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IÐNAÐUR Mun meiri bjartsýni 
ríkir meðal stjórnenda iðnfyrir-
tækja nú en fyrir ári. Samkvæmt 
nýrri könnun Samtaka iðnaðarins 
meta 43 prósent þeirra aðstæður í 
efnahagslífinu góðar en 19 prósent 
slæmar. Í apríl í fyrra mátu aðeins 
24 prósent aðstæðurnar góðar og 
52 prósent slæmar. Hlutfallið nú er 
meira að segja hærra en árið 2019.

Einkum er horft til seinni helm-
ing ársins til viðsnúnings, það er 
meiri tekna og fleiri ráðninga starfs-
fólks. 42 prósent telja að tekjur verði 
meiri á þriðja og fjórða ársfjórðungi 
2021 en þær voru 2020 og í kringum 
20 prósent telja að fjöldi starfs-
manna verði meiri. 20 prósent telja 
vera skort á starfsfólki samanborið 
við 10 prósent í fyrra.

„Við sjáum klár merki um við-
snúning,“ segir Ingólfur Bender, 

aðalhagfræðingur samtakanna. 
„Bæði hvað varðar mat á núverandi 
stöðu og framtíðarhorfur í efna-
hagsumhverfi iðnaðarins. Einnig 
hvað varðar tekjur og fjölda starfa 
iðnfyrirtækja. Niðurstöðurnar 
benda hins vegar ekki til þess að 
viðsnúningurinn verði snarpur. 
Rímar það ágætlega við spár um 
hægan hagvöxt á árinu.“

Ingólfur segir að viðbrögð ríkis-
ins, sveitarfélaga og Seðlabankans 
við efnahagsáfallinu hafi virkað 
til að milda höggið fyrir greinina. 
Aðgerðir í peningastjórnun, svo sem 
lækkaðir vextir og aukið aðgengi að 
fjármagni, hafi hjálpað og aðgerðir í 
opinberum fjármálum með áherslu 
á nýsköpun, innviði, starfsumhverfi 
og menntun hafi einnig skipt miklu 
máli.

Niðursveif lan nú hefur verið 

mildari fyrir iðnaðinn en margar 
fyrri niðursveif lur. Eðli niður-
sveiflunnar og hagstjórnarviðbrögð 
skipti þar máli. „Hagstjórnarvið-
brögð við faraldrinum hafa virkað 
fyrir iðnaðinn líkt og hagkerfið 
allt,“ segir hann.

Samtökin spá ekki nákvæmlega 
fyrir um hvenær iðnaðurinn verði 

efnahagslega kominn á sama stað 
og fyrir faraldurinn. Ingólfur segir 
að það verði þó hvorki á þessu ári 
né því næsta.

„Það er ljóst að iðnaðurinn hefur 
burði til að verða drifkraftur upp-
sveiflunnar nú með svipuðum hætti 
og í síðustu uppsveiflu, þegar hann 
skapaði þriðjung hagvaxtarins,“ 
segir hann. „Greinin er stór og skap-
ar um fimmtung landsframleiðsl-
unnar og starfa í landinu. Vöxtur 
iðnaðarins er því mikilvægur fyrir 
vöxt hagkerfisins.“

Samtök iðnaðarins hafa fram-
kvæmt viðhorfskannanir síðan árið 
2014. Var svarhlutfallið um 20 pró-
sent, eða 245. Fyrirtækin eru allt frá 
einyrkjum upp í stóra verktaka og 
fyrirtæki, í byggingariðnaði, fram-
leiðslu og hugverkaiðnaði.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Aukin bjartsýni iðnfyrirtækja
Aðalhagfræðingur Samtaka iðnaðarins segir nýja könnun sýna viðsnúning. Bæði núverandi staða og 
framtíðarhorfur séu betri en í fyrra. Horft sé seinni hluta ársins til tekjuaukningar og fjölgunar starfa.

Við sjáum klár 
merki um 

viðsnúning.

Ingólfur Bender, 
aðalhagfræð-
ingur SI

NÁTTÚRUHAMFARIR Náttúruham-
farasjóður er í stakk búinn til að 
greiða bætur fyrir tjón sem kynni 
að verða af stórum jarðskjálfta á 
höfuðborgarsvæðinu.

Hulda Ragnheiður Árnadóttir, 
framkvæmdastjóri Náttúruham-
faratrygginga Íslands, segir sjóðinn 
tryggðan erlendis fyrir stórtjónum 
af því tagi. „Okkar áhættumat bygg-
ir á því að við getum staðið af okkur 
atburð af þessari stærðargráðu,“ 
segir Hulda Ragnheiður og vísar 
þar til þess að í sögulegu samhengi 
megi búast við skjálfta af stærðinni 
6 til 6,5. 

Stærstum hluta mála vegna aur-
skriðanna á Seyðisfirði í desember 
er nú lokið og reiknar Hulda með að 
heildarkostnaður sjóðsins verði um 
einn milljarður króna. 
– khg / sjá síðu 6

Geta mætt tjóni 

Hulda 
Ragnheiður 
Árnadóttir.

Degi sjaldgæfra sjúkdóma er fagnað á hverju ári á síðasta degi febrúarmánaðar. Markmiðið er að vekja athygli á sjaldgæfum sjúkdómum og áhrifum þeirra á daglegt líf þeirra sem við þá 
kljást. Þessi föngulegi hópur stillti sér upp fyrir ljósmyndara Fréttablaðsins fyrir framan ljósaskrýddan hjúp Hörpunnar í tilefni þess að dagurinn er á sunnudag. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

23 ára afmæli
Fullt af frábærum afmælistilboðum



Otas eiust que ea 
nos excerore natiae 

re ped moloribus ma que 
nonsero riorumquam

Nafn á viðmælenda ekki punktur

Fáir skjálftanna voru þó 
yfir þrír að stærð.

Þarfasti þjónninn þrifinn

Margir hafa nýtt sér blíðskaparveðrið nú á síðustu dögum febrúar á sama hátt og þessir vösku menn sem voru mættir á þvottaplanið hjá bensín-
stöð N1 að skola af bílum sínum í hálfgerðri sumarblíðu. Veðurstofan gerir þó ekki ráð fyrir áframhaldandi blíðu í borginni. Vindur fer að blása og 
tekur að rigna. Ekki er helgarveðrið neitt til að hrópa húrra fyrir en þessir verða allavega á hreinum bílum í rigningunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

FERÐAÞJÓNUSTA Nú stendur yfir 
undirbúningur við stóra alþjóðlega 
ráðstefnu sem halda á hér á landi. 
Ráðstefnan mun tengjast tölvu-
leikjum og rafíþróttum en Ólafur 
Hrafn Steinarsson, formaður Raf-
íþróttasambands Íslands, kveðst 
ekki geta staðfest að svo stöddu 
hvort eða hvenær hún fari fram.

Áætlað er að fjöldi alþjóðlegra 
gesta sæki Ísland heim til að taka 
þátt í ráðstefnunni, sem gert er 
ráð fyrir að fari fram í tónleika- og 
ráðstefnuhúsinu Hörpu. Þar hefur 
starfsemi að mestu leyti legið niðri 
síðastliðið ár vegna kórónuveiru-
faraldursins svo ætla má að við-
burðurinn komi sér vel fyrir rekstur 
hússins.

Þá herma heimildir að búið sé að 
taka frá um sex þúsund gistinætur 
á hótelum hérlendis til að hýsa gesti 
ráðstefnunnar.

Pétur Þorsteinn Óskarsson, fram-
kvæmdastjóri Íslandsstofu, kveðst 
ekki vilja staðfesta slíkar fregnir. 
Gistinóttum á hótelum á Íslandi 
hefur fækkað gríðarlega frá því í 
kórónuveirufaraldrinum.

Gistinætur á hótelum á Íslandi 
drógust saman um 86 prósent í maí 
í fyrra miðað við maí ári fyrr, sam-
kvæmt bráðabirgðatölum Hagstof-
unnar voru gistinætur á hótelum 44 
þúsund talsins í maí í fyrra en árið 
2019 voru þær 315 þúsund í sama 
mánuði. Greiddar gistinætur í júlí 
árið 2020 voru um 667 þúsund en 
á sama tíma ári fyrr voru þær um 
1.557.000. Rúmlega 70 prósent gisti-
nátta voru skráðar á Íslendinga og 
tæp þrjátíu prósent á erlenda gesti.

Starfsfólki í tölvuleikjaiðnað-
inum hér á landi fjölgaði um 35 
manns árið 2020 og aldrei fyrr hefur 
verið veitt hærri upphæð til þess-

arar atvinnugreinar frá Tækniþró-
unarsjóði en á síðasta ári, eða 190 
milljónir króna.

Í samtali við Fréttablaðið í byrj-
un febrúar segir Vignir Örn Guð-
mundsson, fyrrum formaður Sam-
taka íslenskra leikjaframleiðenda, 
að í kórónaveirufaraldrinum hafi 
vel mátt greina viðhorfsbreytingar 
í garð tölvuleikja, vel hafi komið í 
ljós hversu stóran þátt tölvuleikir 
geti haft á félagsleg tengsl.

„Augljóslega hefur sú einangrun 
sem fólk upplifði í kjölfar faraldurs-
ins haft áhrif á þessa vitundarvakn-
ingu um gildi og virði tölvuleikja í 
samhengi við heilbrigði, einmana-
leika og tengsl,“ sagði Vignir Örn. 
birnadrofn@frettabladid.is

Risaráðstefna áformuð 
í Hörpu í aprílmánuði
Um sex þúsund gistinætur gætu verið seldar hér í apríl ef áform um alþjóðlega 
ráðstefnu um rafíþróttir í Hörpu verða að veruleika. Leynd hvílir yfir málinu 
og vill hvorki Íslandsstofa né Rafíþróttasamband Íslands staðfesta áformin.

Gert er ráð fyrir að fjöldi erlendra gesta muni streyma til landsins til að taka 
þátt í ráðstefnunni sem fyrirhuguð er í aprílmánuði. FRÉTTABLAÐIÐ/ ERNIR

Starfsfólki í tölvuleikja-
iðnaðinum hér á landi 
fjölgaði um 35 manns árið 
2020 og aldrei fyrr hefur 
verið veitt hærri upphæð til 
þessarar atvinnugreinar frá 
Tækniþróunarsjóði en á 
síðasta ári, eða 190 milljónir 
króna.

Air Iceland Connect flýgur reglulega 
á milli Íslands og Grænlands. 

COVID -19 Ferðamenn sem koma 
hingað til lands frá Grænlandi eru 
undanþegnir aðgerðum á landa-
mærunum og þurfa því hvorki að 
framvísa neikvæðu PCR-prófi né 
fara í skimun eða sóttkví við kom-
una til landsins. Þetta kemur fram á 
vef Embættis landlæknis.

