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Verklagsreglur fyrir vistvæn innkaup 
Leiðbeiningar 

 

 
 

Setja stefnu 
og markmið

• Gert til að lágmarka umhverfisáhrif vegna innkaupa

• Gjarnan má styðjast við tölur úr græna bókhaldinu

• Markmið geta verið í prósentum eða magni

Setja reglur 

• Setja upp vinnureglur varðandi innkaup.

• Hver er ábyrgur fyrir innkaupum? Hver má kaupa inn?

• Á hvaða hátt má kaupa inn (beiðnabók, kort, reikningur)

Fræða 
starfsfólk

• Þeir sem kaupa inn fá fræðslu og þjálfun í vistvænum innkaupum

• Allir starfsmenn fá kynningu á vistvænum innkaupum

• Mikilvægt að þekking og reynsla tapist ekki ef starfsmaður hættir

Undirbúningur 
innkaupa

• Við gerum þarfagreiningu fyrir kaupin

• Notum gátlista yfir umhverfisvæn innkaup. Skoðum umhverfismerki

• Skoðum líftímakostnað vöru

Framkvæmd 
innkaupa

• Ákveðum hvernig kaup - bein kaup, verðfyrirspurn útboð eða örútboð

• Fylgjum rammasamningum en veljum vistvænni vörur innan þeirra

• Setjum umhverfisskilyrði í útboð

Eftirfylgni 

• Setjum vistvænu innkaupin í græna bókhaldið hjá okkur

• Yfirförum græna bókhaldið reglulega og markmiðin okkar

• Kynnum niðurstöður gr. bókhaldsins fyrir starfsfólki, í ársskýrslu eða vef



Reykjavíkurborg            
  Græn skref – Fræðsluefni 

Dagsetning: 16.10.2020 

 

 

 

 

Nánari skýringar á verklaginu: 
Setja stefnu og markmið: 

Gott er að setja sér stefnu um vistvæn innkaup og markmið. Borgin hefur ákveðna 

stefnu en kannski vilt þú ganga aðeins lengra og setja þér frekari skilyrði í stefnu og 

markmiðum sem taka mið af starfsstaðnum og þeirri starfsemi sem þar fer fram. 

Markmiðin geta verið töluleg, í prósentum eða magni, t.d.: minnka pappírsinnkaup 

um 20% á árinu / allur hreinsipappír (eldhúsrúllur, servíettur og slíkt) verður 100% 

úr endurunnum pappír (eða 100% Svansvottaður / 100% FSC vottaður).  

 
Setja reglur: 
Tryggja að reglur um vistvæn innkaup vinnustaðarins séu í handbók fyrir nýja 
starfsmenn. Ef nýr starfsmaður má kaupa inn þarf að kynna reglurnar fyrir honum. 
Setja þarf upp vinnureglur varðandi innkaup við stofnunina. Hver er ábyrgur fyrir 
innkaupum? Hver má kaupa inn, mega allir kaupa inn ef þeir fylgja reglunum? Á 
hvaða hátt þá, með beiðnabók, innkaupakorti eða kreditkorti, setja í reikning 
o.sv.frv.? Hver hefur þá yfirumsjón með beiðnabókum og að ákveða hvort þessi eða 
hin kaupin megi eiga sér stað með beiðnabók. Hver ber ábyrgð á heildarinnkaupum 
eða staðfestir reikninga? Hvernig er innkaupum háttað (eftir eðli og fjárhæðum – 
bein innkaup, verðfyrirspurnir, örútboð, rammasamningar, stærri útboð). Hvernig 
er tryggt að stunduð séu vistvæn innkaup, þ.e. valinn besti möguleikin miðað við 
kostnað og umhverfi? 
 
