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•	 Metaðsókn	á	Dag	Grænni	byggðar	

•	 Aðgerðaáætlun	stjórnvalda	í	loftslagsmálum	

•	 Byggjum	grænni	framtíð	

•	 Loftslagsstefna	fyrirtækja	-	aðilafundur	

•	 Nýir	stjórnarmeðlimir	

•	 Næstu	viðburðir	

•	 Lifum	betur	-	frímiðar	fyrir	aðila	

•	 Spennandi	verkefni	aðildafélaga

Grænni byggð er samráðsvettvangur 
fyrirtækja, sveitarfélaga og stofnana 
sem vilja vinna að sjálfbærari byggð.

Í þessu blaði má finna fréttir af 
starfinu og stefnumálum félagsins, 
aðildarfélögum, nýju fræðsluefni og 
yfirlit yfir næstu viðburði.

Fréttabréf	
Grænni	byggðar
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Dagur Grænni byggðar fór fram 10. september sl. 
í Ráðhúsi Reykjavíkur. Stuttu áður en ráðstefnan fór 
fram var slakað enn frekar á fjarlægðarreglum vegna 
sóttvarna og því afar ánægjulegt að mögulegt var 
að taka á móti öllum þeim sem vildu fylgjast með á 
staðnum. Metskráning var á ráðstefnuna, en hún var í 
fyrsta skipti ókeypis og streymt í beinni útsendingu. Alls 
voru 167 sem skráðu sig formlega á daginn en nú eru 
komin 576 áhorf á upptöku frá deginum á Youtube. 

Grænni byggð vill þakka Ráðherra, Borgarstjóra og 
öllum fyrirlesurum kærlega fyrir sitt framlag. Glærur og 
upptökur frá deginum eru nú aðgengilegar á heimasíðu.

Hrefna Ösp Sigfinnssdóttir, framkvæmdastjóri hjá Landsbankanum flytur erindi sitt 
um Græn skuldabréf og fasteignir á Degi Grænni byggðar. 

Metaðsókn	á	Dag	Grænni	byggðar
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Öll ríkisfyrirtæki og stofnanir eiga að setja sér 
loftslagsstefnu og markmið fyrir árslok 2021. Í 
því samhengi hefur Umhverfisstofnun unnið að 
fræðsluefni um hvernig eigi að setja sér slíka 
stefnu og hvað hún gæti innihaldið. Ásdís Nína 
Magnúsdóttir, verkefnastjóri hjá Umhverfisstofnun 
kemur á aðilafund hjá Grænni byggð og fer yfir 
þessar leiðbeiningar. Í kjölfarið verður tími fyrir 
spurningar og umræður. Allir aðilar að Grænni 
byggð velkomnir, fundurinn verður á Zoom og 
hægt að tengjast honum hér: 

MEETING ID: 853 0271 8546
PASSCODE: 516716

Grænni byggð sendi 1. október inn umsögn 
varðandi uppfærða aðgerðaráætlun stjórnvalda í 
loftslagsmálum. Það er fagnaðarefni að ný aðgerð; 
C.3 Loftslagsáhrif byggingariðnaðarins sé komin inn 
í aðgerðaráætlun stjórnvalda. 

Áhersla Grænni byggðar var að aðgerðinni yrði 
að fylgja fjármagn til þess að fara í nauðsynlega 
faglega vinnu og að hið opinbera setji á 
fjárhagslega hvata fyrir aðila í byggingariðnaði 
sem eru að vinna loftslags- og umhverfisvæn 
byggingarverkefni. Finna má umsögn Grænni 
byggðar í heild sinni á heimasíðu félagsins.

Aðgerðaráætlun	
stjórnvalda	í	
loftslagsmálum

Loftslagsstefna	fyrirtækja	
-	fundur	fyrir	aðila	Grænni	byggðar
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h%C3%A9r:%20https://us02web.zoom.us/j/85302718546%3Fpwd%3DeVN6WDNhd3V5aUlkbDkzQkkxZmFRUT09
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Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur, í framhaldinu af 
aðgerðaráætlun stjórnvalda, sett á fót verkefnahóp sem 
á að vinna að aðgerðaráætlun fyrir byggingariðnaðinn í 
loftslags- og umhverfismálum fram að 2030. Þóra Margrét 
Þorgeirsdóttir sérfræðingur á skrifstofu forstjóra hjá HMS stýrir 
verkefnahópnum. Grænni byggð tekur virkan þátt í þessari vinnu. 