Skilyrði fyrir undanþágunni er 
að ferðamaðurinn hafi ekki heim-
sótt land eða svæði sem f lokkast 
sem hættusvæði fjórtán dögum 
fyrir komu til Íslands, en Þórólfur 
Guðnason sóttvarnalæknir hefur 
fjarlægt Grænland af lista yfir skil-
greind áhættusvæði vegna COVID-
19.

Þeir ferðamenn sem hafa verið 
á hættusvæði fjórtán dögum fyrir 
komu hingað en koma í gegnum 
Grænland, þurfa að fylgja þeim 
reglum sem gilda við landamærin. 
Hér á landi eru öll lönd í heimi 
skilgreind sem áhættusvæði nema 
Grænland.

Ekkert smit er á Grænlandi en frá 
upphafi faraldursins hafa einungis 
greinst þar 30 tilfelli. Enginn hefur 

látist vegna COVID-19 þar í landi. Í 
heiminum öllum höfðu í gær verið 
staðfest rúmlega 113 milljón tilfelli 
og yfir 2,5 milljónir manna höfðu 
látist af völdum sjúkdómsins. – bdj

Ferðamenn undanskildir reglum

Enginn er smitaður á 
Grænlandi en frá upphafi 
hafa einungis greinst þar 30 
tilfelli.

NÁTTÚRUHAMFARIR Enn skalf jörð á 
Reykjanesinu í gær. Fáir skjálftanna 
voru þó yfir þrír að stærð. Sá stærsti 
þeirra mældist 3,5 að stærð á þriðja 
tímanum síðdegis, sömu stærðar og 
skjálfti rúmlega þrjú í fyrrinótt og 
olli rúmruski víða á Reykjanesi og 
á höfuðborgarsvæðinu.

Upptök skjálftanna í gær voru 
á svipuðum slóðum og stóru 
skjálftarnir sem urðu á miðviku-
dag, nálægt Fagradalsfjalli, Keili og 
Krísuvík. Fram kom í fréttum í gær 
að jarðskjálftahrinan gæti aukið 
líkur á stærri skjálftum á svæðinu. 
– jþ

Áfram skelfur á 
Reykjanesi

Þorbjörn við Grindavík.

Renndu við og fáðu ly�n afgreidd beint í bílinn

www.lyfsalinn.is   
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Kíktu á uppskriftir 
eftir Lindu Ben á 
heimkaup.is

Heimsending 
innan tveggja tíma

649 kr/pk

Driscoll’s lífræn bláber 125 g

990 kr

Nick’s ís

95 kr

Romain salat 200 g

419 kr/pk

Græn vínber í öskju 500 g

189 kr

Doritos Nacho Cheese

2.790 kr/kg259 kr

Naturmed spínat 150 g

790 kr

Pepsi Max 10 x 330 ml

349 kr

Nóa kropp 150 g

529 kr

Smass hamborgarar 2 x120 g

Frí heimsending!

Kryddað lambalæri



SAMFÉLAG Rauði krossinn á Íslandi 
átti samkvæmt reikningum félags
ins 31. desember 2019, rúma fjóra 
milljarða í eigið fé. Þar af eru rúmir 
1,6 milljarðar handbært fé í sjóðum 
og bankainnistæðum. Skuldir voru 
þá  alls rúmar 506 milljónir.

Í síðustu viku sendi Rauði kross
inn frá sér yfirlýsingu þar sem félag
ið óskaði eftir samtali við stjórnvöld 
í von um að finna leiðir til að reka 
verkefni Rauða krossins á annan 
hátt en í gegnum fjáröf lun með 
spilakössum. Árið 2019 skiluðu 
spilakassar Rauða krossinum 427 
milljónum í tekjur en heildartekjur 
námu rúmum 2,7 milljörðum.

Spurð hvort fjármagn úr spila
kössum sé nauðsynlegt til að reka 
verkefni Rauða krossins, þegar litið 
sé til fjárreiða félagsins og í ljósi 
umræðna um lokun spilakassa 
og kröfu þess efnis frá Samtökum 
áhugafólks um spilafíkn (SÁS), 
segir Kristín S. Hjálmtýsdóttir, 
framkvæmdastjóri Rauða kross
ins, að handbært fé myndi einungis 
standa undir eins árs útgjöldum 
verkefna sem spilakassarnir fjár
magni. Tekjur frá stjórnvöldum, 
sem námu tæpum milljarði 2019, 
fari í að greiða kostnað við rekstur 
ákveðinna verkefna en sjálfsaflafé 
fari til áhersluverkefna hverju sinni.

„Dæmi um slík verkefni eru við
bragðshópar og áfallateymi um allt 
land, Hjálparsíminn 1717, skaða
minnkunarverkefni og vinaverkefni 
til að rjúfa einangrun ýmissa hópa. 
Heildarkostnaður af slíkum verk
efnum var um 1,5 milljarðar króna 
á árinu 2019,“ segir Kristín.

Spurð að því hvort þversögn felist 

í því að framlög úr spilakössum séu 
nýtt til að bregðast við neyð ákveð
inna hópa á sama tíma og þau skapi 
neyð annars hóps, spilafíkla, segir 
Kristín að ef ráðist væri í fjáröflun 
í dag yrði önnur leið valin.

„Þessi fjáröflunarleið nær aftur til 

áttunda áratugar síðustu aldar með 
svokölluðum „tíkallaspilum“, sem á 
þeim tíma fjármögnuðu aðstoð við 
þá sem lentu í gosinu í Vestmanna
eyjum,“ segir Kristín. „Við erum 
sammála SÁS hvað varðar mikilvægi 
þess að vernda þann viðkvæma hóp 
sem glímir við spilavanda. Við telj
um rétt að stjórnvöld leiði þá vinnu 
að koma á einhverju kerfi eins og 
spilakortum,“ bætir hún við.

Kristín segir það mikilvægt fyrir 
Rauða krossinn að eiga „fé í hand
raðanum eins og áföll ársins 2020 
sýna“, þó sé það ekki stefna félagsins 
að safna fjármunum. „Heldur þvert 
á móti, að verja þeim jafnóðum til 
góðra verka,“ segir Kristín og vísar í 

lög Rauða krossins þar sem segir að 
tekjuskipting og önnur ráðstöfun 
fjármuna félagsins skuli byggja á 
gegnumstreymi fjár þar sem tekjur 
séu nýttar til grunnrekstrar og 
áhersluverkefna. Undanþeginn 
þessu sé varasjóður.

Í varasjóði Rauða krossins árið 
2019 var 1,1 milljarður króna. Krist
ín segir sjóðinn til þess að grípa til 
komi til skjótra og kostnaðarsamra 
aðgerða í kjölfar alvarlegra náttúru
hamfara eða stóráfalla hérlendis.

„Rauði krossinn hefur stórt og 
þýðingarmikið hlutverk í almanna
vörnum landsins. Varasjóðurinn er 
bundinn í lögum félagsins,“ segir 
Kristín. birnadrofn@frettabladid.is

Eiga milljarða á reikningi en 
vilja samt spilakassana áfram
Rauði krossinn á Íslandi á rúma fjóra milljarða í eigið fé, þar af 1,6 milljarða í sjóðum og bankainnistæð-
um. Framkvæmdastjóri félagsins segir handbært fé einungis geta staðið undir eins árs útgjöldum þeirra 
verkefna sem spilakassar fjármagni. Spilakassar skiluðu félaginu 427 milljónum í tekjur árið 2019.

Rauði krossinn er meðal þeirra sem eru gagnrýndir fyrir að þiggja fé af spilafíklum spilasalanna. FRÉTTBLAÐIÐ/VALLI

Varasjóðurinn er 
bundinn í lögum 

félagsins.
Kristín S. Hjálmtýs-
dóttir, fram-
kvæmdastjóri 
Rauða krossins á 
Íslandi
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Komdu til okkar og prófaðu einstök 
gæði Hästens rúmanna.
Starfsfólk okkar er tilbúið að aðstoða 
þig og veita frekari upplýsingar.

VERTU VAKANDI Í 
FYRSTA SKIPTI 
Á ÆVINNI

HAFNARFJÖRÐUR „Það náðist ekki 
að klára þetta fyrir fundinn í dag 
(gær) en ég lagði þetta fram á síðasta 
fundi,“ segir Adda María Jóhanns
dóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingar
innar í Hafnarfirði, um fyrirspurn 
sína í bæjarráði um áhrif fólksfækk
unar á tekjur bæjarins.

Íbúum í Hafnarfirði hefur fækkað 
um rúmlega 400 á síðustu fjórtán 
mánuðum og í fyrirspurninni óskar 
Adda eftir svörum um áætlaða 
lækkun á útsvarstekjum bæjarins 

og áætlað tekjutap í kjölfar fækk
unarinnar.

„Ástæðan fyrir því að við erum 
að ýta í þetta er sú hversu hægt það 
hefur gengið að byggja upp íbúðar

húsnæði hérna,“ segir Adda. Þá 
segist hún telja ungt og eldra fólk þá 
hópa sem séu að flytja úr bænum.

„Það skiptir máli að við áttum 
okkur á því í hvaða stærðargráðu 
þetta er og hvað það kostar sveitar
félagið að það flytji svona margir úr 
bænum og hvernig eigi að bregðast 
við,“ segir Adda.

Að sögn Öddu telur hún Hafnar
fjörð hafa staðið sig verr í uppbygg
ingu en nágrannasveitarfélögin, 
litlar íbúðir vanti í bæinn.

„Það er búið að vera að breyta 
deiliskipulögum og endurskipu
leggja endalaust og fólki bara 
fækkar,“ segir Adda.

„Nú er búið að úthluta dálítið af 
lóðum en engin hús eru komin upp 
enn þá. Við höfum upplifað það 
áður að lóðum hafi verið úthlutað 
en svo hafi allt farið til fjandans,“ 
bætir Adda við.

Búast má við svari við fyrirspurn 
Öddu á næsta bæjarráðsfundi þann 
11. mars. – bdj

Telur brottflutning ungra og gamalla skýra fækkun

Adda María 
Jóhannsdóttir, 
bæjarfulltrúi 
Samfylkingarinn-
ar í Hafnarfirði

SKÓLAMÁL Stjórn Íbúasamtaka 
Miðborgar Reyk jav ík u r mót
mælir þeim fyrirætlunum að gera 
Íslenskuver fyrir erlend börn í risi 
Vitastígsálmu Austurbæjarskóla, 
sem Hollvinasamtök Austurbæjar
skóla nota nú fyrir skólamunasafn.

Samtökin segja aðgengi að rým
inu slæmt og f lóttaleiðir langar. 
Það standist ekki nútímakröfur 
um skólahúsnæði barna.

