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Norræna sjálfbærninefndin 

 

28. janúar 2021 

Svar við fyrirspurn Norðurlandaráðs um sjálfbærar byggingar 
Fyrir hönd MR-Vækst (ráðherranefndar um atvinnustefnu) þakka ég fyrir fyrirspurn 

norrænu sjálfbærninefndarinnar um sjálfbærar byggingar og fyrir að fá tækifæri til að 

svara spurningunum. Sjálfbærar byggingar er málaflokkur sem Finnland leggur mikla 

áherslu á á formennskuárinu. Þess vegna leggjum við áherslu á að eitt formennsku-

verkefni Finnlands eigi að efla einmitt sjálfbærar byggingar en það er „Norræn 

samstarfsnet um hringrásarbyggingar“ með heildarfjárveitingu sem nemur 7 millj. 

DKK á tímabilinu 2021-2023. Hér á eftir verður greint frá aðgerðum á vegum Norrænu 

ráðherranefndarinnar sem varða fyrirspurn Norðurlandaráðs (sjá eftirfarandi):  

  
1) Mun Norræna ráðherranefndin greina frá stofnun stýrihóps sem á að greiða fyrir 

samþættingu hringrásarhugsunar í byggingariðnaði? 

 

Norræni stýrihópurinn um samræmingu á byggingarreglugerðum í þágu 

samþættingar á byggingamarkaði á Norðurlöndum var skipaður 2. mars 2020 á 

vegum embættismannanefndar um atvinnustefnu (EK-N) sem heyrir undir  

MR-VÆKST (atvinnustefnu) Fulltrúar í stýrihópnum1 eru tilnefndir af löndunum, 

einnig Álandseyjum, Færeyjum og Grænlandi, en umboð stýrihópsins gildir til 

ársloka 2024 (sjá meðfylgjandi fylgiskjal 1). Stýrihópurinn á að greiða fyrir og 

samhæfa langtímastarf sem miðar að því að skapa sameiginlegan norrænan 

byggingamarkað, jafnframt að hefja og styðja átaksverkefni sem styrkja samþætt 

og græn vaxtarskilyrði í byggingariðnaði. 

 
2) Mun Norræna ráðherranefndin greina frá stöðu norræna verkefnisins um loftslags-

vænar byggingar þar sem sett verða á laggirnar norrænt samstarfsnet opinberra 
stofnana, norrænn starfshópur og norrænn samráðsvettvangur sem eiga að greiða 
fyrir þekkingarmiðlun, samstarfi um sameiginlegar skilgreiningar og aðferðir svo og 
um forsendur og afmarkanir í útreikningum?  

 

Nordic Climate Forum for Construction 2020 fór fram 27. ágúst 2020. Þar var greint 
frá stöðu mála og tillögum sem borist höfðu frá norrænum byggingariðnaði um 
áframhaldandi starf. Þétt samstarf yfirvalda á Norðurlöndum heldur áfram og í 
norræna starfshópnum eru fyrirhugaðir þrír fundir til viðbótar. Greint verður 
reglulega frá niðurstöðum starfsins í fréttabréfum og á heimasíðu Swedish Life 
Cycle Center. 

 

                                                                                                                                                                                        
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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Auk þess leggur samstarfssviðið um atvinnustefnu áherslu á sjálfbærar og 

samkeppnisfærar byggingar í framkvæmdaáætlun framtíðarsýnar Norrænu 

ráðherranefndarinnar fyrir 2030 á tímabilinu 2021-2024. Samstarfssviðið um 

atvinnustefnu veitir samtals 40 millj. DKK í þetta starf á umræddu tímabili,  

MR-SAM veitir 12 millj. DKK í starfið með þverlægu frumkvæði auk þess sem 

samstarfssviðið um umhverfis- og loftslagsmál fjármagnar starfið með 10 millj. 

DKK, sjá fylgiskjal 2.  
 

