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Grænni byggð – Green Building Council Iceland 

Stjórnarfundur 10 

 

Staðsetning fundar: Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b 

Dagsetning: 26. febrúar 2019, 15:00 – 17:00 

Mættir eru: Þórhildur, Gyða Mjöll, Ragnar, Kristjana, Olga, Ólafur, Kristján og Bjarni  

Fundarritari: Olga Árnadóttir  

 

Stjórnarmeðlimir:  

Bjarni Þór Þórólfsson (BÞÞ) – Búseti – bjarni@buseti.is 

Gyða Mjöll Ingólfsdóttir (GMI) – Efla verkfræðistofa - gyda.mjoll.ingolfsdottir@efla.is 

Kristjana Ósk Jónsdóttir (KÓJ) – Reitir Fasteignafélag – kristjana@reitir.is 

Kristján Arinbjarnar (KA) – Íslenskir aðalverktakar - ka@iav.is 

Olga Árnadóttir (OÁ) – Framkvæmdasýsla ríkisins – olga.a@fsr.is 

Ólafur Haralds Wallewik (ÓHW) – Rannsóknarstofa byggingariðnaðarins – olafurw@ru.is/ 

olafur.w@nmi.is 

Ragnar Ómarsson – Verkís verkfræðistofa – rom@verkis.is 

Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir (ÞFK) – Framkvæmdastjóri Vistbyggðarráðs – vbr@vbr.is     

 

Dagskrá fundar:  

 

1)      Fréttir úr starfinu 

2)      Heimsókn frá James og Katharinu 

3)      Styrkt verkefni 2019 – staðan 

4)      Dagur Grænni byggðar 

5)      Fjármál 

6)      Annað 
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1)      Fréttir úr starfinu 

 

 Nýr ráðningasamningur við Þórhildi er frágenginn.  

 

 Nýir aðilar að Grænni byggð eru : Límtré Vírnet, Eignaumsjón og Íbúðalánasjóður.  

 Við fögnum því að fá þessa flottu aðila í lið með okkur og hlökkum til samstarfsins.   

 

 Viðburðir:  

- BioDome, Grænir veggir 7. mars  

- BREEAM, 21. mars  

- Svanurinn, 31. maí með Umhverfisstofnun  

-  

- Fyrirlestur Ragnars um sjálfbærni í byggingariðnaði fyrir aðildafélagana. Þurfum 

að auglýsa betur. 

 
- Dagur grænni byggðar – 11. apríl. Kvöldverður með erlendu gestunum í kjölfarið.  

 

Morgunspjallið um félagslega sjálfbærni heppnaðist mjög vel – góð mæting og fékk 

umfjölun á miðlunum. Þórhildur fór í viðtal og annar arkitektinn.  

 

Level (S) kerfið – Ragnar heldur stutta kynningu á því kerfi fyrir okkur á næsta 

stjórnarfundi. Evrópusambandið leggur þetta upp þannig að þessa grunnþætti eigi að 

meta í öllum byggingum. Þetta kerfi er á prufustigi. Þeir hugsa þetta sem 

sameiginlegt tungumál fyrir sjálfbærni í byggingariðnaði í Evrópu.  

 

UBÍÍS verkefni fékk frest til 31. Mars  

- Samantekt – straumlínulaga fyrir nýja verkefnið  

 

WGBC  

- 21 – 23 maí í Osló – European Network meeting, Q2, Urban Future ráðstefna – 

Nordic GBC meeting (hægt að slá margar flugur í einu höggi) 

 

- Taxonomy consultation –  European Commission - Technical Expert Group – 

comments of the WGBC. Kerfi sem Evrópusambandið er að setja upp varðandi 

það hvað eru taldar sjálfbærar fjárfestingar. Ef til þess kæmi að þetta yrði innleitt 

á Íslandi myndi Orkustofnun halda utan um þetta.  
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Það er mikið að gerast hjá WGBC þessa dagana sem Þórhildur fylgist með í gegnum 

starfið.  

 

Aðsetur Grænni byggðar 

Grænni byggð hefur haft aðsetur hjá Skipulagsstofnun í Borgartúni 7b frá því í 

febrúar 2017 og mun hafa aðsetur þar áfram fram á sumarið, en flytur starfsstöðvar 

sínar í Háskóla Reykjavíkur í sumar. Starfstöðvar Grænni byggðar eru fluttar á um 

tveggja ára fresti milli aðildafyrirtækja.  