Stjórnin bendir borgar y f ir
völdum á að skólinn hafi yfir betra 
húsnæði að ráða þar sem aðgengi 
sé gott. Það sé Spennistöðin sem 
standi sunnan við skólann og 
standist nútímakröfur. Það hafi 
verið lítið notað frá árinu 2014. Þá 
hafi Reykjavíkurborg einnig fengið 
Vörðuskóla til umráða. Það gæti 
verið mögulegt framtíðarhúsnæði 
fyrir Íslenskuver.

Skólamunasafnið sem velunnar
ar skólans komu upp geymir ýmsa 
muni frá 90 ára sögu skólans.  – bb

Erlend börn sett 
í ónothæft ris 

Í Austurbæjarskóla á að gera ís-
lenskuver. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HEILBRIGÐISMÁL Stjórn Læknaráðs 
Landspítala lýsir þungum áhyggj
um af því að vinnsla leghálssýna í 
krabbameinsleit hafi verið f lutt úr 
landi, þvert á ráðleggingar sérfræð
inga. Læknaráðið lýsir einnig yfir 
áhyggjum af því að öryggi í krabba
meinsgreiningu muni skerðast.

Í yfirlýsingu frá ráðinu segir að 
meirihluti fagráðs um legháls
skimanir hafi komist að þeirri 
niðurstöðu að starfseminni yrði 
best borgið hérlendis áfram. Fag
félög þeirra sérfræðinga sem sinna 
krabbameinsgreiningu og meðferð 
hafi komist að sömu niðurstöðu. 
Stjórn ráðsins tekur undir álit þess
ara sérfræðinga.

Í yfirlýsingunni segir að sú töf 
sem verði óhjákvæmilega á vinnslu 
sýna muni valda konum sem bíða  
eftir niðurstöðum vanlíðan. „Við 
slíkan f lutning minnka möguleikar 
til vísindarannsókna, menntun 
lækna skerðist, mikilvæg sérþekk
ing f lyst úr landi og störf hverfa,“ 
segir enn fremur. – bb

Læknaráð lýsir 
yfir áhyggjum 
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Kjúklingalundir 

2.039 kr/kg

Verð áður 2.549 kr/kg

 
Lambalæri 

 

1.439 kr/kg

Verð áður 1.799 kr/kg

 
Kjúklingalæri með legg

 

879 kr/kg

Verð áður 1.099 kr/kg

 
Junkyard sósur

Hvítlauks & dill, piparmæjo  
og íslensk kokteilsósa

 

589 kr/stk

  
Grill hamborgarinn

2 x 130 g  

562 kr/pk

Verð áður 749 kr/pk

20%
 

afsláttur
20%

 
afsláttur

20%
 

afsláttur

NÝTT
NÝTTNÝTT

 
Chicago Town

Tomato stuffed crust 

799 kr/stk

 
Freyja mjólkursúkkulaði 

Með Djúpum og Sterkum djúpum 

299 kr/pk

 
Cavendish franskar 

Verð frá 374 kr/pk

verð áður frá 499

 
Beyond Meat Burger

2 x 113 g 

1.099 kr/pk

ÍS

LENSKT

NAUTAKJÖ
T

30% 25%
 

afsláttur

VEGAN

HAMBORGARINN

T
ilb

oð
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ild
a 

út
 2

8.
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úa

r

SNYRTIVÖRU

Taxfree* af öllum snyrtivörum 
24. febrúar - 3. mars

*Taxfree jafngildir 19,36% afslætti

25%
 

afsláttur

Vegan 
valmöguleiki

VEGAN



NÁTTÚRUHAMFARIR Hulda Ragn-
heiður Árnadóttir, framkvæmda-
stjóri Náttúruhamfaratryggingar 
Íslands (NTÍ), segir sjóðinn undir 
það búinn að takast á við stóran 
skjálfta nálægt höfuðborgarsvæð-
inu. Það gæti þó orðið stærsta verk-
efni í sögu sjóðsins.

Sú skjálftahrina sem gengið hefur 
yfir í rúmt ár hefur verið bundin 
við Reykjanesið, en jarðfræðingar 
útiloka ekki þann möguleika að 
sprungur austan við Kleifarvatn og 
að Bláfjöllum kunni að hreyfast með 
mun meiri krafti. Sé litið til sögunn-
ar gæti sá skjálfti orðið á bilinu 6 til 
6,5 að stærð.

„Okkar áhættumat byggir á því að 
við getum staðið af okkur atburð af 
þessari stærðargráðu,“ segir Hulda. 
En að mati NTÍ myndi svo stór 
skjálfti á þessu svæði þýða umtals-
verðar skemmdir á húsnæði, þó 
ekki alls staðar miklar. „Við erum 
með erlendar endurtryggingar fyrir 
meiriháttar tjónum með tiltekinni 
eigináhættu,“ segir hún.

Stærstum hluta málanna vegna 
aurskriðanna á Seyðisfirði í des-
ember er nú lokið og Hulda reiknar 
með að heildarkostnaður NTÍ verði 
í kringum einn milljarður króna. 
Langtum minna greiddi sjóðurinn 
út vegna snjóflóðanna á Flateyri í 
byrjun síðasta árs.

Stærsta verkefni sem sjóðurinn 
hefur fengist við var Suðurlands-
skjálftinn í maí 2008, þar sem 
kostnaðurinn var um 17 milljarðar 
króna á núvirði.

Samkvæmt þeirri sviðsmynd 
sem sjóðurinn hefur dregið upp 
af stórum skjálfta nálægt höfuð-
borgarsvæðinu myndi kostnaðurinn 
hlaupa á nokkrum tugum milljarða 
króna. Eigináhætta hvers húseig-
anda er 400 þúsund krónur á hús-
eignum og 200 þúsund á innbúi.

Þó að fjármögnun NTÍ sé trygg er 
ekki víst að ferlið myndi ganga hratt 
fyrir sig. Hulda segir það alfarið fara 
eftir umfangi og vísar til jarðskjálft-
ans mikla í Christchurch á Nýja-Sjá-
landi árið 2011, þar sem tók mörg 
ár að loka sumum málunum. „Það 
er hægt að loka megninu af málum 
innan árs en erfið mál, þar sem er 
ágreiningur, krefjast lengri tíma,“ 
segir hún.

Dæmi eru um að reynt sé að fá 
eldri sprungur bættar af NTÍ. Hulda 
segir hins vegar að munurinn á 
jarðskjálftasprungum og þenslu-
sprungum í múr sé nokkur. „Svona 

mál koma alltaf upp eftir hamfarir,“ 
segir hún.

Sjóðurinn hvetur hins vegar fólk 
til að aðgæta með innbústryggingar 
vegna algengs misskilnings um 
brunatryggingar. Þó að húseignirnar 
sjálfar séu tryggðar fyrir náttúru-
hamförum í skyldubrunatryggingu 
sé innbúið það ekki. Hátt í þriðjung-
ur innbús og lausafjár Íslendinga sé 
utan náttúruhamfaratrygginga.

„Þetta á ekki síður við fyrir-
tæki, lítil og stór, sem eru ekki með 
tryggða muni starfsmanna sinna eða 
vörur,“ segir Hulda.
kristinnhaukur@frettabladid.is

TSJETSJENÍA Tveir Tsjetsjenar sem 
flúðu heimahagana í fyrra en voru 
framseldir til baka af rússneskum 
yfirvöldum eiga allt að fimmtán ára 
fangelsi yfir höfði sér vegna ákæru 
um að hafa aðstoðað hryðjuverka-
menn í sjálfsstjórnarhéraðinu.

Að sögn Danmarks Radio fengu 
þeir Salekh Magamadov, sem er 
tvítugur, og Ismail Isajev, sem er 
sautján ára, aðstoð frá samtökunum 
Russian LGBT Network til að flýja 
frá Tsjetsjeníu í fyrrasumar. Þeir 
hafi í kjölfarið haldið til í bænum 
Nizhnyj Novgoro, norðaustur af 

Moskvu. Magamadov og Isavej eiga 
það sameiginlegt að vera samkyn-
hneigðir sem ekki er liðið í Tsjetsj-
eníu. Þeir voru framseldir þangað í 
október. Fulltrúar LGBT Network 

segja þá hafa verið handtekna og 
pyntaða af lögreglunni þar vegna 
kynhneigðar sinnar.

Sa mk væmt á k ær u nni eiga 
Magamadov og Isavej að hafa unnið 
það til saka að hafa komið mat til 
hóps hryðjuverkamanna. Að sögn 
Danmarks Radio fullyrðir LGBT 
Network að engin gögn hafi verið 
lögð fram sem styðji ákærurnar.

Yfirvöld í Tsjetsjeníu hafa ítrekað 
verið gagnrýnd af mannréttinda-
samtökum fyrir að pynta samkyn-
hneigt fólk í leynilegum fangelsum. 
Leiðtogi sjálfstjórnarhéraðsins, 

Ramzan Kadyrov, hafnar öllum 
slíkum ásökunum. „Í Tsjetsjeníu 
eru engir samkynhneigðir, bara 
gagnkynhneigðir,“ er haft eftir leið-
toganum sem komst til valda á árinu 
2007 og situr á stóli einræðisherra að 
sögn Danmarks Radio í skjóli Vla-
dímírs Pútíns Rússlandsforseta.

Nýlega óskaði Mannréttindadóm-
stóll Evrópu eftir því að yfirvöld í 
Rússlandi rannsökuðu mál Magama-
dovs og Isajevs. Þá eigi þeir rétt á að 
hlutlaus læknir kanni ástand þeirra 
og að verjendur og fjölskyldur fái að 
koma í heimsókn. – gar

Í Tsjetsjeníu eru 
engir samkyn-

hneigðir, bara 
gagnkyn-
hneigðir.

Ramzan Kadyrov, 
leiðtogi Tsjetsjeníu

Það er hægt að loka 
megninu af málum 

innan árs en erfið mál, þar 
sem er ágreiningur, krefjast 
lengri tíma.

Hulda  
Ragnheiður  
Árnadóttir, 
framkvæmda-
stjóri NTÍ

Samkynhneigðir Tsjetsjenar ákærðir fyrir að aðstoða hryðjuverkahóp

Geta greitt tjón af risaskjálfta
Náttúruhamfarasjóður er í stakk búinn til að greiða bætur fyrir tjón sem kann að verða af stórum jarð-
skjálfta á höfuðborgarsvæðinu. Framkvæmdastjórinn segir sjóðinn tryggðan erlendis fyrir stórtjónum.

Suðurlandsskjálfti í maí 2008 kostaði Náttúruhamfaratryggingar Íslands 17 milljarða á núvirði. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BANDARÍKIN Saksóknarar í New 
York eru komnir með skattskýrsl-
ur frá fyrrverandi forseta Banda-
ríkjanna, Donald Trump, í hendur. 
Hæstiréttur Bandaríkjanna hafn-
aði enn einni kröfu forsetans fyrr-
verandi um að afhenda saksóknara 
gögnin.

