS vil også kunne bistå arbejdet i styregruppen. 

Budget 

I første omgang tildeles 770.000 DKK til styregruppen for at initiere analyser, 

undersøgelser og projekter samt 20.000 for mødeomkostninger. Herudover vil 

styregruppen kunne komme med projektforslag til finansiering hos EK-N og andre 

ministerråd. 
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Bilag 2: 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 2: Erhvervssektorens indspil om bæredygtigt og konkurrencedygtigt byggeri til 
handlingsplan for Nordisk Ministerråds Vision 2030 

Sektorens væsentligste indsatser Samarbejdspartnere Målopnåelse Økonomi 

Beskriv indsatser på baggrund af den indikative budgetramme på et 
overordnet plan med en overskrift og max 100 ord. 

Beskriv de væsentligste 
samarbejdspartnere 

Beskriv de væsentligste succes-
kriterier 

Beskriv indsatsens samlede 
økonomi 

Norden som ledende indenfor en bæredygtig og konkurrencekraftig 
bygge- og boligsektor med mindsket miljø- og klimapåvirkning 
 
Vi vil mindske CO2-udledningen fra bygge- og boligsektoren ved: 
 
1. Harmonisering af livscyklusanalyser (MR-N og MR-MK) 

• beregningsmetoder og effekter 

• fælles referencedata, indikatorer og informationsmodeller 

• klimadatabase for livscyklusanalyser og udveksling af data, 
statistik mm. 

• Incitamenter vedrørende klimatiltag 
 
 2. Bestillerstøtte og krav ved opførelse af bæredygtigt byggeri (MR-N og 
MR-MK) 
Erfaringsudveksling ift. bæredygtighedskrav, bestillerstøtte, 
indikatorer, opfølgningsmetoder mm. 
 
3. Fremme nye og innovative løsninger og forretningsmodeller  
Fremme markedet for innovative løsninger og forretningsmodeller for 
at opnå netto-nul-udslip fx ved at samarbejde om øget cirkulært 
byggeri, fleksible planløsninger, bæredygtige byggematerialer, 
digitale værktøjer mm. 

Nordiska styrgruppen för bygg- och 
bostadsområdet för att främja en 
mer integrerad nordisk 
byggmarknad  
  
Nordic Working Group for LCA, 
climate and buildings  
 
 
 
 
Byggindustrin 
Fastighetsägare 
Kommuner/allmänna bostadsbolag 
Projektet Grønne og bærekraftige 
samfunnsinstitusjoner i Norden 
(MR-U) 
Miljöcertifieringsorgan 
 
Nordic Innovation 
MR-FJLS 
 

Övergripande effektmål:  
Minskad klimatpåverkan från 
byggandet ur ett 
livscykelperspektiv, inkl. cirkulära 
principer (produktskede, 
byggproduktions-skede, 
användningsskede och 
slutskede/återanvändning),  
 
- Nordisk samsyn inom LCA för 
byggnader 
 
- Gemensamt nordiskt ramverk för 
livscykelanalyser för byggnader och 
kravställande på byggnaders 
klimatpåverkan 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 MDKK 
 

Beskriv evt. indsatser på baggrund af midler fra den reserverede 
pulje på et overordnet plan med overskrift og max 100 ord.  

Beskriv de væsentligste 
samarbejdspartnere 

Beskriv de væsentligste succes-
kriterier 

Beskriv indsatsens samlede 
økonomi 

Norden som ledende indenfor en bæredygtig og 
konkurrencekraftig bygge- og boligsektor med mindsket miljø- 
og klimapåvirkning 
 
Vi vil mindske CO2-udledningen fra bygge- og boligsektoren ved: 
 
4. Styrke og øge nordisk træbyggeri (MR-N, MR-FJLS, MR-MK)  
Udarbejde en nordisk handlingsplan for træbyggeri, harmonisere 
relevante regler for træbyggeri, styrke værdikæden fra skov til 
træhus samt skabe mere cirkulær økonomi 
 

MR-N 
MR-MK 
MR-FJLS 
MR-K 
MR-E 
 
Nordiska styrgruppen för bygg- 
och bostadsområdet för att främja 
en mer integrerad nordisk 
byggmarknad  

Overordnede effektmål:  
En strategi for hvordan 
bioøkonomien indenfor byggeriet 
kan medvirke til at Norden opnår 
sin vision. 
 
