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Grænni byggð – Green Building Council Iceland 

Stjórnarfundur 18. maí 2021 

 

Staðsetning fundar:  Verkís, Ofanleiti   

Dagsetning: 18.05.2021  kl. 13:10 

Mætt eru: Ragnar, Olga, Íris, Anna Sigríður,  

Fundarritari: Alexandra  

 Alexandra Kjeld, ritari stjórnar (AK), –  EFLA verkfræðistofa - alexandra.kjeld@efla.is 
 Bjarni Þór Þórólfsson, stjórnarmaður (BÞÞ), – Búseti – bjarni@buseti.is 
 Olga Árnadóttir, stjórnarmaður (OÁ),– Framkvæmdasýsla ríkisins – olga.a@fsr.is 
 Ragnar Ómarsson, formaður stjórnar (RÓ), – Verkís verkfræðistofa – rom@verkis.is 
 Sigríður Ósk Bjarnadóttir, stjórnarmaður (SÓB), – VSÓ ráðgjöf - sigridur@vso.is 
 Anna Sigríður Jóhannsdóttir, stjórnarmaður (ASJ), - VA arkitektar – anna@vaarkitektar.is  
 Íris Þórarinsdóttir, gjaldkeri stjórnar (ÍÞ), - umhverfisstjóri hjá Reitum – iris@reitir.is  

 

 Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir (ÞFK) – Framkvæmdastjóri Grænni byggðar  – 
tk@graennibyggd.is 

 

Dagskrá fundar 21.04:  

1. Fundargerð síðasta fundar 
2. Kjör stjórnarmanna eftir aðalfund 
3. Fréttir úr starfinu 
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1. Fundargerð síðasta fundar  
 
Fundargerð frá aðalfundi þann 21. apríl 2021 samþykkt.  

 
2. Kjör stjórnarmanna eftir aðalfund 

 
Ragnar býður sig áfram til stjórnarformanns, og nýtur stuðnings. Íris býður sig fram til 
gjaldkerastarfa  
Alexandra býður sig áfram til ritara, sem er jafnframt varamaður formanns.  
 

3. Fréttir úr starfinu  
 Byggjum grænni framtíð er farin af stað og ristjórn að störfum. GB, SI, UST, 

HMS eru með aðila innan ritstjórnar. Þórhildur rýnir nú LCA greiningar.  
 Umsókn ásamt pólska GBC og háskólaumhverfis í hringrásarhagkerfinu  

(CIRCON), Þórhildur fylgir eftir umsókn. Svar í fyrsta lagi október, ígildi fullrar 
stöðu starfmanns í 1 ár – fræðsluefni í hringrásarhagkerfinu. Sirrý kemur til 
með að aðstoða Þórhildi á lokametrunum, umsókn á að skila í maí.  

 Norrænt samstarf, fundur 27. maí auglýstur á samfélagsmiðlum. Benedikt Ingi 
frá vistbyggð, m.a. um kolefnisspor þeirrar byggingar.  

 Norræn webinar í haust – Ísland verður gestgjafi. 
 Dagur Grænni byggðar – nefnd innan stjórnar finnur tíma 
 Orkuskipti á framkvæmdastað 3. júní – Pablo Gonzales frá Skanska kemur 

og fjallar um þeirra reynslu.  
 Orkunýtni í byggingum – samtal ÞFS ásamt ON að dagskrá.  
 Íris er að taka saman Task force on climate related financial disclosure  
 Verðlaun – Græna skóflan – vinna er í farvegi við að undirbúa viðurkenningu, 

sem veitt skal á Degi grænnar byggðar. Ragnar fylgir þessum bolta eftir.  
 Stjórnvísi – kynning á norrænni samantekt og vinnu BGF.  
 Stjórn Grænni byggðar hefur auglýst eftir framkvæmdastjóra og hefur 

umsækjendum verið boðið til viðtals.  
 
 
Fleira var ekki rætt. Fundi er slitið kl. 13.20. 

 