Cyrus R. Vance, saksóknari í 
New York, hefur verið að eltast við 
gögnin í rúma 18 mánuði en sam-
kvæmt fréttum ytra telja skjölin 
hartnær tvær milljónir blaðsíðna. 
Trump hefur barist gegn birtingu 
skjalanna og höfðað ótal dómsmál 
en tapað þeim f lestum.

Vance, sem er Demókrati, lét lítið 
hafa eftir sér eftir þennan áfanga-
sigur og sagði einfaldlega að vinn-
an héldi nú áfram. Trump hefur 
lengi kallað þessa rannsókn norna-
veiðar Vance, jafnvel þær mestu 
í mannkynssögunni, sérstaklega 
eftir að Vance réð Mark Pomer-

antz í teymi sitt fyrir skömmu en 
sá hefur komið nokkrum mafíufor-
ingjum á bak við lás og slá. 

Meðal gagna sem Vance og 
teymið fá nú aðgang að eru meðal 
annars upplýsingar um greiðslur 
Trumps til Michaels Cohen, fyrr-
verandi lögmanns hans, en sá átti 
að hafa greitt konum, sem sögðu 
Trump hafa átt í kynferðislegu 
sambandi við þær, fyrir að þegja í 
aðdraganda forsetakosninganna 
2016. Segja má að rannsóknin hafi 
hafist þá.

Einnig er skoðað hvort Trump 
hafi sagt skattinum að hann væri 
blankur á sama tíma og hann sagði 
lánveitendum að hann væri ríkur. 
Samkvæmt CNN lánaði Deutsche 
Bank Trump 300 milljónir dollara 
og Ladder Capital lánaði Trump-
samsteypunni 100 milljónir doll-
ara. CNN segir að mögulega hafi 
Trump framið bankasvik. – bb

Saksóknarar komnir með skattskýrslur Trumps

Donald Trump, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, reyndi hvað hann gat til 
að saksóknari fengi ekki skattskýrslur hans í hendur. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

RÚSSLAND Rússneski stjórnarand-
stæðingurinn Alexei Navalný mun 
þurfa að sitja í fangelsi utan Moskvu 
en lögfræðingur hans, Vadím Kob-
zev, staðfesti það við fréttaveituna 
AP. Kobzev var þó ekki viss í hvaða 
fangelsi Navalný myndi sitja af sér 
dóm sinn en hann hefur, frá því 
hann var handtekinn við komuna 
til Rússlands um miðjan janúar, 
setið í öryggisfangelsi í Rússlandi. 
Navalný snéri aftur til Rússlands 
eftir að hafa verið í Þýskalandi í 
fimm mánuði þar sem hann jafnaði 
sig eftir að eitrað var fyrir honum 
með taugaeitri. Fjölmargir utan-
ríkisráðherrar, meðal þeirra Guð-
laugur Þór Þórðarson, lýstu yfir 
óánægju þegar Navalný var hand-
tekinn. Sagði Guðlaugur Þór í tísti 
sínu að Rússar skulduðu skýringar á 
hvernig hann varð fyrir eitruninni.

Rússnesk yfirvöld hafa sagt að 
þau beri enga ábyrgð á eitruninni 
en saka Navalný um að vinna með 
vestrænum njósnaþjónustum, sem 
hann segir að sé af og frá.

Navalný var dæmdur í tveggja og 
hálfs árs fangelsi í byrjun mánað-
arins sem orsakaði mótmælaöldu 
um Rússland. Yfirvöld þar í landi 
handtóku um 11 þúsund manns og 
sektuðu eða dæmdu í fangelsi. – bb

Alexei Navalný 
sendur í fangelsi 
utan Moskvu

Alexei Navalný er nú á bak við lás og 
slá í Rússlandi. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

COVID-19 Af brigði af kórónaveir-
unni breiðist nú hratt út meðal 
íbúa New York en stökkbreyting 
veirunnar getur núllað út virkni 
bóluefnanna. 

Í grein New York Times segir 
að tvö teymi kalli þetta af brigði 
B.1.526 og hafi það fyrst komið 
fram í nóvember. Tekið er fram í 
greininni að hvorugar vísindagrein-
arnar hafi verið ritrýndar en önnur 
var birt á þriðjudag en hin í gær. Sú 
nýrri er frá Colombia-háskólanum 
en þar voru greind 1.142 sýni og 
voru 12 prósent með af brigðið. Þeir 
sem voru með það voru yfirleitt sex 
árum eldri en meðaltalið. 

Af brigðið fannst í Westchester, 
Bronx og Queens auk Manhattan og 
Brooklyn. Colombia-háskóli hefur 
þegar látið stjórnvöld í Bandaríkj-
unum vita. – bb

Nýtt afbrigði af 
kórónaveirunni 
í New York

New York-búar geta ekki andað 
léttar í bráð vegna COVID-19.
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K A R A M E L L U K U R L I  &  
D Ö K K R I  K A R A M E L L U S Ó S U

Ís ársins 2021 er mættur. Láttu þessa ljúffengu 
karamellubombu bráðna í munni og hressa upp á bragðlaukana.
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Það skýtur 
skökku við 
þegar látið 
er að því 
liggja að það 
sé einhver 
meiri háttar 
hætta í 
uppsiglingu 
ef eigið fé 
banka 
verður 
lækkað 
lítillega. 

 

Sagan hefur 
kennt okkur 
að þegar 
kreppir að 
efnahags-
lega leysast 
oft og tíðum 
úr læðingi 
einstakir 
kraftar 
nýsköpunar 
og frum-
kvöðla-
starfs.

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is

Í Kína er hitaveita sem byggð var að hluta á íslenskri 
verkþekkingu og yljar nú milljónum manna. 
Áður voru kol notuð til húshitunar á svæðinu, en 

þau eru nú óþörf. Samdrátturinn í útblæstri gróður-
húsalofttegunda vegna hitaveitunnar nemur öllum 
útblæstri frá Íslandi, og gott betur. Þetta er gott dæmi 
um hvernig íslensk þekking hefur nýst til framþró-
unar í öðrum ríkjum, heiminum öllum til hagsbóta. 

Sagan hefur kennt okkur að þegar kreppir að efna-
hagslega leysast oft og tíðum úr læðingi einstakir 
kraftar nýsköpunar og frumkvöðlastarfs. Þetta 
gerðist í síðustu kreppu og við erum strax farin að 
sjá merki um sama sköpunarkraft í þeirri óvissu sem 
atvinnulífið býr nú við vegna heimsfaraldursins. 
Þennan kraft vildum við sækja og virkja í þróunar-
samvinnu. 

Utanríkisráðuneytið hefur nú, í samstarfi við 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Tækni-
þróunarsjóð, sett á fót nýjan styrktarf lokk, Þróunar-
fræ, en tilgangur hans er að hvetja íslenskt atvinnulíf 
og einstaklinga til að taka þátt í þróunarsamvinnu. 
Tækniþróunarsjóður hefur tekið að sér að annast 
umsýslu Þróunarfræs, sem lýtur svipuðum reglum og 
svokallaðir FRÆ styrkir Tækniþróunarsjóðs. Um er 
að ræða forkönnunarstyrki sem munu renna til verk-
efna sem hafa það að markmiði að draga úr fátækt og 
skapa atvinnu í fátækari ríkjum heims, einkum með 
tilliti til nýsköpunar á tímum COVID-19.

Við munum öll þurfa að glíma við eftirköst 
veirunnar í mörg ár, en faraldurinn hefur komið hvað 
verst við íbúa í þróunarríkjum. Fjöldi starfa hefur 
tapast og atvinnuleysi geisar sem aldrei fyrr, þeim 
fjölgar sem búa við sára fátækt og þá hefur faraldur-
inn haft neikvæð áhrif á menntun, einkum stúlkna. 

Samstarf við atvinnulífið er nauðsynlegt ef við 
ætlum að takast á við þessi aðkallandi verkefni í 
kjölfar COVID-19 og ég veit að íslenskt atvinnulíf býr 
yfir þekkingu og drif krafti til að takast á við þau með 
okkur.

Atvinnulífið sái 
þróunarfræjum

Guðlaugur Þór 
Þórðarson
utanríkis- og 
þróunarsam-
vinnuráðherra 

Ísland í dag
„Þar sem ég er nú enn þá í pólitík 
í einhvern tíma í viðbót ákvað 
ég að halda ræðu á Alþingi í 
gær um efni sem mér finnst að 
þyrfti að komast til sem f lestra,“ 
skrifaði Ágúst Ólafur Ágústs-
son á Facebook í gær og ætlar 
greinilega hvergi að slá af á 
endaspretti sínum út af þingi. 
Kjarna ræðunnar reifaði hann 
í sex tölusettum atriðum sem 
hann vill að þingheimur breyti. 
Meðal annars því að ríkustu 
10% Íslendingarnir eigi meira 
af hreinum eignum en restin 
af þjóðinni og að aldrei hafi 
jafnmargir þurft að sækja sér 
mataraðstoð á Íslandi.

Félagi Ágúst Ólafur
Ágúst Ólafur tók sér það bessa-
leyfi að skrifa erindi sitt einnig á 
Facebook-vegg Sósíalistaf lokks 
Íslands með kurteislegum 
fyrirvara um að slíkt geri hann 
stundum þegar hann viti þar af 
áhuga fyrir efninu. „Og kannski 
er það sérstaklega leyfilegt núna 
þar sem ég er nú á leiðinni af 
Alþingi.“ Gunnar Smári Egils-
son, helsti hugmyndafræðingur 
Sósíalista, tekur Ágústi vel enda 
þurfi hann ekkert að afsaka sig 
þar sem vettvangurinn er opinn. 
Gunnar Smári hefur ekki gefið 
mikið fyrir jafnaðarhugmyndir 
Samfylkingarkrata þannig 
að með réttum áherslum gæti 
Ágúst Ólafur mögulega átt meiri 
hljómgrunn hjá Sósíalistum. 
toti@frettabladid.is

Sögulega séð hefur íslenskt bankakerfi sjaldan 
staðið traustari fótum. Þær ströngu kröfur 
sem bönkunum hefur verið gert að uppfylla, 
sem grundvallast á evrópsku regluverki, eru 
flestar skynsamlegar og hafa aukið viðnáms-
þrótt þeirra þegar kreppir að. Sjónarmiðin 

sem togast á þegar rætt er um hversu langt eigi þar að 
ganga eru annars vegar varúðarkröfur og neytenda-
vernd og hins vegar að starfsumhverfi bankanna sé 
með þeim hætti að það sé skilvirkt og hagkvæmt. Fjár-
málaáföll eru þjóðarbúinu dýr en óskilvirkt banka-
kerfi getur einnig grafið undan getu fjármálafyrir-
tækja til að þjóna fyrirtækjum og heimilum og þannig 
dregið úr hagvexti. Hvar þessi jafnvægispunktur 
liggur er viðvarandi viðfangsefni en fullyrða má að 
síðustu ár hafi varúð trompað flest önnur sjónarmið.