Benchmarking system der kan 
sammenligne indsatser for 
emissionsfrie byggepladser på 
tværs i Norden. 

Totalt 12 millioner DKK 2021-2024 
 
2021: 3 millioner DKK 
2022: 3 millioner DKK 
2023: 3 millioner DKK 
2024: 3 millioner DKK 
 
MR-N vil allokere 40 MDKK fra 
egen budgetramme i perioden 
2021-24 



 

5. Fremme bæredygtige og CO2-udledningsfrie byggepladser (MR-MK 
og MR-N) ved benchmarking for emission-frie byggepladser i 
Norden til brug for udbud, samarbejde om metoder mm. der sikrer 
opfølgning på kontrakter og samarbejde om emissionsfrie 
arbejdsmaskiner og anbefalinger til krav mm. 
 
6. Miljøbevidst arkitekturpolitik fra tegnebordet til færdigt byggeri 
(MR-K, MR-N, MR-MK, MR-FJLS) 
Fremme gode eksempler på bæredygtig arkitektur og design i tråd 
med målene i Agenda 2030, anspore til tværfaglig videndeling 
mellem nordiske eksperter, brancheaktører, myndigheder og 
uddannelsesinstitutioner.  
 
[Dette indspil er direkte forbundet med MR-N, MR-MK  m.fl. fælles 
indspil ovenfor for egen budgetramme med samme overskrift og 
overordnet mål] 
 

Nordic Working Group for LCA, 
climate and buildings  
Byggindustrin 
Fastighetsägare 
Kommuner/allmänna 
bostadsbolag 
Projektet Grønne og bærekraftige 
samfunnsinstitusjoner i Norden 
(MR-U) 
Miljöcertifieringsorgan 
Nordic Innovation 
Nordiska projektet Wood in 
Construction (WiC), Build in Wood 
(H2020 projekt), Sveriges 
Träbyggnadskansli, Nordiske 
Arkitektur foreninger, Aalto 
Universitet, NTNU, 
Byggeindustrien,Treteknisk, 
Puutuoteteollisuus, 
Træinformation, og EIT-Climate-
KIC. 
NIBIO 
Woodworks 
Nettverk for utslippsfrie 
anleggsmaskiner (Oslo og Asker 
kommuner, Vegvesenet, 
Statsbygg, DigDir og NHO LUP), 
Oslo, København, Helsinki, 
Stockholm, Trondheim, Cleancon, 
Volvo, Moxy, Nasta , PonCat 
(Norge) 
KoDyNa, NTNU, RISE, Skanska, 
C40, ICLEI, EUROCITIES og EIT 
Climate-KIC. 
Scandianavian Green Roof 
Association 
SINTEF Communities 
(Byggforskstandarden), RISE (, SP 
och Swedish ICT), YTT 
 
Sustainordic, relevante fagetater, 
arkitekter og 
uddannelsesinstitutioner i 
Norden. 

Udvikling af system der kan tjekke 
op på emissionsfrie 
arbejdsmaskiner og sikre at krav i 
udbud bliver efterfulgt, således at 
der er lige vilkår for alle.  
 
 
Udvikling af retningslinjer der 
sikrer at en reduktion i CO2 
udledning ikke medfører højere 
udledning af andre emissioner. 
 
 
 
 
 
Det nordiske samarbeide om 
bæredigtigt byggeri styrkes 
gennem arkitekturfaglig- og 
politisk dialog og diskussion.  
 
Relevante 
uddannelsesinstitutioner deltager.  
 
Resultater fra projektet spredes til 
relevante myndigheder og 
aktører.  
 
Indsatsen spiller sammen med det 
planlagte prioriteringsprojekt 
Networks for circular economy in 
the construction sector 

MR-MK vil allokere yderligere 10 
MDKK fra egen budgetramme til 
bæredygtigt byggeri. MR-MK har 
endnu ikke besluttet, hvilke dele 
af det samlede indspil, som MR-
MK vil finansiere.  Dvs., om man 
vil finansiere indspil her under 
egen budgetramme eller indspil 
under egen budgetramme, se 
ovenfor. 
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