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Sæll Bjarni  

Afsakaðu seint svar en ósk um athugasemdir umhverfis- og skipulagssviðs við umsögn innkaupadeildar barst 
undirrituðum ekki fyrr en með pósti þínum dags. 20. september sl.  Umhverfis- og skipulagssvið vill koma eftirfarandi á 
framfæri varðandi umsögn innkaupadeildar:  

 Markmið útboðs innkaupadeildar var eins og fram kemur í umsögninni að fá inn í samning birgja sem uppfylltu 
bæði fjárhagslegar og tæknilegar hæfiskröfur og voru ekki gerðar kröfur um visthæfi bíla eða aflgjafa.  Eins og 
fram kemur í umsögninni er mikill vilji til staðar hjá öllum sviðum að leitast við að velja bifreiðar sem eru 
vistvænar.  Hins vegar má telja að innkaupaaðilum sé ekki öllum ljóst hver markmið borgarinnar eru varðandi 
brennslu jarðefnaeldsneytis, að nú verði að hætta innkaupum á bifreiðum sem brenna jarðefnaeldsneiti og 
setja þurfi tímasett markmið hvað það varðar.  Því er mikilvægt að settar séu reglur og tímasett markmið um 
kaup á bifreiðum sem nýta aðra orkugjafa en jarðefnaeldsneyti og að innkaupadeild og innkauparáð hafi 
eftirlit með kaupunum við framkvæmd fyrirhugaðra örútboða.  

 Þróun á rafbílum og hleðslumöguleikum er ör og má nú finna rafbíla sem sem henta í flest verk sem 
núverandi bílafloti er nýttur til.  Í einhverjum tilfellum kann að vera að ekki finnist bíll sem gengur fyrir öðru en 
jarðefnaeldsneyti og henti viðkomandi verki.  Það kann að vera stærð bíls, drægni, hleðslumöguleikar eða 
annað.  Erfitt er að skilgreina fyrirfram svo tæmandi sé hvað þættir teljist málefnalegar ástæður fyrir 
undanþágu líkt og innkaupadeild leggur til.  Setja má fram dæmi líkt og hér er að framan en matið verður að 
öðru leiti að vera í höndum innkauparáðs út frá fyrirliggjandi gögnum í umsókn um undanþágu.  Möguleiki á 
undanþágu frá reglunum þarf að vera til staðar en mikilvægt er að ósk um undanþágu sé rökstudd með 
greiningu á hæfni bíla til að nýta annað eldsneyti en jarðefnaeldsneyti og markaðsgreiningu.  Afar mikilvægt 
er að samhliða orkuskiptum á bílum borgarinnar fari fram uppbygging á innviðum til hleðslu rafbíla á 
starfstöðvum borgarinnar og gert sé ráð fyrir því í fjárfestingaáætlun.  Tryggja þarf að hleðslumöguleikar komi 
ekki í veg fyrir kaup á rafbílum.   

 

Kveðja,  

Guðmundur 
________________________________________ 
Guðmundur B. Friðriksson, skrifstofustjóri 
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 
Skrifstofa umhverfisgæða 
Borgartúni 12 - 14, 105 Reykjavík 
Sími: 411 8700 / 693 9600 
Netfang: gbf@rvk.is 
www.reykjavik.is  
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Tilvísun í mál: R18040065 
 
Sæl,  
 
Á undirbúningsfundi borgarráðs í apríl var talað um að umhverfis- og skipulagssvið fengi tækifæri til að bregðast við 
umsögn innkaupadeildar í þessu máli. Engin slík viðbrögð hafa borist og óska ég eftir upplýsingum um stöðuna á 
þessu máli.  
 