Lítum á nokkrar staðreyndir. Eiginfjárhlutföll 
íslensku bankanna, eins og rakið var í umfjöllun 
Markaðarins í vikunni, eru 23 til 27 prósent saman-
borið við 21 til 25 prósent hjá stóru norrænu bönk-
unum. Sé hins vegar litið til vogunarhlutfalls, sumpart 
betri mælikvarði á fjárhagsstyrk banka, standa 
íslensku bankarnir öðrum norrænum bönkum 
framar. Hjá þeim íslensku er það 13,6 til 15,4 prósent 
en stærstu norrænu bankarnir, svo sem Swedbank 
og Nordea, eru með 5,1 til 7,1 prósent. Vogunarhlut-
föll bankanna hér á landi eru því um tvöfalt til þrefalt 
hærri en vogunarhlutföll stærstu norrænu bankanna. 
Það skýtur því skökku við þegar látið er að því liggja 
að það sé einhver meiri háttar hætta í uppsiglingu, 
fyrir stöðu bankanna og hagkerfið, ef eigið fé þeirra 
verður lækkað lítillega. Öllum má vera ljóst að slíkur 
málflutningur er fjarstæðukenndur.

Bankarnir hafa staðið af sér kórónukreppuna betur 
en flestir þorðu að vona. Vegna sterkrar stöðu hefur 
Arion, einkabanki sem er skráður á markað, þá yfir-
lýstu stefnu að greiða út tugi milljarða af umfram eigin 
fé sínu til hluthafa, sem eru einkum íslenskir lífeyris-
sjóðir og verðbréfasjóðir, á komandi árum. Stjórnendur 
hans telja sig með öðrum orðum ekki geta náð þeirri 
ávöxtun á fjármagnið sem bankinn hefur sett sér og 
það sé því betur borgið hjá hluthöfum. Ríkið, sem 
eigandi Íslandsbanka og Landsbankans, gæti hæglega 
farið sömu leið með sérstökum arðgreiðslum sem væri 
þá um leið í samræmi við það ákall margra að bank-
arnir eigi að minnka. Það er ekki náttúrulögmál að 
nánast öll bein fjármögnun íslensks atvinnulífs þurfi 
að fara í gegnum bankakerfið.

Er eitthvað óeðlilegt við arðgreiðslur fyrirtækja? Oft 
mætti ætla að svo væri af umræðunni að dæma. Við 
þær aðstæður sem nú eru í hagkerfinu, þar sem eftir-
spurn fyrirtækja eftir lánsfé er takmörkuð, hafa bank-
arnir skiljanlega ekki hvata til að ýta undir útlána-
þenslu. Það gilda sömu lögmál um banka og önnur 
fyrirtæki í atvinnurekstri. Ef þeir geta ekki ávaxtað það 
eigið fé sem er langt umfram kröfur eftirlitsstofnana, 
þá standa góð rök til þess að fjármagnið komi að betri 
notum í höndum hluthafa í stað þess að það sé læst 
inni í bönkum. Við þurfum nefnilega á því að halda að 
beina þolinmóðu fjármagni í fjárfestingu og neyslu.

Betur borgið 
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Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

Þetta er auðvitað ekki ein
leikið. Loksins þegar höfuð
borgarbúar sáu fram á að geta 

komist almennilega á skíði eftir 
að veiran hafði bæði komið í veg 
fyrir ótakmarkaða skíðamennsku 
og komið óorði á skíðamennsku 
— því skíðamenn voru jú með 
þeim fyrstu til að smitast af Covid 
— þá kom jarðskjálftahrina og 
Bláfjöllum var lokað. Í alvöru? 
hugsuðu þá margir og hentu frá sér 
skíðastöfum í pirringi. Var heims
faraldur ekki nóg?

Auðvitað er jarðskjálfti aldrei 
kurteis. Hann gerir engin sérstök 
boð á undan sér af tillitssemi eða 
ákveður af nærgætni við þjakaðan 
almenning að bíða aðeins með 
að koma. Ef Jörðin þarf að losa 
um spennu, þá bara gerir hún 
það. Jörðinni er nokk sama um 
okkur. Ef hún þarf að hristast og 
skjálfa, þá er það svo, og við hér 
maurarnir hoppum og skoppum 
og komumst ekki á skíði út af því. 
Blessunarlega varð engum meint 
af, en eftir stendur þó tilfinningin 
í hugarþeli okkar flestra held ég: 
Eitthvað verra getur alltaf gerst. 
Að búa á Íslandi er eins og að búa 
á Tilraunastöð Almættisins í Jarð
hræringum og Náttúruvá. Við 
höfum aldrei upplifað svona, sagði 
jarðskjálftafræðingur. Það getur 
allt gerst. Við höfum heldur aldrei 
upplifað eldgos á höfuðborgar
svæðinu, sagði þá annar, og ég er 
ekki frá því að það hafi örlað á 
vísindalegum spenningi. Það yrði 
nú eitthvað.

Þetta er svona: Út af aðstæðum 
eru Íslendingar sérfræðingar í 
almannavörnum. Ég er viss um 
að margir hafa þegar áttað sig á 
þessu, en ég held hins vegar að nú 
sé upp runninn sá tími í heims
sögunni að við þurfum að fara að 
segja þetta upphátt og kannski 
líta svo á að hér hafi orðið til á 
norðurhjara ákveðin sérþekking 
sem gæti nýst restinni af heims
byggðinni. Á meðan flestar þjóðir, 
og í öllu falli þær stærstu, hafa 
mestmegnis verið uppteknar við 
það í árhundruð að berjast við 
hverja aðra út af einhverju sem 
fáir muna, hefur þessi þjóð mátt 
búa við það hér norður í hafsauga, 
fjarri siðmenningu lengst af, að 
eiga í eilífum skærum við nátt
úruna upp á líf og dauða. Æði oft 
hefur náttúran skilið þjóðina eftir 
í miklum sárum, en með tímanum 
hefur hér byggst upp þekking, 
reynsla og kunnátta. Þjóðin er 
almannavarnir.

Veiran er náttúruvá
Lítum á viðbrögðin við veirunni. 
Eftir því hefur verið tekið að 
íslenskur lagarammi, hefðir og 
vinnubrögð eru frábrugðin því sem 
tíðkast víðast í okkar nágranna
ríkj um þegar kemur að því að taka 
á svona heimsfaraldri. Við virkj
uðum strax almannavarnakerfið. 
Við skilgreindum veiruna sem 
náttúruvá. Þríeyki tók við. Pólitík 
steig til hliðar. Björgunarsveita
hugarfarið hefur ráðið för, með 
skýrum ferlum, verkaskiptingum 
og vel skilgreindri ábyrgð.

Þetta hugarfar hefur reynst 
árangursríkt. Áhersla er lögð á 
fyrirliggjandi staðreyndir, f læði 
upplýsinga og útskýringar á 
ákvörðunum. Reynt er að hafa fólk 
á sömu blaðsíðunni. Viðurkennt er 
að vánni fylgir óvissa og flestir gera 
sér grein fyrir að í aðstæðunum 

Framlag til heimsmála
er ekki hægt að vera fullkomlega 
óskeikul. Fáir brúka munn, ef 
nokkrir, og almennt virðist ríkja 
traust til þess að þegar váin er 
yfirstaðin getum við haldið áfram 
okkar lífi eins og áður, og gríman 
verður til dæmis ekki varanleg 
líkt og hún hafi allan tímann verið 
samsæri afla, eins og sumir virðast 
halda í sumum löndum. Hér virðist 
nefnilega ríkja — þótt oft fari hér 
fólk vissulega í hár saman út af 
smámunum — verulega mikið 

traust þegar kemur að svona 
náttúruglímum, og traust er sam
félagsleg auðlind. Hennar höfum 
við notið undanfarið.

Glöggir lesendur greina nú 
væntanlega að hér myndast ég við 
að vera uppbyggilegur og jákvæður 
í garð íslensks samfélags, tuskaður 
til þess arna af jarðskjálfta og 
vírus. Betur færi auðvitað á því í 
pistli í dagblaði að vera grimmari, 
en lykilatriðið er þetta: Tuttugasta 
og fyrsta öldin verður, vegna lofts

lagsbreytinga, öld náttúruham
fara. Þau tímamót urðu á Parísar
ráðstefnunni fyrir nokkrum árum 
að þjóðir hættu að ræða einungis 
um það hvernig mætti koma í veg 
fyrir hamfarahlýnun, heldur ekki 
síður hvernig ætti að búa sig undir 
það að hún væri í raun skollin á. 
Það sjáum við víða. Þjóðir víða um 
heim hafa í samræmi við þessu 
áherslubreytingu ráðist í miklar 
aðgerðir til þess að efla öryggi og 
almannavarnir vegna sívaxandi 

hamfara; f lóða, skógarelda, storma 
og þurrka. Nú ætla ég að halda 
því fram að í uppsafnaðri reynslu 
okkar Íslendinga á þessu titrandi 
landi jarðhræringa og veðurofsa, 
liggi næsta og kannski mikil
vægasta framlag þjóðarinnar til 
heimsmálanna. Við eigum að 
flytja út þessa nálgun og boða 
hana. Að þegar vá steðjar að, eins 
og hamfarahlýnunin er, þá förum 
við í björgunarsveitarhaminn og 
mössum málið.

FYRIR HREINAR OG
FRÍSKAR TENNUR

HUGSAÐU 
VEL UM

TANNHEILSUNA
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Það var glæsilegt framtak og 
sennilega afrek síðasta árs 
þegar Kaupfélag Skagfirð-

inga ákvað að gefa níutíu þúsund 
máltíðir til þeirra á Íslandi sem 
efnaminnstir eru, og vegna Covid-
pestarinnar standa höllum fæti. 
Fregnin f laug um byggðir landsins 
og hjálparstofnanir fögnuðu og 
gátu fyllt maga margra sem lítið 
áttu til að kaupa sér mat og jólin 
urðu með öðrum brag hjá þessu 
fólki. Enn gefur kaupfélagið og nú 
níutíu þúsund máltíðir til viðbótar 
til vors.

Thor Jensen bóndi og athafna-
maður og forfaðir þeirrar merku 
ættar Thorsaranna gerði slíkt í 
Spænsku veikinni 1918. Í bók Þor-
kels Jóhannessonar um Spænsku 
veikina segir: „Lýðhjálp Thors Jens-
ens í Spánsku veikinni stóð óvenju 
breiðum fótum. Hann lét ekki 
aðeins veiða fisk og kaupa annan 
mat í eldhúsið, heldur tilreiða og 
framleiða matinn á sinn kostnað.“ 

Hann hafði útgerðarfélagið Kveld-
úlf á bak við sig.

