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Leggju áherslu á fjarfundi 2021

Nýtum umhverfisvæna fararskjóta 2022

Rafmagnshlaupahjól nýtt í styttri ferðir 2022

Tökum þátt í "Hjólað í vinnuna" 2021

Hvetjum fólk til að ganga til vinnu 2022

Yfirförum sjálfvirkan ljósabúnað ársfjórðungslega 2021

Yfirföum loftræstikerfi ársfjórðungslega 2021

Hvatning til starfsmanna að slökkva á tölvum, skjám og 

ljósum þegar það yfirgefur rými
2021

Einungi keyptur orkusparandi búnaður 2021

Stuðlum að lágmörkun glatvarma með bestu nýtingu hita 2021

Lækkum hita í herbergjum og rýmum í lok dags. 2021

Rafræn skil í þjóðskjalasafn í stað skila á pappír
Forst.maður 

rekstrarsv.
2022

Rarfræn lánaumsýsla
Forst.maður 

rekstrarsv.
2023

Ársskýrslur og annað útgefið efni er gefið út á rafrænan 

hátt.
Allir 2021

Flokkunartunnur fyrir allar tegundir úrgangs 2021

Fáum yfirlit frá Flokku um úrgang 2021

Hreinlætisvörur keyptar í stórum einingum til notkunar í 

fjölnota skömmturum
Innkaupafólk 2021

Innkaupafólkið frætt um umhverfisvæn innkaup Umhverfisnefnd 2021

Birgjar með umhverfisvottaðar vörur valdir fram yfir aðra Innkaupafólk 2021

Ræsti og hreinsiefni verði 100% umhverfisvottuð Innkaupafólk 2021

Fræðsla um umhverfsmál á starfsmannafundum og 

Workplace
2021

Kynning á Grænum skrefum 2022

Árlega er fenginn aðili með fræðslu um umhverfismál 2022

Græn skref

Innleiða og 

viðhalda Grænum 

skrefum

Ná öllum 5 skrefum í 

Grænum skrefum
Árleg úttekt á þáttum grænna skrefa Umhverfisnefnd 2021

Kolefnisjöfnun
Kolefnisjöfnun 

starfseminnar

Kolefnisjöfnun 

samgangna

Kaup á kolefnisjöfnun flugsamgangna og skógræk hjá 

viðukenndum aðila
Umhverfisnefnd 2021

Aðrir þættir
Uppfærum 

loftslagsstefnu

Yfirförum og 

viðhöldum stefnunni 

árlega

Árleg yfirferð í tengslum við niðurstöður græns bókhald Umhverfisnefnd 2022

Umhverfisnefnd

Umhverfisvottaðar 

vörur valdar þegar 

þess er kostur

Að starfsmenn séu 

meðvitaðir um innra 

umhverfisstarf og 

umhverfimál

Auka þekkingu og 

skilning 

starfsmanna á 

umhverfismálum

Umhverfisvæn 

innkaup
Innkaup

Fræðsla

UmhverfisnefndSamgöngur

Orkunotkun

Úrgangur

Minnka losun GHL 

í samgöngum

Draga úr losun GHL 

um 15%

Orkusparnaður og 

drögum úrlosun 

GHL vegna 

orkunotkunar

Flokkun og 

afsetning úrgangs

Fylgjast með 

rafmagnsnotkun

Fylgjast með 

heitavatnsnotkun

Minnka 

pappírnotkun um 

50%

Minnka sorp í urðun 

um 20% af 

Umhverfisnefnd

Umhverfisnefnd