Fræða starfsfólk: 
Tryggja að allir starfsmenn þekki vistvæn innkaup og allir sem kaupa inn fái fræðslu 
og þjálfun í vistvænum innkaupum. Aðrir starfsmenn fá kynningu. Athugið að það 
er mikilvægt að þekking og reynsla glatist ekki ef einhver starfsmaður hættir. (Hægt 
er að fá fræðslu um vistvæn innkaup, t.d. fyrir starfsmannafund, hjá verkefnisstjóra 
Grænna skrefa í starfsemi Reykjavíkur) 
 
Undirbúningur innkaupa: 
Hluti af innkaupaferlinu er að gera þarfagreiningu. Einnig þarf að skoða hvort 
raunverulega sé þörf á að kaupa hlutinn. Það er skoðað hvort möguleiki sé á að 
kaupa hlutinn notaðan, hvort hægt sé að gera við gamla hlutinn eða hvort hægt sé 
að fá hluti lánaða (t.d. á milli vinnustaða) ef nota á hlutinn einungis í stuttan tíma 
eða eitt skipti. Hér eru nánari leiðbeiningar um þarfagreiningu. 

http://vinn.is/kaupendur/hver-er-thoerfin
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Þegar við kaupum inn notum við umhverfisgátlista af vinn.is síðunni. Við athugum 
hvort að vörurnar beri umhverfismerki og erum þá búin að kynna okkur þau hér. 
Ein leið til að reikna heildarkostnað vöru er að greina líftímakostnað (e. Life Cycle 
Costing, LCC). Hvað kostar rekstur vörunnar, orkunotkun, viðhald og förgun? 
Líftímakostnaður er innkaupaverð vöru auk kostnaðar við rekstur, viðhald og 
förgun. Í þarfagreiningu eða við innkaup skiptir máli að gera sér grein fyrir 
heildarkostnaði. Lágt verð vöru þýðir ekki endilega að varan sé svo ódýr þegar allt 
er talið með. Það er ekki alltaf best að velja ódýrustu vöruna. 

 
Framkvæmd innkaupa: 
Við fylgjum rammasamningum Reykjavíkurborgar en veljum þá vörur innan þeirra 
sem falla undir skilgreininguna á vistvænum innkaupum.  
Skilgreining: „Vistvæn innkaup er það kallað þegar valin er vara eða þjónusta sem 
er síður skaðleg umhverfinu eða heilsu manna og ber sama eða lægri líftímakostnað 
miðað við aðrar vörur og þjónustu sem í boði eru“. 
Einnig er æskilegt að fylgja þessum gátlista fyrir ábyrg innkaup frá Reykjavíkurborg. 
Ef við förum í útboð munum við eftir því að setja umhverfisskilyrði í útboðið. 

 
Eftirfylgni: 

Við setjum vistvænu innkaupin í græna bókhaldið hjá okkur og kynnum árlega 

niðurstöður græna bókhaldsins fyrir starfsfólki, í ársskýrslu eða á vef okkar. Græna 

bókhaldið er gott tæki og tól til að fara með inná starfsmannafundi, sýna nýjustu 

tölur. Taka saman tölur síðustu ára þó að ekki sé meira en úr 2 vöruflokkum, hverjar 

breytingarnar séu frá ári til árs. Þar með erum við að kynna umhverfisáhrif / 

afleiðingar af okkar starfsemi – við erum að kynna leiðir til að bæta árangur og 

markmið ársins.  

Við getum yfirfarið bókhaldið ársfjórðungslega, alltaf er hægt að bæta í það og 

breyta og það er gott tækifæri til þess að endurskoða markmiðin. Einhver þarf að 

bera ábyrgð á græna bókhaldinu og sá ábyrgðaraðili þarf að vinna bókhaldið í 

samráði við innkaupaaðila. 
 
 
 
 
 

http://vinn.is/kaupendur/smaerri-innkaup/
https://graenskref.reykjavik.is/forsida/itarefni-innkaup/itarefni-umhverfismerki/
https://reykjavik.is/sites/default/files/gatlisti_vid_innkaup_fyrir_starfsfolk.pdf