Verkefnið hefur hlotið nafnið 
„Byggjum grænni framtíð“ sem er 
lýsandi fyrir það samstarf og þær 
áherslur sem á verkefnið byggir 
á. Þar er umfangsmikil vinna í 
gangi og á næstunni verða settir á 
laggirnar vinnuhópar um fjölmörg 
áhugaverð málefni. Vinnustofur 
með hagsmunaaðilum verða 
haldnar í kjölfar faglegrar vinnu í 
verkefnahópum. Endilega hafðu 
samband við Þórhildi eða Söru 
ef þú ert með spurningar eða 
ábendingar varðandi verkefnið.

Byggjum	grænni	framtíð
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Allir aðilar að Grænni byggð fá frítt á 
fyrirlestraveisluna Lifum betur sem fer fram 
rafrænt dagana 31.okt -1.nóv  næstkomandi. 
Á ráðstefnunni koma fram 20 fyrirlesarar sem 
deila reynslu sinni og þekkingu um heilsu og 
umhverfismál. Grænni byggð verður með 
fyrirlestur um Grænni fjölbýli, verkefni sem 
unnið var í samstarfi við Eignaumsjón og 
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið styrkti. Þar 
voru settar niður leiðbeiningar fyrir húsfélög til 
að hafa jákvæð áhrif á umhverfi sitt, hvort sem 
það tengist viðhaldi, sorpmálum, sameign, 
samgöngum eða garðyrkju. Hver aðili fær einn 
frímiða á ráðstefnuna, hafið samband við Grænni 
byggð til að fá kóða. Hægt er að horfa á hvern 
fyrirlestur fyrir sig í tvær vikur eftir viðburðinn.

Lifum	betur	
-	gjöf	til	aðila	Grænni	byggðar

Lifum betur

Elísabet Sara Emilsdóttir verður starfandi 
framkvæmdastjóri félagins 15.nóvember til 31. 
desember vegna leyfis framkvæmdastjóra. Hún 
mun taka við daglegum rekstri félagsins. Hægt 
er að hafa samband við Söru á netfanginu 
sara@graennibyggd.is eða í síma 848-1858.

Tímabundinn	framkvæmdastjóri	
Grænni	byggðar
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Aðalfundur Grænni byggðar fór 
fram á Hannesarholti 11. september 
síðastliðinn. Þar fóru fram hefðbundin 
aðalfundarstörf, eins og kynning á 
ársreikningi og ársskýrslu félagsins 
sem finna má á heimasíðunni. Einnig 
var kosið um 4 sæti í stjórn. Gyða Mjöll 
Ingólfsdóttir og Kristján Arinbjarnar 
gáfu ekki kost á sér til áframhaldandi 
stjórnarsetu, við þökkum þeim 
kærlega fyrir sitt framlag og vel unnin 
störf síðastliðin ár. 
 
Ragnar Ómarsson (Verkís) og Bjarni 
Þór Þórólfson (Búseta) sem setið hafa 
síðustu tvö ár gáfu kost á sér aftur og 
voru endurkjörnir. Sigríður Ósk Bjarna-
dóttir (VSÓ) og Alexandra Kjeld (EFLU) 
voru kjörnar í hin tvö sætin. Við óskum 
þeim öllum innilega til hamingju.

Nýir	stjórnarmeðlimir	

Stjórn	Grænni	byggðar	2020	-	2021
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Ragnar Ómarsson, 
stjórnarformaður,
byggingafræðingur, 
Verkís.

Ólafur H. Wallevik, 
prófessor við HR 
og forstöðumaður 
Rannsóknarstofu  
byggingariðnaðarins.

Kristjana Ósk 
Jónsdóttir, gjaldkeri, 
markaðsstjóri, 
Reitum 
fasteignafélagi.

Olga Árnadóttir, 
verkefnastjóri 
umhverfismála hjá 
Framkvæmdasýslu 
ríkisins.

Sigríður Ósk 
Bjarnadóttir, 
umhverfisráðgjafi 
hjá VSÓ og aðjúnkt 
við Háskóla Íslands.

Bjarni Þór 
Þórólfsson, 
framkvæmdastjóri 
Búseta og 
stjórnarmaður hjá 
NBO housing nordic

Alexandra Kjeld, 
umhverfisverk-
fræðingur hjá EFLU 
verkfræðistofu
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Gildi	umhverfisvottana	bygginga	
fyrir	fjárfesta 
28. október kl. 9- 10. 
Morgunfundur IcelandSIF og Grænni byggðar. 
Í streymi á Teams - skráning á Icelandsif.is (ókeypis)
 

Sjálfbær	byggingariðnaður
29. október, 19. nóvember og 10. desember kl. 8-9
Morgunfundur IÐAN fræðsluseturs og Grænni 
byggðar. Í streymi - skráning á idan.is (ókeypis) 
 

