
Græn skref í 
Háskóla Íslands
Kynning á innleiðingu



www.graenskref.is



Verkefni fyrir ríkisstofnanir og 
fyrirtæki í meirihlutaeigu ríkis 
sem vilja draga úr neikvæðum 
umhverfisáhrifum af sinni 
starfsemi og auka þekkingu 
starfsfólks á umhverfismálum.



Það er sérstaklega mikilvægt að Stjórnarráðið 
og stofnanir ríkisins gangi fram með góðu 
fordæmi þegar kemur að því að ná árangri í 
umhverfis- og loftslagsmálum. 

Samkvæmt Loftslagsstefnu Stjórnarráðsins 
verða gerðar kröfur um að allar ríkisstofnanir 
uppfylli öll fimm Grænu skrefin fyrir árslok 2021

https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FOR/Fylgiskjol-i-frett/STJ_UAR_LoftslagsstefnaStjornarradsins_lokautgafa.pdf


Dregið úr neikvæðum umhverfisáhrifum
Ánægðara starfsfólk
Bætt ímynd
Betri nýting aðfanga
Lægri rekstrarkostnaður
Ný þekking 
Samfélagsleg ábyrgð

Ávinningur og markmið Grænna skrefa



Stefna HÍ26 



Skrefin eru fimm og í hverju þeirra eru á bilinu 20-
40 aðgerðir sem stofnunin þarf að uppfylla



Aðgerðirnar skiptast í sjö flokka

ELDHÚS OG 
MÖTUNEYTI



Samgöngur 
• Starfsfólk þekkir vistvænar samgöngur
• Gott aðgengi fyrir hjólandi starfsmenn, t.d. hjólabogar og 

hjólaskýli
• Tökum þátt í átakinu „Hjólað í vinnuna“
• Strætómiðar aðgengilegir fyrir fundi
• Samgöngusamingur: Snyrtiaðstaða fyrir starfsfólk sem 

kemur gangandi/hjólandi
• Visthæfir leigu- og bílaleigubílar
• Samakstur
• Aðgangur að hjóli vegna styttri ferða á vinnutíma
• Bjóðum starfsmönnum uppá sveigjanlegan vinnutíma sé 

þess kostur



Flokkun og minni sóun
• Flokkum allt sorp – upplýsingar á flokkun.hi.is
• Prentum báðum megin á blöðin og endurnýtum blöð
• Bjóðum alltaf uppá rafræna útgáfu af kynningarefni
• Við flokkum lífrænan úrgang og gerum athugun á 

matarsóun eina viku á ári
• Við höfum afþakkað allan fjölpóst og dregið úr kaupum á 

tímaritum og öðru sem fáir/engir nota.
• Notum margnota burðarpoka/kassa þegar við kaupum 

inn fyrir HÍ
• Ruslafötur fjarlægðar af skrifstofum



Innkaup 
• Við íhugum þörfina áður en við kaupum

• Eru til möppur, húsgögn sem má endurnýta?
• Veljum umhverfisvænni kosti þegar það er hægt
• Innkaupafólk þekki umhverfisvottanir af gerð 1 og 

lífrænar vottanir. 
• Kaupum umhverfisvottuð raftæki, pappír og aðrar

vörur
• Óskum eftir upplýsingum um vistvæna valkosti við

birgja



Rafmagn og húshitun
• Notum ekki skjáhvílur og látum tölvur, ljósritunarvélar og prentara fara í 

viðbragðstöðu eða svefnham standi þetta ónotaðar í lengri eða skemmri 
tíma

• Slökkvum á tölvuskjám og tölvum áður en við förum heim úr vinnu og um 
helgar og þegar við förum í lengri frí

• Slökkvum öll ljós sem ekki eru í notkun og við endurnýjun veljum við 
perur með bestu orkunýtingu, t.d. LED 

• Veljum sparnaðarstillingu á uppþvotta- og þvottavélum 
• Leggjum áherslu á miðlæga nýtingu prentara, tölvubúnaðar og annarra 

raftækja



Viðburðir og fundir
• Kranavatn en ekki vatn í einnota drykkjarumbúðum
• Fjölnota drykkjarmál og borðbúnaður í stað einnota
• Við hvetjum gesti okkar til að nota umhverfisvænni 

ferðamáta. t.d. hvatning í vefpósti vegna funda eða 
auglýsingum viðburða

• Við reynum að takmarka einnota umbúðir á því sem við 
bjóðum uppá

• Notumst við margnota ílát undir t.d. vatn, salt, sykur
og mjólk og veljum vörur í stærri einingum

• Notum fjarfundarbúnað þegar mögulegt er
• Dreifiefni og gögn á viðburðum haldið í lágmarki 
• Bjóðum uppá grænkeramáltíðir og umbúðalausar eða 

mjög umbúðalitlar máltíðir



Miðlun og stjórnun
• Tengiliðir við verkefnið
• Grænt bókhald
• Nýir starfsmenn þekkja Græn skref og stefnu ríkisins um 

vistvæn innkaup
• Reglulegir fundir um framgang verkefnisins og 

umhverfismál í HÍ
• Umhverfisfræðsla fyrir starfsmenn
• Hugmyndir starfsmanna um önnur umhverfisverkefni 

framkvæmdar



Eldhús og mötuneyti
• Auka hlutfall grænmetis og plöntupróteina í kjötréttum
• Auka framboð af grænkerafæði og lífrænum matvælum
• Minnka matarsóun
• Innkaup á umhverfisvottuðum rekstrarvörum í eldhús
• Notkun á margnota borðbúnaði í stað einnota
• Kaupum ekki vörur í smáumbúðum
• Flokkum lífrænan úrgang



Ferlið
• HÍ innleiðir Grænu skrefin á mismunandi 

starfsstöðum
• Tveggja til fimm manna teymi skipuð sem fer 

fyrir innleiðingu á starfstöðinni
• Verkefnisstjórar af Framkvæmda- og tæknisviði 

sjá um utanumhald (Sólrún og Jón Sigurður)
• Gátlisti fyrir viðeigandi starfsstöð inná 

Sharepoint, Græn skref í Háskóla Íslands
• Aðgerðir fyrsta skrefs (eða fleiri skrefa) 

uppfylltar
• Þegar 90% aðgerða er uppfyllt í skrefinu er 

gátlisti sendur á Umhverfisstofnun
• Umsjónarmaður Grænna skrefa kemur í úttekt á 

vinnustað/fjarúttekt fer fram
• Umsjónarmaður Grænna skrefa kemur á 

vinnustað og afhendir viðurkenningarskjal



HÍ og Grænu skrefin
• Rannsóknastofa í lyfja- og eiturefnafræði (RLE) 

lokið öllum 5 skrefunum
• Aðalbygging (Miðlæg stjórnsýsla og 

Hugvísindasvið) lokið 3 skrefum
• Félagsvísindasvið lokið 3 skrefum
• Háskólatorg lokið 1 skrefinu
• Menntavísindasvið hafið innleiðingu
• Jarðvísindastofnun hafið innleiðingu



Nánari upplýsingar
• Græn skref í ríkisrekstri
• www.graenskref.is
• www.facebook.com/graennrikisrekstur

• Sjálfbærni- og umhverfismál í HÍ
• https://www.hi.is/sjalfbaerni_og_umhverfismal
• https://www.facebook.com/hi.is.umhverfismal/

http://www.graenskref.is/
http://www.facebook.com/graennrikisrekstur
https://www.hi.is/sjalfbaerni_og_umhverfismal
https://www.facebook.com/hi.is.umhverfismal/