 

 

2)      Heimsókn frá James og Katharinu 

 - Veikart mot 2050  

 - European trends in Green Buildings  

 - Vinna með grænar fjárfestingar (væri áhugavert að fá þau til að tala um það) 

- Vinna með sveitarfélögum 

- Vinna með BREEAM  

-Vinna með aðilum – stefnumótun  

 

Hugmyndin er sú að hafa lokaðan fund með stjórninni og gestunum að morgni dags 11. 

apríl. Þau halda svo opið erindi á Degi grænni byggðar og fara svo í kvöldverð með 

stjórninni í kjölfarið.  

 

3)      Styrkt verkefni 2019 – staðan 

 Grænni byggð hefur fengið verkefnastyrki í eftirfarandi verkefni árið 2019:  

- Verkefni um byggingarúrgang (Styrkt af Mannvirkjastofnun)  

- Verkefni um rannsóknir á vistvottunarkerfum (Styrkt af 

Mannvirkjastofnun)  

- Verkefni um prófanir á vistvottunarkerfum (Styrkt af 

Mannvirkjastofnun)  

- Verkefni um leiðbeiningar um umhverfisvænan rekstur húsfélaga 

(Styrkt af Umhverfis- og auðlindaráðuneyti)  

  

Verkefnið „Umhverfisvæn bygging í íslensku samhengi“ sem fékk styrk 2018 frá Umhverfis- 

og auðlindaráðuneytinu mun ljúka núna í mars og lokaskýrslan verður birt fljótlega.  
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Byggingarúrgangur  

- Að komast í gang  

- Áhersla á leiðbeiningar  

 

 Vistvottnarkerfi – rannsóknir 

- Mótað – fer að komast í gang  

- Áhersla á íslenskar séraðstæður sem þarf að laga kerfin eftir  

o Markaðslegar 

o Menningarlegar 

o Auðlindir  

o Lög/staðlar 

 

 Vistvottunarkerfi – prófanir  

- Verkáætlun í mótun  

- Væri gott að nýta basis húsið hans Ólafs í prófanir á kerfi 

 

Samstarf við HÍ – Verkfræðistofur – NMÍ – Umhverfisstofnun – Framkvæmdasýsluna, 

Jukka, Brynhildur, Verkís, EFLA, Mannvit, NMÍ, VSÓ Ráðgjöf.  

 

Það er komin upp sú hugmynd að fá starfsnema inn á verkfræðistofum til að vinna að 

þessum verkefnum í sumarstarfi. Efla/Verkís.  

 

4)      Dagur Grænni byggðar 

Fundarstjóri – Egill Helgason/Eva María/Andri Snær  

  

Tímamörk á fyrirlestrum – hægt að hafa tölvu/síma til að stýra tímanum. Skiptir miklu  

 máli að hafa góða tímastjórn. Þétt dagskrá í ár.   

 

Sjálfbært skipulag hjá sveitarfélögum – pallborði. Undirbúnar spurningar fyrir þá sem 

sitja í pallborði. Öll uppi á sama tíma. Jafnvel spurningar úr sal.  

 

Mjög flott dagskrá í ár – mikið kjöt á beinunum.  

Nýsköpunarmiðstöð/Ólafur býðst til að styrkja ákveðinn fjölda nemenda.  
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5)      Fjármál 

 

 Farið var lauslega yfir fjármál félagsins.  

 Þórhildur gerir grein fyrir áætluðum rekstrarkostnaði 2019.  

 

  

6)      Annað 

 

Byggingarsamtökin Miðgarður – spurning um einstaklingsaðild þeirra að Grænni 
byggð. Eru ekki orðin stórt félag.  
 
Gæti verið gott fyrir Grænni byggð og þetta félag að vera í samtali/samstarfi um 
einhver atriði. Ef til vill hægt að vinna að rannsóknarefnum saman.  
 
Hugmyndafræðin  - Byggingarfélag sem ætlar sé að byggja og búa til hverfi 
miðsvæðis þar sem höfuðáhersla verður lögð á bíllausan lífstíl.  
 
 
 
Fundi slitið 17:00  
 
Næsti stjórnarfundur verður hjá Eflu, 21. mars.  

 
 
 
 