Rafræn	rannsóknarráðstefna	
Vegagerðarinnar
30. október kl. 9 -16:30 
Aðilar Grænni byggðar flytja erindi um ýmis málefni
Í streymi - skráning á vegagerdin.is (ókeypis)
 

Fyrirlestraveislan	Lifum	betur	
31. október - 1.nóvember kl. 10:30-14:30 
Grænni byggð flytur erindi um Grænni fjölbýli
Í streymi - miðasala á lifumbetur.is 
(ókeypis fyrir aðila Grænni byggðar)
 

Aðilafundur	-	Loftslagsstefna	fyrirtækja
6 nóvember kl. 9-10
Erindi frá Umhverfisstofnun um græn skref fyrirtækja.
Fundur fyrir aðila Grænni byggðar.
Í streymi á Zoom (ókeypis)
 

Svansvottaðar	endurbætur	á	
skrifstofuhúsnæði
12. Nóvember kl. 9-10 
Morgunfundur Reita, THG arkitekta, Svansins og 
Grænni byggðar. Í streymi (ókeypis)

Viðburðir	á	næstunni
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Þessa dagana er unnið að því að 
bæta aðgengi hjólreiðamanna 
við Háskólann í Reykjavík, en þar 
hefur verið byggt tveggja hæða 
yfirbyggt hjólastæði. Aðstaðan 
verður aðgangsstýrð og með 
öryggismyndavélum. Byggingin 
er 60 fermetrar með pláss fyrir 80 
hjól. Vonast er til að þetta skref 
muni auðvelda nemendum og 
starfsfólki að nýta sér vistvæna 
ferðamáta við samgöngur til og frá 
skólanum. Húsið er hannað af Arkís 
arkitektum og smíðað af Jáverki. 

BM Vallá hefur nú fengið EPD - 
Umhverfislýsingu vöru fyrir steypuna sína. 
Tvær tegundir hafa hlotið EPD yfirlýsingu, 
ein innanhús og önnur utanhús. Frábært 
skref hjá BM Vallá, en aðeins hefur eitt 
annað íslenskt fyrirtæki fengið EPD fyrir 
vörur sínar, Steinull hf fyrir steinull.

Tveggja	hæða	yfirbyggð	
hjólastæði	við	HR

EPD	hjá	BM	Vallá
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Spennandi	verkefni	
aðildarfélaga
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Húsnæði Umhverfisstofnunar við Suðurlandsbraut 24 eftir endurbætur.  

Fyrstu	Svansvottuðu	endurbæturnar	
á	Norðurlöndunum
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Þann 18. September fengu Reitir afhent leyfi fyrir 
fyrstu Svansvottuðu endurbótum húsnæðis á 
Norðurlöndunum. Um er að ræða endurbætur 
á skrifstofuhúsnæði Umhverfisstofnunar við 
Suðurlandsbraut 24 sem er í eigu Reita. Viðmið 
Svansins fyrir endurbætur eru umfangsmikil þar 
sem markmiðið er að lágmarka áhrif framkvæmda 
á umhverfi og heilsu. Einnig er lögð áhersla á 
endurvinnslu en í framkvæmdunum var flokkunarhlutfall 
byggingarúrgangsins 94,4%. Hönnun og verkumsjón 
var í höndum THG arkitekta og vottunarferlið unnið í 
samstarfi við Visthús og UST. Við óskum þeim öllum 
innilega til hamingju með þennan merka áfanga.
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Grænni byggð
Laugavegi 176, 2. hæð
105 Reykjavík 

gb@gb.is
www.graennibyggd.is
692-2202

Ritstjóri: Elísabet Sara Emilsdóttir
Forsíðumynd: Annie Spratt /Unsplash.com

Ábyrgðamaður: Þórhildur Fjóla 
Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri 
Grænni byggðar
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Arion banki býður nú 
viðskiptavinum sínum í fyrsta skipti 
uppá Græn íbúðalán. Lántakar 
fá 100% afslátt af lántökugjaldi 
á íbúðalánum við kaup á 
umhverfisvottuðu íbúðarhúsnæði. 
Liggja þarf fyrir staðfesting um 
að eignin hafi verið vottuð með 
Svansvottun, BREEAM (Very 
Good), eða LEED Gold. 

Það hafa nokkrir nýir aðilar gengið til liðs 
við Grænni byggð að undanförnu. Það eru 
Húsasmiðjan, YDDA arkitektar og Finnur 
Sveinsson. Grænni byggð býður nýju 
aðilana okkar hjartanlega velkomna og 
hlakkar til samstarfsins.

Græn	íbúðalán

Grænni	byggð	stækkar
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