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Grænni byggð – Green Building Council Iceland 

Stjórnarfundur 8 

 

Staðsetning fundar: Stofan kaffihús, Vesturgata 3  

Dagsetning: 1. nóvember 2018, 15:00 – 16:00 (Kick off og fögnuður í kjölfarið) 

Mættir eru: Þórhildur, Gyða Mjöll, 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. Almennar fréttir af starfsemi Grænni byggðar  

2. Fréttir frá Stokkhólmi  

3. Viðburðir  

4. Nýir aðilar  
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1. Almennar fréttir af starfsemi Grænni byggðar  

Grænni byggð fékk fund með samgönguráðherra 7. nóv. Þurfum að leggja fram skír atriði á 
borðið sem við viljum sjá framfarir í ( t.d. Borgarlína, Miklabraut í stokk, fjárhagslegir hvatar, 
rafmagnsbílar) 
 
Smá hreyfing í sveitastjórnarmálum – fáum fund með umhverfis- og skipulagsráði 
Mosfellsbæjar í nóvember.  
 
Ólafur Ingi í Hafnafirði – biður um kynning um umhverfisvænar byggingar. 
 
Hús fyrir cold clima: Fyrirlestur í Norræna húsinu, sænskur arkitekt. Batteríið tekur þátt. 
Þórhildur með intro. Hádegisfundur næsta mánudag.  
 
Ráðstefna um byggingarúrgang: 
Erik, stærsti sérfræðingur í Noregi um byggingarúrgang. Hann er til í fund. Hægt að bóka 
hann.  
 
Aðgerðaráætlun í loftslagsmálum. Frestur til 15. nóvember. Getum nýtt atriði úr plaggi sem 
fór til Bjartar Ólafsdóttur. Fer til umhverfisráðherra.  
 
Aðstaða Þórhildar í HR. Gerist eftir áramót, líklega í febrúar.  

 
 
2. Fréttir frá Stokkhólmi:  

 
Mjög vel heppnuð tveggja daga ráðstefna sem Þórhildur fór á – 800 manns. Búið að plana 
þessa ráðstefnu í 2 ár. 30 manns sem vinna hjá Green building samtökunum í Svíþjóð.   
 
Félagslega víddin orðin mjög sterkur vinkill í skipulagi ytra. Félagsleg samsetning íbúða og 
hverfa.  

City Lab kynnt á þessari ráðstefnu (Sweden Green Building Council)– vottun sem snýst 
um það hvernig þú átt að hanna heilu sveitarfélögin og bæina. Mjög áhugavert verkefni. 
Væri gaman að fá forsprakkann til Íslands.  
 
Ted fyrirlestur í lokin. Hann er til í að koma á ráðstefnuna okkar 11. apríl. Mjög áhugaverður 
sálfræði vinkill á umhverfisvandamál heimsins. 

 

3. Aðildin að World Green Building Council 

Það er mikið að gerast núna tengt inngöngunni í WGBC. Mikil samskipti við aðila frá 
samtökunum. Ýmsar ráðleggingar um starfsemi félagsins sem eru mjög af hinu góða.  

Þurfum að ræða hvaða viðburði við viljum sækja erlendis. Þurfum að forgangsraða hvaða 
viðburði er mikilvægt að sækja og hvað má missa sín. Eins hvað við græðum á því að sækja 
svona ráðstefnur og hvernig við vinnum úr slíkum ferðum.   
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Norræn samvinna mjög í deiglunni – ættum að getað nýtt okkur þennan vettvang. Ættum að 
fylgjast með þessari umræðu.  

Heyra í James hjá WGBC um mikilvæga viðburði sem við ættum að fara á. Skiptir máli að 
sýna okkur og sjá aðra núna í byrjun.  

 

4. Viðburðir  

Það er mikið að gerast á næstunni hjá Grænni Byggð.  
Morgunfundir og aðrir viðburður.  
 
Mikil vigt sett í fræðsluerindi og kynningarstarf í kjölfar inngöngu í WGBC.  
 
Mjög vel heppnaður fundur í morgun, Græni trefillinn. Fullur salur. Win win verkefni  fyrir alla. 
Lýðheilsa og grænt umhverfi.  

Gatnamót fyrir fjölbreyttan ferðamáta, samstarf við Skipulagsstofnun.  
Hjólareiðar – öryggismál  - gatnamót.  Hvernig á að hanna þetta til framtíðar? 

Ráðstefna um úrgangsmál 8. nóvember.  
 

5. Nýir aðilar  

Möguleg nöfn:  
- Eignaumsjón  
- Bjarg  
- Tryggingafélög  
- Flugfélög  
- O.fl. 

 
 

Fundi slitið: 16:00  
Stjórn fór saman að undirbúa Kick-off viðburð tengt aðild GB að WGBC.  

      
 

 
 
 
 
 
 


