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Grænni byggð – Green Building Council Iceland 

Stjórnarfundur 2. júní 2021 

Staðsetning fundar:  Vinnustofa Kjarvals, 101 RVK 

Dagsetning: 02.06.2021  kl. 12:00 

Mættir: Anna, Íris, Sirrý, Alexandra, Bjarni, Ragnar, Þórhildur 

Fundarritari: Alexandra  

Stjórn Grænnar byggðar: 

 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) – fráfarandi framkvæmdastjóri Grænni byggðar  – 
tk@graennibyggd.is 

 

Dagskrá fundar:  

1. Fundargerð síðasta fundar og verkaskipting 
2. Fréttir úr starfinu 
3. CIRCON verkefnið - hringrásarhagkerfið 
4. Yfirfærsla verkefna 
5. Sumarið hjá GB og önnur mál 
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1. Fundargerð síðasta stjórnarfundar og verkaskipting 

Stjórnin var búin að skipta með sér verkum á stjórnarfundi 18. maí sl. Verkaskipting: 
Ragnar stjórnarformaður, Íris gjaldkeri, Alexandra ritari og varamaður formanns.  
Íris fær undirritaða prókúru og Þórhildur skilar lyklum til Ragnars.  

 

2. Fréttir úr starfinu  
 

 Kynning hjá Stjórnvísi um BGF og norræna samantekt 
 Norrænn fundur – How can we half emissions. Vel heppnaður fundur  
 Orkuskipti á framkvæmdastað á morgun 
 Innleiðing LCA í reglugerð. 27. sept fundur Nordic Climate Forum – æskilegt að nýr 

framkvæmdastjóri Grænnar byggðar setji sig í samband við HMS í tengslum við 
þennan fund.  

 Orkunotkun í byggingum fundur. Íris tekur málið áfram varðandi skipulag þessa 
fundar í haust.  

 Ritstjórn BGF – æskilegt að Gb kynni fyrir félagsmönnum og efni til samstarfs og 
samráðs.  

 Fjárhagsstaðan ágæt, 8mkr eftir sumarið u.þ.b. 
 
 

3. CIRCON verkefnið - hringrásarhagkerfið 
 

 Pólska GBC – íslenska GBC og hásskóli í Póllandi. Alicja Kuczera frkv.stjóri 
ytra hefur verið öflugur liðsinni við umsókn.  

 Hvað: EFTA styrkur, vinnustofur, námsefni og kynningarfundir – kennsla á 
fræðsluefni, ráðstefna 

 Hvenær: Tvö ár upphaf 1.1.2022 – endir 1.1.2024 
 Fjármál: Tökum fjárhagslega áhættu um 3. mánaða launakostnaðar. 

Heildarrammi til íslenska GBC er um 25-26 milljónir – tengist gengi evrunnar.  
 16 verkefni komust áfram af 50, u.þ.b. 50% líkur á að komast áfram. Gb 

Ísland með u.þ.b. þriðjung. Umsókn verður skilað inn á næstu vikum. Svör 
ættu að berast í október. Sirrý mun taka boltann og halda stjórninni upplýstri.  

 Malgorzata Lisowska – hjá Reginn, vinnur í BREEAM, hefur verið innan 
handar á fundum og í þýðingar o.fl.  

 
 

4. Yfirfærsla verkefna 
 

 Græna skóflan: Ragnar og Alexandra 
 BREEAM: Alexandra og Olga 
 Norrænt samstarf: Ragnar – næsti fundur um Climate Risk og Resilience. 

Tækifæri að undirbúa samtal og samstarf við Nátturuhamfaratryggingar, 
Veðurstofan, Almannavarnir o.fl. Þetta er einnig þáttur í t.d. BREEAM 
communities og In use, Framkvæmdasýslan hefur t.d. þurft að vinna slíka 
vinnu. Ragnar og Íris taka boltann, fundur nk. föstudag og svo framhald. DK-
IS-FI.  



 
 

3 
 

 Dagur Grænni byggðar nk. september– nefndin: Bjarni, Sirrý, Íris, Olga. Olga 
sér um samfélagsmiðla (Fb).  

 Heimasíða – stjórn sér um að uppfæra. Eftir er að setja aðalfundargerð,  
 Group Fb fyrir aðildafélaga– Íris stofnar 
 Bókhaldsþjónusta hefur reynst vel.  
 Taktika: hýsing á heimasíðu + backup á tölvu. Nova. Íslandsbanki 

fyrirtækjaþjónusta. Inexchange reikningagerð. Wix.is fyrir heimasíðu. 
Dropbox. Kort fær nýtt og  

 Viðburðasamstarf: Iðunn, Lifum Betur, Verk og vit. Stór viðburður 4. 
nóvember – Vistbyggð, æskileg að Gb verði með, gott að heyra í Ásgeiri hjá 
Iðunni í haust. Ragnar hefur rætt við Iðunni um mögulegt samstarf varðandi 
BREEAM námskeiðahald. Þeir myndu hýsa námsk og tekjum skipt.  

 Ræddir voru möguleikar á samstarfi með Umhverfisstofnun varðandi Svaninn.  
 WGBC samstarf í hendur Ragnars 
 Umsóknir um styrki – ekki var sótt um síðast í Loftsslagssjóði eða 

Hringrásarsjóði, en æskilegt að skoða það næst.  
 

5. Sumarið hjá GB og önnur mál 
 
Sirrý hefur rætt við Áróru Árnadóttur varðandi stöðu framkvæmdastjóra GB, en hún 
hefur m.a. starfað við Carbon City Sinks verkefnið m/ Jukka Heinonen við HÍ. Einnig 
verður rætt mögulega við Vigdísi, sem áður starfaði hjá Gb, til þess að starfa fyrir GB 
yfir sumarið. Ræddur var einnig möguleiki á framtaki Vinnumálastofnunar, „Hefjum 
störf“. 
 

Fundi er slitið kl. 15:40 