Til viðbótar má nefna að á formennskuári Finnlands 2021 hefst formennskuverkefni 
með fjárveitingu sem nemur samtals 7 millj. DKK undir yfirskriftinni „Norræn 
samstarfsnet um hringrásarbyggingar“. Verkefnið á að þróa samstarfsnet um færni 
í hringrásarhagkerfi í byggingargeiranum og það á bera kennsl á, bera saman og 
miðla bestu norrænu meginreglunum fyrir hringrásarhagkerfi í byggingargeira á 
Norðurlöndum.  

 

3) Hvernig hyggst Norræna ráðherranefndin nýta sér krafta stýrihópsins og niðurstöður 
norræna verkefnisins?  

 

Stýrihópurinn á að tryggja framgang norrænna byggingarverkefna sem fyrir eru til 
að geta ráðist í ný norræn verkefni á sviði byggingarmála. Stýrihópurinn hefur m.a. 
ákveðið að hefja greiningu á hindrunum sem hamla samþættingu á bygginga-
markaði á Norðurlöndum. Stýrihópurinn vill einnig tryggja samhengi milli 
norrænna og landsbundinna verkefna o.fl. og að verkefnin njóti stuðnings í 
löndunum. 

 

Niðurstöður verkefnisins um loftslagsvænar byggingar geta greitt fyrir áfram-
haldandi norrænu samstarfi um sjálfbærar byggingar. Niðurstöðurnar geta nýst 
sem stjórntæki við þróun á loftslagsvænum byggingariðnaði á Norðurlöndum, 
einnig til að þróa og samræma reiknireglur við vistferlismat.  

 

4) Hyggst Norræna ráðherranefndin vinna að því að setja markmið um minnkun kolefnis 
í nýbyggingum?  

 

Norræna ráðherranefndin styður starf landanna sem felst í að setja sér markmið 
um minni kolefnislosun í byggingum með verkefninu um sjálfbærar og samkeppnis-
færar byggingar í framkvæmdaáætlun tímabilsins 2021-2024, finnska formennsku-
verkefninu og verkefninu um loftslagsvænar byggingar svo eitthvað sé nefnt.  

 

Að því sögðu vonast ég til að hafa veitt svör við spurningum Norðurlandaráðs. 

 

Með góðri kveðju, 

 

Krista Mikkonen 

 

 
Umhverfis- og loftslagsmálaráðherra Finnlands  
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Fylgiskjal 1: Umboð norræna stýrihópsins um samræmdar byggingareglur í þágu 

samþættingar á byggingamarkaði á Norðurlöndum 

 

Bakgrunnur og markmið 

Á fundi norrænu húsnæðismálaráðherranna í Stokkhólmi í júní 2018 samþykktu 

Finnland, Ísland, Noregur, Svíþjóð og Álandseyjar sameiginlega yfirlýsingu um að 

auka samstarf um samþættingu á norrænum byggingamarkaði. Á fundi norrænu 

bygginga- og húsnæðismálaráðherranna í Reykjavík 20. október 2019 voru 

ráðherrarnir sammála um mikilvægi samstarfs um að skapa sjálfbæran norrænan 

byggingamarkað sem drægi úr loftslagsáhrifum og stefndi í átt að hringrásarhagkerfi. 

Ráðherrarnir bentu m.a. á að halda þyrfti samræmingarstarfinu áfram og stofna 

stýrihóp. Þá fóru fram hringborðsumræður ráðherranna og fulltrúa norræns 

byggingaiðnaðar um lausnir sem gæfu kost á að byggja ódýrara íbúðarhúsnæði og 

hvernig auka mætti samhæfingu á byggingarmarkaði á öllum Norðurlöndum. 

 

Þá óska norrænu bygginga- og húsnæðismálaráðherrarnir eftir sameiginlegu átaks-

verkefni um að draga úr kolefnislosun, einkum frá nýbyggingum, en á komandi árum 

þurfa löndin að leggja mikla vinnu í að finna leiðir til að setja kröfur um sjálfbærar 

byggingar. 

