


Tilgangur Grænna skrefa

Að draga úr umhverfisáhrifum í 
rekstri borgarinnar og auka þekkingu 
starfsfólks á umhverfismálum.

Áhersla er á grænar lausnir í 
stefnum borgarinnar og stefnt á að 
allir starfsstaðir skrái sig til þátttöku í 
Grænum skrefum 
fyrir lok 2021.



• Verkefnið var sett á fót 2011 og mun 
því fagna 10 ára afmæli í lok 2021.

• Þátttaka er öllum 
starfsstöðum að 
kostnaðarlausu.

• Utanumhald skráninga, leiðbeiningar 
og ráðgjöf eru á skrifstofu 
Umhverfisgæða, á 
graenskref@reykjavik.is
og http://graenskref.reykjavik.is

mailto:graenskref@reykjavik.is
http://graenskref.reykjavik.is/


Markmiðin
• Markmið Íslands:

• 55% samdráttur í losun árið 2030
• Kolefnishlutleysi 2040

• Markmið Reykjavíkurborgar
• Orkuskipti í samgöngum og minni 

bílaumferð*
• Kolefnishlutlaus rekstur borgarinnar 

• Markmið Grænna skrefa
• Draga úr kostnaði í rekstri borgarinnar
• Aðgerðir í umhverfismálum sýnilegri
• Rvk. fyrirmynd annarra í umhverfismálum



Ávinningur Grænna skrefa
• Lægri rekstrarkostnaður
• Betra starfsumhverfi
• Aukin ánægja starfsfólks
• Bætt ímynd
• Betri nýting aðfanga
• Markvissari innkaup
• Samfélagsleg ábyrgð
• Umhverfisvænni starfsemi



Ferlið
• Vinnustaður skráir sig á 

heimasíðunni
• Teymi skipað sem vinnur að 

innleiðingu verkefnisins á 
vinnustaðnum

• Aðgerðir fyrsta skrefs uppfylltar
• Útfyllt vinnuskjal sent á 

verkefnisstjóra Grænna skrefa
• Úttekt fer fram
• Afhending viðurkenningaskjals



Uppbygging kerfisins

Skrefin eru fjögur og í hverju þeirra 
eru u.þ.b. 30 – 38 aðgerðir sem þarf 
að uppfylla.



Aðgerðirnar skiptast í sjö flokka



Rafmagn og húshitun

Greina orkunotkun.
Vitundarvakning um sparnað og sóun 
orku.
Nota orkusparandi perur.
Stilla tölvur og raftæki á orkusparandi 
stöðu.
Og fleira….



Flokkun og minni sóun

Vera með góða flokkun.
Finna lausnir.
Draga úr úrgangsmagni og sóun.
Auka endurvinnslu og endurnýtingu.
Nota fjölnota
Minnka prentmagn.
Og fleira….



Viðburðir og fundir

Prentefni í lágmarki
Lífrænar og umbúðalausar veitingar
Huga að orkunotkun
Fjarfundir
Og fleira…



Samgöngur

Bjóða upp á samgöngusamninga.
Hvetja til vistvænni samgöngumáta.
Bjóða upp á góða aðstöðu fyrir starfsfólk og 
gesti.
Hafa aðgengi að hleðslu fyrir rafhjól og 
rafbíla.
Nýta rafbíla fyrir vinnustaðinn.



Eldhús og kaffistofur

Passa matarsóun.

Taka afganga heim 

úr mötuneyti.

Bjóða upp á lífrænt 

kaffi og te.

Ekki vera með 

einnota áhöld.

Og fleira…



Innkaup

Stunda vistvæn innkaup.
Kaupa vörur með umhverfismerki. Læra á merkin.
Gera þarfagreiningu.
Skoða leiðbeiningar á heimasíðu um vistvæn innkaup.



Miðlun og stjórnun

Halda reglulega fundi með starfsfólki um umhverfismál
Kynna sér Facebooksíðu, Workplace og heimasíðu Grænna 
skrefa.
Fræðsla til starfsfólks.
Setja sér markmið í umhverfismálum.
Halda grænt bókhald.



Starfsfólk er hvatt til að taka þátt í 
öðrum umhverfisverkefnum.

Bíllausi 
dagurinn



Þýðingarmiklir þættir

Allur rekstur
hefur

umhverfisáhrif

Allar 
mótvægisaðgerðir

skipta máli

Við berum
ábyrgð, við

sýnum ábyrgð



Mikilvægt að hvetja og 
fagna hverju skrefi.



Allar upplýsingar

Skráning, vinnuskjöl og ítarefni er á 
heimasíðu Grænna skrefa.
Við erum á Facebook.
Allt um grænt bókhald má finna hér.
Allt um vistvæn innkaup hér.

Verkefnisstjóri Grænna skrefa hjá 
Reykjavíkurborg er 
Hildur Sif Hreinsdóttir.

http://graenskref.reykjavik.is/
http://facebook.com/graenskref/
http://graenskref.reykjavik.is/#grnt-bkhald
https://graenskref.reykjavik.is/forsida/itarefni-innkaup/1561-2/
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