Nú standa Þórólfur Gíslason 
og samvinnumennirnir í sporum 
Thors Jensens í Covid með Kaup-
félag Skagfirðinga á bak við sig. 
Lítið hefur verið rætt um stórgjöf-
ina á Ríkisútvarpinu. Þó er Jónas 
frá Hrif lu, samvinnuleiðtoginn, 
talinn vera guðfaðir Ríkisútvarps-
ins. Nú bar svo við að presturinn 
í Seltjarnarneskirkju fékk messu 
senda út á RÚV einn sunnudaginn. 
En séra Bjarni Bjarnason prédik-
aði vel og hann lofaði og þakkaði 
framtak kaupfélagsins. Blessuð 
veri íslensk matvælaframleiðsla, 
bændur og sjómenn þessa lands. 
Ef við ekki stöndum vörð um okkar 
landbúnað mun enginn hjálpa á 
neyðartímum eins og kaupfélagið 
nú og Kveldúlfur 1918.

Við Íslendingar eigum einn 
best rekna sjávarútveg heimsins. 
Við eigum líka einstakan land-
búnað sem er í hættu vegan þess að 
stjórnmálamennirnir hafa höggvið 
undan honum hornsteinana. Það 
er lífsnauðsyn að hér sé öf lug land-
búnaðarframleiðsla. En hér eru 
enn til öf lug fyrirtæki í almanna-
eigu sem gefa af auðmýkt og lítil-
læti þegar neyðin er stærst. Er það 
ekki stórfrétt þegar fyrirtæki gefur 
180 þúsund máltíðir til bjargar 
fólki í erfiðleikum ?

Presturinn lofaði 
gjafamáltíðir 
Kaupfélagsins

Framganga formanns VR við 
gerð síðustu kjarasamninga, 
þar sem hann klauf samstöðu 

verslunarmanna og setti baráttu-
mál sitt um hlutverk lífeyrissjóða 
landsins á oddinn, hefur sætt 
gagnrýni innan verkalýðshreyf-
ingarinnar. Mörgum fannst þessi 
framganga formannsins umhugs-
unarverð, svo að ekki sé dýpra í 
árinni tekið. 

Það má síðan spyrja sig hvað hefði 
orðið úr þessari ráðagerð, ef WOW 
Air hefði ekki fallið en gjaldþrot 
fyrirtækisins breytti í einu vetfangi 
öllum forsendum kjarasamninga-
gerðarinnar.

Gömul hrunpólitík
Sem kunnugt er, þá er núverandi 
formaður VR þeirrar skoðunar að 
„almenningur“ eigi rétt á að nýta 
af l lífeyrissjóðanna til fagfjárfest-
inga og að lífeyrissjóðir eigi þannig 
að hafa svigrúm til að beina kröft-
um sínum til óhagnaðardrifinna 
verkefna. Án þess að nokkuð verði 
um það fullyrt, þá er ekki ólíklegt 
að þessi nálgun eigi rætur að rekja 
til þeirrar gagnrýni sem kom fram 
í kjölfar hrunsins og varaði við 
því að ríkisstjórn og stórfyrirtæki 
fengju opið leyfi til að fara með líf-
eyrissjóðina eins og einhvern spari-
bauk. Hugmyndafræðin snýst þá 
líklega um það, að „almenningur“ 
eigi ekki síður kröfu á sinn hlut 
í „sparibauknum“ með þátttöku 
sjóðanna í óhagnaðardrifnum 

verkefnum. Þessi nálgun minnir 
óneitanlega á aðra kröfu formanns-
ins þess efnis, að ríkið veiti ekki 
aðeins fyrirtækjum heldur einnig 
almenningi ríkistryggð lán.

Ekki meiri skattheimtu!
Að skylda lífeyrissjóði til að fjár-
festa í óhagnaðardrifnum sam-
félagsverkefnum, eins og formaður 
VR hefur leynt og ljóst stefnt að, er 
ekkert annað en tvísköttun. Hinn 
almenni launþegi myndi þannig 
greiða skatt í formi iðgjalda, sem 
lífeyrissjóðurinn nýtir til fjárfest-
inga í samfélagsverkefnum, á sama 
tíma og skattfé allra landsmanna 
rennur úr ríkissjóði til sömu eða 
sambærilegra samfélagsverkefna. 
Eins og það dugi ekki launafólki 
að gjalda einum keisara skatt. Eiga 
þeir nú að vera tveir?

Lítið eftir fyrir ævikvöldið
Hlutverk lífeyrissjóða er að ávaxta 
iðgjöld. Ef þú ert hins vegar sem for-
maður stærsta stéttarfélags lands-
ins, sannfærður um að ríkissjóður 
sé ekki að fjárfesta í „réttu“ verk-
efnunum, þá er ef laust þægilegt að 
hafa eins og einn lífeyrissjóð til að 
spila úr. Hætt er þó við að lítið verði 
eftir í þeim sjóði fyrir áhyggjulausu 
ævikvöldi sjóðsfélaga.

Heita má ljóst að í formanni VR 
brennur glóð. Honum er mikið 
niðri fyrir og hann sér fyrir sér sam-
félag sem hann telur betra og rétt-
látara. Það er því full ástæða til að 
hvetja stjórnmálamanninn Ragnar 
Þór Ingólfsson til að láta nú verða 
af því og bjóða sig að nýju fram til 
Alþingis þar sem pólitískar hug-
sjónir af þessum toga eiga heima. 
Stéttarfélagið VR og Lífeyrissjóður 
verzlunarmanna er ekki rétti vett-
vangurinn.

Höfundur býður sig fram til for-
manns VR.

Orustan um 
lífeyrissjóðina

Hringurinn í Hringadróttins-
sögu hafði þá dökku hlið að 
gera alla þá sem hann snertu 

að þrælum sínum. Töfrar hringsins 
breyttu hugsun þeirra sem hand-
fjötluðu hann.

Nú dreifist um byggðina djásn 
með álíka álög og hringurinn. 
Sett voru lög um djásn þetta fyrir 
tveimur árum en þau hafa litlu 
breytt. Hópurinn sem kemst á vald 
þess stækkar hratt, líkt og þessi orð 
menntaskólanema endurspegla:

“...sem nemandi í menntaskóla 
er ég mjög ánægður með að þú sért 
að segja frá þessum nikótínpúðum 
og berjast gegn veipinu. Ég sjálfur 
ánetjaðist hvoru tveggja þegar ég 
byrjaði í menntaskóla og sé um 
helming nemenda nota annað 
hvort á hverjum einasta degi. Ég sé 
gríðarlega mikið eftir þessu [en get 
ekki hætt]. Vonandi er hægt að tak-
marka aðgengi jafnaldra minna að 
þessu fíkniefni sem nikótínið er.”

Meingölluð lög
Í stað þess að setja neyðarlög til að 
vernda heilsu barna þá hafa nikó-
tínpúðar fengið að hneppa ung-
dóminn í álög. Miðað við fengna 
reynslu mun það hvorki tryggja 
heilsu né öryggi barna að fella 
nikótínpúða undir lög um rafsíg-
arettur, því söluaðilar eru ítrekað 
uppvísir að brjóta þau lög. Það eina 
sem þessi lög hafa gert er að norm-
alísera neyslu nikótíns. Mikið er í 
húfi því nikótín rænir ungmennin 
heilsunni.

Álög nikótíns
Til að minna okkur á af hverju 
nikótín á ekkert erindi til barna 
skulum við rifja upp nokkrar stað-
reyndir.

1.  Nikótín er sterkt ávanabindandi 
eiturefni og flokkast ætíð sem 
slíkt.

2.  Nikótín getur verið banvænt, 
sérstaklega börnum undir fimm 
ára aldri. Það var áður notað sem 
skordýraeitur en var bannað því 
það getur borist í matvæli.

3.  Nikótín breytir taugatengingum 
í ófullþroska heila sem ýtir undir 
skapgerðarbreytingar, hvat-
vísi og hömluleysi, ásamt því að 
valda einbeitingarleysi og skerða 
lærdómsgetu. Nikótín minnkar 
svefngæði sem er m.a. mikilvæg 
fyrir tilfinningaúrvinnslu og fram-
leiðslu vaxtarhormóna.

4.  Nikótínpúðar eru seldir í styrk-
leika sem jafngildir allt að þremur 
sígarettum. Því hærri styrkleiki, 
því fyrr verður barn háð nikótíni.

5.  Nikótín er nær alltaf fyrsta fíkni-
efnið og notkun þess byrjar 
oftast á barnsaldri, skv. yfirlækni 
SÁÁ.

6.  Fráhvarf kemur fram 1-2 klst. 
eftir síðasta skammtinn því 
nikótín er óstöðugt efnasam-
band. Barn sem er háð nikótíni 
fer þannig allt að 15 sinnum í 
fráhvörf á dag með tilheyrandi 

vanlíðan, óróleika, eirðarleysi, 
pirringi o.s.frv.

7.  Tóbaksfyrirtækin eru á bak við 
nikótínpúðana, þau hafa ekki 
sýnt umhyggju í garð barna. 
Þvert á móti bjóða þau upp á 
nammibar með nikótíni. Þau 
vita að ef barn kemst á bragðið 
þá eru þau komin með viðskipta-
vin fyrir lífstíð. Tóbaksfyrirtækin 
eru sannir sölumenn dauðans því 
þau eru ábyrg fyrir 8 milljónum 
dauðsfalla árlega.

8.  Hver sem er getur ákveðið að 
selja nikótín, efni sem er jafn 
ávanabindandi og heróín, hvort 
sem það eru matvörubúðir, net-
verslanir, sjoppan á horninu eða 
Jón frændi – hreinlega hver sem 
er.

Munum að ekkert barn ætlar sér 
að ánetjast nikótíni. Fíknin byrjar 
venjulega sem fikt, líkt og endur-
speglast í tilvitnuninni að ofan. Við 
þurfum að taka ábyrgð, bæði for-
eldrar og kjörnir leiðtogar í þessu 
samfélagi, með því að knýja fram 
takmarkanir á aðgengi nikótíns 
til að forða börnunum okkar frá 
myrku hlið djásnsins.

Nammibar með nikótíni

Er íslenska kvótakerfið besta 
f isk veiðistjórnunarker f i í 
heimi?

Kjarni málsins er sá að kvótakerfi 
er eitt, úthlutun kvóta annað.

Kvótakerfið er í raun ekkert 
annað en takmörkun á veiðum, 
tæki til að vernda fiskistofna frá 
ofveiði. Ágreiningurinn liggur ekki 
þarna.