 

Þar geta Norðurlöndin orðið leiðandi og skilgreint sameiginleg rammaákvæði og 

reikniaðferðir sem saman stuðla að sjálfbærari byggingatækni en við þekkjum í dag. 

Með því að sameinast snemma í ferlinu um langtímaumskipti í byggingargeira má ná 

samþættingu á norrænum markaði sem getur lagt grunn að sameiginlegu átaks-

verkefni í evrópsku samræmingarstarfi, varðandi tillögur að breytingum eða endur-

skoðun á umboðum, Eurocodes, prófunarstöðlum eða samræmdum vörustöðlum í 

Evrópu. Auk þess felast rík tækifæri í að vinna saman að því að auka grænar áherslur í 

evrópskri reglugerð um byggingarvörur þar sem kveðið er á um skilyrði fyrir markaðs-

setningu og sölu á byggingavörum, meðal annars að krefjast þess að gefin verði upp 

loftslags- og umhverfisspor byggingavöru. Öflugra samstarf um að samræma kröfur 

til sjálfbærra bygginga mun gagnast almenningi og fyrirtækjum og styrkja hina 

norrænu framtíðarsýn um grænni Norðurlönd. 

 

Stýrihópurinn á að greiða fyrir samhæfingu í langtímastarfi sem miðast að því að 

skapa sameiginlegan byggingarmarkað á Norðurlöndum, til að mynda með samstarfi 

um að samræma byggingareglur landanna þar sem það á við. Stýrihópurinn mun 

hefja og greiða fyrir átaksverkefnum og vörum sem efla samþætt og græn vaxtar-

skilyrði í byggingariðnaði.  

 

Hlutverk stýrihópsins 

Hlutverk stýrihópsins er að: 

• funda reglulega til að fylgja eftir og ræða hvernig hægt er að auka 
samþættingu á norrænum byggingamarkaði; 

• hefja rannsóknir og styðja samstarf um að bera kennsl á reglur sem geta 
stuðlað að aukinni samþættingu og samræmingu; 
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• skiptast á reynslu af yfirstandandi verkefnum í löndunum sem geta verið 
áhugaverð út frá sjónarhorni samþættingar og samræmingar og 

• beina þegar þörf krefur fyrirspurnum til EK-N um fjármögnun á rannsóknum/ 
verkefnum/ framkvæmdum (EK-N tekur þá endanlega ákvörðun um 
fjárveitingar til einstakra verkefna sem eiga að vera í samræmi við gildandi 
norrænt fyrirkomulag). 

Samræmingarstarfið hefur verið til umræðu á fundum norrænu bygginga- og 

húsnæðismálaráðherranna á árunum 2018 og 2019. Sérlegur áhugi er meðal stjórn-

málafólks og innan atvinnugreinarinnar á sviðum sem löndin leggja aukna áherslu á, 

t.a.m. útreikningum á umhverfis- og loftslagsáhrifum bygginga og stafvæðingu 

bygginga- og skipulagsferla. Stýrihópurinn tekur því virkan þátt í undirbúningi á 

Nordic Climate Forum for Construction sem haldið er árlega í samstarfi við gestgjafa-

landið hverju sinni og með aðkomu atvinnugreinarinnar.  

 

Löndin benda einnig á samstarf um að gefa upp sjálfbærnieiginleika byggingavöru, 

um sambærilegan reiknigrunn fyrir gildi í vistferilsmati og um gerð sambærilegra 

viðauka landanna við væntanlega Eurocodes, einnig norrænt samstarf í evrópsku 

samræmingarstarfi og viðeigandi svið í auknu norrænu samstarfi. Við þetta má bæta 

að það getur verið viðeigandi að eiga samstarf um evrópsku tilskipunina um 

byggingavöru, en framkvæmdastjórn ESB og aðildarlöndin leggja til að farið verði yfir 

444 samræmingarstaðla til að kanna þörf aðildarlandanna á reglum, einnig hvort þörf 

sé á að flétta inn lágmarks starfskröfur varðandi sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda 

(BWR 7). 