Kveðja,  
 
Bjarni Þóroddsson  
Skrifstofa borgarstjórnar  
Ráðhús Reykjavíkur  
s. 411 4702  
bjarni.thoroddsson@reykjavik.is  
 
 Frá: Jóhanna Eirný Hilmarsdóttir/RHUS/RVK 
 Dags: 26.04.2018 14:01:43 
 Til: bjarni.thoroddsson@reykjavik.is 
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--------------------------------------------------------- 
 
Tilvísun í mál: R18040065 
 
Efni: Umsögn um tillögu um markmið í loftlagsmálum, reglur um kaup og leigu á bifreiðum í rekstri Reykjavíkurborgar 
um bifreiðar  
 
Innkaup eru á ábyrgð hvers sviðs og kaupendur geta óskað eftir rafmagnsbifreiðum í örútboðum innan 
rammasamnings Reykjavíkurborgar um bifreiðar.  
Innkaupadeild gerði rammasamning um kaup og leigu á bifreiðum í rekstri Reykjavíkurborgar þann 27. mars 2018 en 
rammasamningur um þessi innkaup hefur ekki verið gerður áður hjá borginni. Markmið útboðsins var að fá inn í 
samning birgja sem uppfylltu bæði fjárhagslegar hæfiskröfur sem og tæknilegari. Útboðinu var skipt í þrjá hluta, kaup 
á bifreiðum, rekstrarleigu og bílaleigu þar sem hægt er að leigja bíla hvort heldur í stuttan tíma eða langan.  
Við undirbúning rammasamningsins voru kallaðir til fulltrúar eiganda bifreiða og fulltrúar sviða sem nota bifreiðar mest 
og var þessi skipting ákveðin í samráði við þá sem og hæfiskröfur útboðsins. Mikill vilji er til staðar hjá öllum sviðum 
að leitast við að velja bifreiðar sem eru vistvænar þar sem það er mögulegt.  
Á undirbúningstíma útboðsins var ljóst að þarfir einstakra sviða eru ólíkar og því var ákveðið að engin kaup fari fram 
innan samnings í hluta 1 og 2 nema í gegnum örútboð þar sem hver kaupandi skilgreinir sínar þarfir og áherslur í 
örútboðsgögnum. Í örútboðsgögnum setja sviðin fram kröfur til bifreiða, m.a. um tegund aflgjafa. Framkvæmd allra 
örútboða er á ábyrgð innkaupadeildar og hefst hún þegar kaupandi hefur skilgreint sínar þarfir og afhent 
innkaupadeild endanleg örútboðsgögn.  
Það er álit innkaupadeildar að fyrirfram ætti að skilgreina, hvað teljist málefnalegar ástæður fyrir kaupum á bifreiðum 
knúnum af bensín- eða dísel aflgjöfum svo reglur séu skýrar. Innkaupadeild leggur til að ákvörðun um hvort svið eigi 
að kaupa rafmagnsbíl eða fái undanþágu fyrir bifreið sem gengur fyrir jarðefniseldsneyti liggi fyrir þegar fjárveiting er 
samþykkt.  
Bestu kveðjur,  
 
___________________________________________  
 
Jóhanna Eirný Hilmarsdóttir,  
Deildarstjóri  
Innkaupadeild  
 
Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar 
Borgartún 12-14  
105 Reykjavík  
 
 
 Frá: Bjarni Þóroddsson/RHUS/RVK 
 Dags: 11.04.2018 16:30:41 
 Til: johanna.eirny.hilmarsdottir@reykjavik.is 
 Efni: Fw: Markmið í loftslagsmálum, reglur um kaup og leigu á bifreiðum í rekstri Reykjavíkurborgar 



3

--------------------------------------------------------- 
 
Tilvísun í mál: R18040065 
 
Sæl,  
Meðfylgjandi erindi umhverfis- og skipulagssviðs um markmið í loftslagsmálum, reglur um kaup og leigu á bifreiðum í 
rekstri Reykjavíkurborgar er hér með sent innkaupadeild til umsagnar. Umsögn óskast send innan 3 vikna.  
 
 
Kveðja,  
 
Bjarni Þóroddsson  
Skrifstofa borgarstjórnar  
Ráðhús Reykjavíkur  
s. 411 4702  
bjarni.thoroddsson@reykjavik.is  
 
 
Bréf  
  _____   
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