Úthlutun fiskikvóta hefur hins 
vegar valdið áratuga deilum og 

brennur enn á íslenskri pólitík. 
Sumir telja réttlætanlegt að sami 
hópur hafi forgang að fiskimið-
unum ár eftir ár og vísa í hefð og 
hagkvæmni. Þeir telja veiðiréttinn 
vera einkaeign og aðgreina hann frá 
fiskimiðunum. Og til eru þeir sem 
segja að þjóð geti aldrei átt neitt, 
ekki einu sinni Þingvelli þótt Þing-
vellir séu ótvíræð þjóðareign skv. 
lögum.

Í 1. gr. fiskveiðistjórnunarlaga 
stendur:

„Nytjastofnar á Íslandsmiðum 
eru sameign íslensku þjóðarinnar.“

Þetta segja sumir marklaust því 
þjóðin hafi enga kennitölu. Þarna 
verði að standa ríkiseign. En sam-
kvæmt því myndu nytjastofnar 
hafsins falla undir sama hatt og 
aðrar ríkiseignir sem hægt er að 
selja og veðsetja. Kjarninn í hugtak-
inu „þjóðareign“ er að þjóðareign er 
ekki eins og hver önnur söluvara. 
Fyrirmyndin er fengin úr lögum um 
þjóðgarðinn á Þingvöllum frá 1928:

„Hið friðlýsta land skal vera 
ævinleg eign íslensku þjóðarinnar. 
Það má aldrei selja eða veðsetja.“

Hugtakið á sér því stoð í íslensk-
um lögum og í nýju stjórnarskránni 
er hnykkt á þessu.

Þjóð getur því átt eitthvað. Lykil-
munurinn á þjóðareign og ríkis-
eign er að ríkiseignina má veðsetja 
og selja en þjóðareignina ekki þótt 
tímabundinn nýtingarréttur geti 
gengið kaupum og sölum. Á þessu 
tvennu er grundvallarmunur.

Öll auðlindanýting, hver sem 
hún er, verður að byggja á jafnræði 
borgaranna. Jafnræði er grund-

völlur almennra mannréttinda sem 
aldrei er réttlætanlegt að víkja frá. 
Hagkvæmnissjónarmið þurfa að 
taka mið af þessu en ekki öfugt. Sú 
skoðun að veiðirétturinn hafi með 
kaupum og sölum færst úr ævar-
andi eign þjóðarinnar í ævarandi 
eign einkaaðila er andstæð skoðun 
meginþorra landsmanna. Tilgangur 
laganna um stjórn fiskveiða var 
heldur aldrei sá að færa nýtingu 
fiskimiðanna í hendur örfárra, 
heldur þvert á móti kveða þau skýrt 
á um hið gagnstæða.

Auðlindir landsins verður að skil-
greina í stjórnarskrá sem sameigin-
lega og ævarandi eign þjóðarinnar, 
eign sem aldrei má selja eða veð-
setja. Auðlindanýting skal vera til 
hóflegs tíma, afturkræf og hámarka 
arð eigandans, þ.e. þjóðarinnar. 
Auðlindaarðinn skal nýta í sam-
eiginleg, samfélagsleg verkefni.

Ef við innleiðum auðlindaákvæði 
Alþingis og lögfræðingateymis 
þeirra þurfum við alltaf að spyrja 
útgerðarmanninn.

Hin leiðin er nýja stjórnarskráin.

Auðlindir í þjóðareign eða ekki?

Guðni  
Ágústsson
fyrrverandi 
ráðherra

Helga Guðrún 
Jónasdóttir
stjórnmála- og 
fjölmiðla-
fræðingur

Lára G. 
Sigurðardóttir
læknir

Lýður Árnason
læknir og kvik-
myndagerðar-
maður

Ólafur  
Ólafsson
fyrrverandi 
landlæknir

Þorvaldur 
Gylfason
hagfræðipró-
fessor

Auðlindir landsins verður 
að skilgreina í stjórnar-
skrá sem sameiginlega og 
ævarandi eign þjóðarinnar, 
eign sem aldrei má selja eða 
veðsetja. 
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ÍÞRÓTTIR Sífellt f leiri íþróttamenn 
nýta frægð sína og frama til þess að 
hafa áhrif utan vallar á jákvæðan 
hátt miðað við það sem þekktist 
hér á árum áður. Á skömmum tíma 
hefur hinn tvítugi Marcus Rashford 
farið úr því að vera aðeins knatt-
spyrnumaður í að vera eitt helsta 
sameiningartákn baráttunnar gegn 
fátækt barna sem líða matarskort í 
Bretlandi. Á sama tíma berast reglu-
lega fréttir af góðverkum íþrótta-
manna út um allan heim.

Pólitík hefur aldrei verið langt 
undan þegar kemur að Ólympíu-
leikunum en árið 1908 neituðu 
írskir íþróttamenn að taka þátt á 
Ólympíuleikunum í London til að 
mótmæla synjun breskra stjórn-
valda á sjálfstæði Írlands. Þá er 
frægt þegar f jölmargar þjóðir 
ákváðu að sniðganga Ólympíuleik-
ana í Moskvu árið 1980 og banda-
menn Sovétríkjanna sniðgengu 
næstu Ólympíuleika í Los Angeles. 
Um leið er eitt eftirminnilegasta 
atvik í sögu leikanna þegar Tommie 
Smith og John Carlos reistu hanska-
klædda hnefa á loft á Ólympíuleik-
unum 1968 til að mótmæla misrétti 
í Bandaríkjunum við verðlaunaaf-
hendinguna.

Á sama tíma geta deilur íþrótta-

manna við stjórnvöld leitt til þess 
að þjóðarleiðtogar grípi til aðgerða 
í garð íþróttamannanna til að reyna 
að þagga niður í viðkomandi. Það 
er ýmist gert með fréttaf lutningi 
af ósæmilegu hátterni tilheyr-
andi leikmanns eins og rússneski 
íshokkímaðurinn Artemi Panarin 
er að kynnast þessa dagana, með 
því að mála einstaklinginn sem 
óvin ríkisins líkt og Enes Kanter 
hefur kynnst eða með lítillækkandi 
ummælum.

Fréttablaðið tók saman nokkur 
nýleg dæmi um deilur íþróttafólks 
við stjórnmálaleiðtoga sem hafa 
haft mismiklar afleiðingar. – kpt

Deilur milli 
pólitíkusa og 
íþróttamanna

Rússneskur íshokkíleikmaður var í vikunni 
sakaður um tíu ára gamalt ofbeldisbrot, 

stuttu eftir að hann lýsti yfir stuðningi við 
stjórnarandstæðinginn Alexi Navalný. Félag hans 
segir þetta þöggunartilburði. Það yrði ekki í fyrsta 

sinn sem þjóðarleiðtogar setja sig upp á móti 
íþróttastjörnum vegna pólitískra skoðanna þeirra.

Artemi Panarin
Rússneski íshokkíleikmaðurinn hefur notið 
stuðnings félags síns, New York Rangers, 
sem fullyrti að fréttaflutningur af ofbeldi 
Panarins í garð konu fyrir tíu árum síðan sé 
að beiðni stjórnvalda í Moskvu. Fréttirnar 
komu tæpum mánuði eftir að Panarin lýsti 
yfir stuðningi við stjórnarandstæðinginn 
Alexi Navalný.

Fyrrum þjálfari Panarins, Andrei Nazarov, 
sem þjálfaði Panarin þegar hann lék í Rúss-
landi, steig fram og sagði frá því að Panarin 
hafi ráðist á konu á hótelbar árið 2011 en 

náð að sleppa stikkfrír með mútugreiðslum. 
Samkvæmt Panarin deildu þeir oft um 
skoðanir á Vladimir Pútin, forseta Rúss-
lands, og hefur Nazarov margoft lýst yfir 
hollustu sinni í garð forseta Rússlands. Fyrir 
vikið hefur félag Panarins lýst stuðningi 
sínum við leikmann félagsins og segir að 
þetta sé tilraun rússneskra stjórnvalda til 
að lítillækka andstæðing Pútíns. Sjálfur er 
Panarin kominn í ótímabundið leyfi og ótt-
ast öryggi sitt og fjölskyldu sinnar, að sögn 
New York Post.

Enes Kanter
Körfuboltamaðurinn Enes Kanter hefur ekki getað 
farið til Tyrklands undanfarin ár og forðast að ferðast 
til Evrópu af ótta við að tyrknesk stjórnvöld grípi til 
aðgerða. Kanter er stuðningsmaður Feth ullah Gülen 
stjórnandstæðings og kallaði Recep Tayyip Erdogan, 
forseta Tyrklands, Hitler nútímans í færslu á sam-
skiptamiðlum á sínum tíma. Fjölskylda Enes greip 
til þess ráðs að afneita syni sínum eftir að faðir hans 
var rekinn úr stöðu sinni sem kennari við háskóla 
vegna tengsla sinna við körfuboltamanninn. Árið 
2017 reyndu tyrknesk stjórnvöld að ná til Kanter sem 
flúði Indónesíu en festist í Rúmeníu eftir að tyrknesk 
stjórnvöld ógildu vegabréf hans á grundvelli þess 
að hann væri hluti af hryðjuverkahóp. Fljótlega gáfu 
tyrknesk stjórnvöld út handtökuskipun á Kanter og 
kröfðust þess að hann myndi koma til landsins eða 
missa ríkisborgararétt sinn.

Tveimur árum síðar neitaði Kanter að ferðast með 
liði sínu frá Bandaríkjunum í leiki í Kanada og Bret-
landi en í sama mánuði óskaði Tyrkland eftir því að 
hann yrði framseldur og settur á lista Interpol yfir 
eftirlýsta glæpamenn. Miðherjinn hefur átt erfitt 
með að festa rætur í NBA-deildinni undanfarin ár en 
félög hans hafa sýnt málefni hans skilning og stutt 
við bakið á honum.

LeBron James
Í raun væri hægt að nefna flesta leikmenn NBA-
deildarinnar til sögunnar þegar kom að deilum við 
Donald Trump, fyrrverandi forseta Bandaríkjanna, og 
fjölmarga aðra íþróttamenn í fremstu röð í Banda-
ríkjunum. Trump og hans fylgismenn voru duglegir 
að gagnrýna íþróttafólk þegar það reyndi að vekja 
athygli á brotum á réttindum minnihlutahópa en það 
voru ekki margir sem voru tilbúnir að ganga harðar 
fram en LeBron James. LeBron, sem er af mörgum tal-
inn einn af bestu körfuboltamönnum allra tíma, gekk 
harkalega fram af Trump og kallaði hann ónytjung 
(e. Bum) þegar Trump brást harkalega við eftir að 
þáverandi meistaralið NBA-deildarinnar, Golden 
State Warriors, afþakkaði boð um að hitta forseta 
Bandaríkjanna eins og tíðkast hefur um áratugabil.

Fylgismenn Trump kölluðu eftir því að LeBron 
myndi einbeita sér að íþróttinni í stað samfélags-
mála en tæplega ári síðar virtist Trump vera að skjóta 
á LeBron þegar hann sagði að þáttastjórnandanum 
Don Lemon hefði tekist að líta heimskulega út við 
hliðina á körfuboltamanninum sem væri afar erfitt 
verkefni.