 

Formennska 

Formennska í stýrihópnum fylgir formennsku í Norrænu ráðherranefndinni hverju 

sinni. 

 

Skipan stýrihóps 

Mikilvægt er að stýrihópurinn skapi greinilega tengingu milli pólitískrar stýringar og 

framkvæmdahliðarinnar þegar samdar eru byggingareglur í löndunum. Stýrihópinn 

skulu því skipa eigi fleiri en tveir fulltrúar frá hverju landi. Fulltrúi á að vera háttsettur í 

ráðuneyti heimalandsins á sviði byggingarmála. Fulltrúi á að vera háttsettur hjá 

yfirvöldum (eða álíka) sem hafa umsjón með byggingareglum. Fulltrúarnir skulu vera 

stjórnendur innan ráðuneytis eða stjórnendur opinberra stofnana. Hvert land tilnefnir 

aðalfulltrúa í stýrihópinn. Álandseyjar, Færeyjar og Grænland tilnefna áheyrnar-

fulltrúa og annan áheyrnarfulltrúa til vara, eins og tíðkast í norrænum embættis-

mannanefndum. 

 

Fulltrúar í stýrihópnum bera ábyrgð á að móta starfshætti hópsins og fundafyrir-

komulag. Stýrihópnum er heimilt að bjóða öðrum áheyrnarfulltrúum og þátt-

takendum, til að mynda sérfræðingum og fulltrúum atvinnugreinasamtaka, á fundi 

þegar umræðuefnið krefst þess.  
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Áfangar 

• Stýrihópurinn fundar eigi sjaldnar en einu sinni á ári. 
• Stýrihópurinn greinir MR-N, bygginga- og húsnæðismálaráðherrunum og  

EK-N frá störfum sínum. 
• Stýrihópurinn gefur EK-N skýrslu um störf sín einu sinni á ári og eigi síðar en 

15. febrúar. 

Skipulag/ auðlindir 

• Tímarammi umboðsins er frá 2. mars 2020 til 31. desember 2024. 
• Stýrihópurinn gefur skýrslu til EK-N (MR-N) og til bygginga- og húsnæðis-

málaráðherranna. 
• Stýrihópurinn fundar eftir þörfum eigi sjaldnar en einu sinni ári og mótar 

fyrirkomulag fundanna. 
• EK-N samþykkir umboð stýrihópsins. 
• Formennskulandið í stýrihópnum sinnir umsýslu stýrihópsins en skrifstofa 

Norrænu ráðherranefndarinnar getur einnig veitt stýrihópnum aðstoð.  

Fjárveiting 

Í byrjun fær stýrihópurinn fjárveitingu sem nemur 770 þús. DKK til þess að hefja 

greiningar, rannsóknir og verkefni, auk 20 þús. DKK í fundakostnað. Auk þess getur 

stýrihópurinn komið með tillögur að verkefnum sem EK-N og aðrar ráðherranefndir 

myndu fjármagna. 
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Fylgiskjal 2: 

 

 

 

 

 

 

 



Fylgiskjal 2: Tillögur atvinnustefnusviðs um sjálfbærar og samkeppnisfærar byggingar fyrir framkvæmdaáætlun framtíðarsýnar Norrænu 
ráðherranefndarinnar fyrir 2030 

Helstu framlög sviðsins Samstarfsaðilar Markmiðasetning Fjármál 

 Lýsið framlögum almennt út frá lauslegum fjárhagsramma með 
yfirskrift og að hámarki 100 orðum. 

 Lýsið helstu samstarfsaðilum  Lýsið helstu árangursviðmiðum  Lýsið heildarfjárhagsramma 
framlagsins 

 Norðurlöndin sem leiðandi í sjálfbærni og samkeppnisfærni í  
bygginga- og húsnæðisgeira með minni umhverfis- og loftslagsáhrifum 

Við munum draga úr kolefnislosun í bygginga- og húsnæðisgeira á 
eftirfarandi hátt: 

1. Samræming á vistferilsgreiningum (MR-N og MR-MK) 

  reikniaðferðir og áhrif  
 sameiginleg viðmiðunargögn, vísar og fræðslulíkön 
 loftslagsmálagagnagrunnur fyrir vistferilsgreiningar og  
gagnaskipti,  tölfræðiupplýsingar o.fl. 
 Hvatar varðandi loftslagsaðgerðir 

 2. Þjónustuver og kröfur við smíðar á sjálfbærum byggingum  
(MR-N og MR-MK) 
Skipst á reynslu varðandi sjálfbærnikröfur, þjónustuver, vísa, leiðir til 
eftirfylgni o.fl. 

3. Styðja nýjar og nýstárlegar lausnir og viðskiptalíkön 
Efla markað fyrir nýstárlegar lausnir og viðskiptalíkön í þeim tilgangi  
að ná núll nettó losun, t.a.m. með því að vinna saman að aukinni 
hringrásarhugsun í byggingum, sveigjanlegri hönnun, sjálfbæru 
byggingarefni, stafrænum verkfærum o.fl. 

 Norræni stýrihópurinn á sviði  
bygginga- og húsnæðismála sem á  
að auka samþættingu á norrænum 
byggingamarkaði 

Nordic Working Group for LCA, 
climate and buildings 

Byggingariðnaður 
Fasteignaeigendur 
Sveitarfélög/almenn húsnæðisfélög 
Verkefnið Grænar og sjálfbærar 
samfélagsstofnanir á Norðurlöndum 
(MR-U) 
Umhverfisvottunarstofnanir 

Norræna nýsköpunarmiðstöðin 
MR-FJLS 

 Almenn áhrifamarkmið: 
Minni loftslagsáhrif af völdum 
bygginga út frá vistferlissjónarmiði, 
þar á meðal hringrásarhugsun 
(vörustig, byggingastig, notkunarstig 
og lokastig/endurnýting), 

- Samnorræn sýn á vistferilsmat á 
byggingum 

- Samnorrænn rammi fyrir 
vistferilsgreiningar á byggingum og 
kröfur til loftslagsáhrifa bygginga 

 40 millj. DKK 

 Lýsið hugsanlegum framlögum almennt út frá fjárveitingu úr  
fráteknu fé með yfirskrift og að hámarki 100 orðum. 

 Lýsið helstu samstarfsaðilum  Lýsið helstu árangursviðmiðum  Lýsið heildarfjárhagsramma 
framlagsins 

 Norðurlöndin sem leiðandi í sjálfbærni og samkeppnisfærni í 
bygginga- og húsnæðisgeira með minni umhverfis- og 
loftslagsáhrifum 

Við munum draga úr kolefnislosun í bygginga- og húsnæðisgeira á 
eftirfarandi hátt: 

 MR-N 
MR-MK 
MR-FJLS 
MR-K 
MR-E 

 Almenn áhrifamarkmið: 
Áætlun um hvernig lífhagkerfi í 
byggingariðnaði getur stuðlað að því 
að framtíðarsýn Norðurlanda verði 
að veruleika. 

 Alls 12 millj. DKK 2021-2024 

2021: 3 millj. DKK 
2022: 3 millj. DKK 
2023: 3 millj. DKK 
2024: 3 millj. DKK 

 4. Efla og auka norrænar timburbyggingar (MR-N, MR-FJLS, MR-MK) 
Semja norræna framkvæmdaáætlun um timburbyggingar, samræma 
viðeigandi reglur um timburbyggingar, efla verðmætakeðjuna frá 
skógum í timburhús og auka hringrásarhugsun í hagkerfinu. 

 Norræni stýrihópurinn á sviði 
bygginga- og húsnæðismála sem á  
að auka samþættingu á norrænum 
byggingamarkaði 

 Viðmiðakerfi sem getur borið  
saman framlög til losunarlausra 
byggingarsvæða milli Norður-
landanna. 

 
MR-N mun veita 40 millj. DKK úr 
eigin sjóðum á tímabilinu 2021-
2024. 

 



 

5. Efla sjálfbær og losunarlaus byggingarsvæði (MR-MK og MR-N)  
með viðmiðakerfum fyrir losunarlaus byggingarsvæði á Norður-
löndum til notkunar við útboð, samstarf um leiðir og annað sem 
tryggja að samningum sé fylgt eftir og samstarf um losunarlausar 
vinnuvélar og tillögur um kröfur o.fl. 

6. Umhverfismeðvituð arkitektúrstefna frá teikniborði þar til  
bygging er risin (MR-K, MR-N,MR-MK, MR-FJLS) 
Styðja góð dæmi um sjálfbæran arkitektúr og hönnun í anda 
heimsmarkmiða SÞ um sjálfbæra þróun, hvetja til þverfaglegrar 
þekkingarmiðlunar meðal norrænna sérfræðinga, fulltrúa 
atvinnugreinanna, yfirvalda og menntastofnana. 

[Framlag þetta tengist beint sameiginlegu framlagi MR-N, MR-MK 
o.fl. út frá eigin fjárlagaramma með sömu yfirskrift og almennum 
markmiðum] 

 Nordic Working Group for LCA, 
climate and buildings 
Byggingariðnaður 
Fasteignaeigendur 
Sveitarfélög/almenn húsnæðisfélög 
Verkefnið Grænar og sjálfbærara 
samfélagsstofnanir á Norðurlöndum 
(MR-U) 
Umhverfisvottunarstofnanir 
Norræna nýsköpunarmiðstöðin 
Norræna verkefnið Wood in 
Construction (WiC), Build in Wood 
(H2020 verkefni), Sveriges 
Träbyggnadskansli, norræn 
arkitektafélög, Aalto Universitet, 
NTNU, Byggeindustrien,Treteknisk, 
Puutuoteteollisuus, Træinformation, 
og EIT-Climate- KIC. 
NIBIO 
Woodworks 
Samstarfsnet um losunarlausar 
vinnuvélar (sveitarfélögin Ósló og 
Asker, Vegvesenet, Statsbygg, 
DigDir og NHO LUP), Ósló, 
Kaupmannahöfn, Helsinki, 
Stokkhólmur, Þrándheimur, 
Cleancon, Volvo, Moxy, Nasta , 
PonCat (Noregi) 
KoDyNa, NTNU, RISE, Skanska, 
C40, ICLEI, EUROCITIES og EIT 
Climate-KIC. 
Scandianavian Green Roof 
Association 
SINTEF Communities 
(Byggforskstandarden), RISE (, SP 
og Swedish ICT), YTT 

 Þróun kerfis sem getur haft eftirlit 
með losunarlausum vinnuvélum og 
tryggt að kröfum í útboði sé hlýtt  
og að allir búi við sömu kjör. 

Gerð viðmiðunarreglna sem tryggja 
að minnkun kolefnislosunar leiði  
ekki til aukinnar losunar annarra 
lofttegunda. 

Norrænt samstarf um sjálfbærar 
byggingar verður eflt með faglegu 
samtali og umræðu arkitekta og 
stjórnmálafólks. 

Viðeigandi menntastofnanir taka 
þátt. 

Niðurstöður verkefnisins verða 
kynntar viðeigandi yfirvöldum og 
öðrum aðilum. 

Framlagið verður í samspili við 
fyrirhugað forgangsverkefni, 
Networks for circular economy in the 
construction sector. 

 MR-MK mun veita 10 millj. DKK til 
viðbótar úr eigin fjárveitingu í 
sjálfbærar byggingar. MR-MK 
hefur ekki enn tekið ákvörðum um 
hvaða hluta af heildarframlaginu 
sem MR- MK mun fjármagna. Það 
er segja hvort hún muni fjármagna 
framlög sem hér eru nefnd úr 
eigin fjárveitingu eða framlög 
innan eigin fjárlagaramma, sjá hér 
að framan. 

Sustainordic, viðeigandi 
stjórnsýslueiningar, arkitektar og 
menntastofnanir á 
Norðurlöndum. 
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