Megan Rapinoe
Rapinoe varð ein umtalaðasta knattspyrnu-
kona heims árið 2019 þegar hún fór fyrir liði 
Bandaríkjanna á HM í knattspyrnu og var 
um leið óhrædd við að segja sínar skoðanir 
utan vallar. Á miðju móti sagðist Megan 
ekki hafa áhuga á að heimsækja Hvíta húsið 
ef Bandaríkin ynnu gullið enda var hún áður 
meðal annars búin að saka Trump um að 
vera karlremba.

Trump hélt aftur af sér í gagnrýninni í 
garð Rapinoe og sagði kvennalandsliðinu 
að þeim væri boðið í heimsókn í Hvíta húsið 

óháð úrslitunum á mótinu. Á sama tíma 
óskaði fyrrverandi forsetinn eftir því að 
leikmenn liðsins hættu að vanvirða banda-
ríska fánann fyrir leiki.

Rapinoe tókst að fá sínu framgengt og 
ákvað liðið í sameiningu að afþakka boð 
forsetans um að heimsækja Hvíta húsið. 
Þess í stað hélt kvennalandsliðið sigurhátíð 
í New York þar sem Rapinoe talaði fyrir jafn-
rétti og friði. Í ræðunni hvatti Rapinoe íbúa 
Bandaríkjanna til að verða betri manneskjur 
til að bæta samfélagið.

Stuðningur Enes Kanter 
við stjórnarandstæðinginn 
Fethullah Gulen gerði það 
að verkum að ríkissaksókn-
ari Tyrklands óskaði eftir 
því að Kanter yrði settur á 
lista Interpol sem hryðju-
verkamaður.



KYNNINGARBLAÐ

Karen Jónsdóttir, sem er 
að alla jafna kölluð Kaja, 
er þekkt fyrir frum-
kvöðlastörf sín, meðal 
annars þegar kemur að 
því að framleiða lífrænar 
matvörur. ➛3
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Arnar Þór Þórsson, stofnandi og eigandi Dronefly ehf., segir að starfsemi fyrirtækisins sé fjölbreytt, en Dronefly er stærsta sérhæfða drónafyrirtæki 
landsins. Fyrirtækið er með drónaverslun, verkstæði, námskeið, leigu og umfangsmestu upptökuþjónustu með dróna á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Veita alhliða drónaþjónustu
Dronefly er komið í nýjar höfuðstöðvar. Þar er mesta úrval landsins af drón-
um, verkstæði og drónaleiga. Einnig bjóða þeir upp á drónamyndatöku. ➛2

Íslenskt  
láttu það ganga

Íslensk hráefni 
fyrir þína liðaheilsu

Heilsan er dýrmætust
www.eylif.is
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Arnar Þór Þórsson er stofn-
andi og eini eigandi Dro-
nefly ehf., sem var stofnað 

árið 2014 og er ört stækkandi fyrir-
tæki í drónaheiminum á Íslandi. 
Arnar var fyrstur til að flytja inn, 
selja og þjónusta alvöru dróna 
á Íslandi og Dronefly hefur því 
mestu reynsluna í sölu og ráðgjöf á 
landinu.

„Dronefly ehf. er stærsta og 
elsta sérhæfða drónafyrirtækið á 
Íslandi, stofnað eftir nokkura ára 
einyrkjavinnu mína sem upptöku-
maður og drónaflugmaður,“ segir 
Arnar. „Þegar ég stofnaði Dronefly 
var lítið sem ekkert um dróna á 
Íslandi, en nú eru þeir orðnir mjög 
algengir, svo að þróunin hefur 
verið hröð á þessu sviði.

Haustið 2014 fór ég ásamt ráð-
gjafa mínum til Kína á fund með 
stærsta drónafyrirtæki heims, DJI. 
Á þeim tíma leit fyrirtækið á litla 
Ísland sem nál í heystakki og vildu 
í raun ekki fara inn á markaðinn,“ 
segir Arnar. „En á þessum fundi 
skrifaði ég undir samning á milli 
DJI og Dronefly ehf. um að byrja 
selja DJI vörur á Íslandi.

Nú er starfsemi Dronefly fjöl-
breytt,“ segir Arnar. „Dronefly 
er með drónaverslun, verkstæði, 
námskeið, leigu og umfangsmestu 
upptökuþjónustu með dróna á 
Íslandi.“

Gjörbreyttu stöðunni í 
drónamyndatöku á Íslandi
„Í dag er einfalt að stýra drónum. 
Þeir eru flestir með áfastri mynda-
vél og einfalt er að fylgjast með því 
sem dróninn sér út um mynda-
vélina með snjallsíma, spjaldtölvu 
eða áföstum skjá,“ segir Arnar. „En 
í upphafi bauð DJI hins vegar ekki 
upp á alhliða lausn fyrir mynda-
vélar og sendibúnað fyrir drón-
anna, þannig að maður þurfti að 
bæta myndavélinni við sjálfur til 
að sjá það sem var verið að mynda. 
Ég og Jón Halldór Arnarsson, verk-
fræðingur Dronefly, útveguðum 
því skjái og sendibúnað í sam-
starfi við fjögur stærstu fyrirtæki 
í heiminum sem sérhæfa sig á 
þeim sviðum. Með þessum hætti 
náðum við að gjörbreyta stöðunni 
í drónamyndatöku á Íslandi.

Síðan þá hefur þróunin á 
drónum farið fram úr væntingum 
á ári hverju og það koma alltaf 
nýjungar. Núna erum við t.d. að 
selja og þjónusta kaf bátadróna 
sem geta kafað á allt að 150 metra 
dýpi í sjó eða vatni,“ segir Arnar.

Glæsilegar nýjar höfuð-
stöðvar í Grafarvogi
„Við erum nýfluttir með alla okkar 
starfsemi í Jöfursbás 4 á Gufunes-
vegi í Grafarvogi í Reykjavík. Þetta 
svæði er oft nefnt litla Hollywood, 
vegna þess að fleiri stórfyrirtæki 
innan kvikmyndaiðnaðarins eru 
staðsett hérna í kringum okkur,“ 
segir Arnar. „Hér höfum við opnað 
glæsilega 80 fermetra sérhæfða 
drónaverslun sem er með landsins 
mesta úrval af drónategundum og 
tengdum aukahlutum. Við erum 
í samstarfi við nokkur stærstu 
drónafyrirtæki heims, svo sem DJI, 
SwellPro og Chasing Innovation 
og fylgjumst náið með þróuninni í 
þessum geira. Það munu svo fleiri 
tæki og framleiðendur bætast við í 
f lóruna á næstu misserum.

Við erum líka með fullbúið verk-
stæði til að þjónusta dróna,“ segir 
Arnar. „Það hefur verið rekið síðan 
árið 2015 og við erum með mestu 
reynsluna á landinu í þjónustu og 
viðgerðum á drónum. Verkstjóri 
þar er Jón Halldór Arnarsson, 
en hann er MSc verkfræðingur í 
ómönnuðum flygildum, eða m.ö.o. 
drónaverkfræðingur. Hann starfar 
þar ásamt rafiðnfræðingi og okkur 
reynsluboltunum og við gerum við 

allar stærðir og gerðir dróna.
Við erum líka með kennsluað-

stöðu og nýtum fallega svæðið á 
Gufunesi til að þjálfa einstaklinga 
og starfsmenn fyrirtækja í dróna-
flugi og njótum jákvæðra sam-
legðaráhrifa af þessari nálægð 
við kvikmyndaiðnaðinn,“ segir 
Arnar. „Fyrir Covid vorum við 
með grunnþjálfun í drónaflugi á 
föstum dagsetningum og höfum 
kennt í Iðan fræðslusetri um 
árabil. Slík námskeið verða auglýst 
aftur síðar.“

Persónuleg þjónusta og  
leiga á drónum
„Hjá okkur er alltaf heitt á könn-
unni og við veitum persónulega 
þjónustu og setjum okkur inn 
í mál allra sem leita til okkar í 
sölu og ráðgjöf,“ segir Arnar. „Við 
tökum líka að okkur að sérpanta 
alls konar dróna og aukahluti 
þeim tengdum, svo sem rafhlöður, 
töskur og alls kyns tæki og búnað 
fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Við höfum líka sérsmíðað marga 
dróna, en þar ber helsta að nefna 
hybrid, drónann sem hann Jón 
Halldór smíðaði. Hann er með 
2.8 metra vænghaf, f lugþol upp á 
fjórar klukkustundir og um 50 km 
drægni,“ segir Arnar. „Það tæki er 
nú í notkun við hreindýrasmölun 
á Grænlandi.

Við bjóðum einnig upp á leigu 
á drónum fyrir einstaklinga og 
fyrirtæki. Hjá okkur er hægt að 
leigja allar gerðir dróna, raf-

hlöður og annan búnað tengdan 
kvikmyndaiðnaði,“ segir Arnar. 
„Drónana er hægt að leigja bæði 
með eða án flugmanns.“

Gríðarleg kvikmynda- 
tökureynsla
„Við sinnum kvikmynda-, sjón-
varpsþátta-, auglýsinga- og heim-
ildamyndatöku og bjóðum líka 
upp á almenna loftmyndatöku 
fyrir bæjarfélög, hið opinbera, 
verkfræðistofur, húsfélög, ein-
staklinga og fyrirtæki. Við erum 
með landsins mestu reynslu í kvik-
myndatöku með drónum,“ segir 
Arnar. „Hjá okkur starfa sérhæfðir 
drónaflugmenn sem hafa unnið 
verkefni fyrir allt frá Hollywood 
niður í húsfélög. Við tókum meðal 
annars upp fyrir stórmyndina 

1917 sem hlaut Óskarsverðlaun 
fyrir kvikmyndatöku á síðasta ári.

Við höfum líka tekið upp fyrir 
mörg fleiri stór verkefni eins 
og Star Trek þættina á Netflix, 
Ófærð, HBO, National Geographic, 
Eurovison-myndina hans Will 
Ferrell, MTV, Disney, BBC, CBS, 
ótal Hollywood og Bollywood 
verkefni, ásamt risa auglýsingum 
fyrir bílaframleiðendur, erlend 
flugfélög og tískufyrirtæki,“ segir 
Arnar. „Við höfum því gríðarlega 
mikla og fjölbreytta reynslu.“

Hægt er að hafa samband við 
Drone fly í síma 566 6666 og í 
gegnum netfangið dronefly@
dronefly.is. Nánari upplýsingar má 
finna á www.dronefly.is.

Dronefly ehf. var að flytja í glæsilegar nýjar höfuðstöðvar þar sem finna má landsins mesta úrval af drónategundum og tengdum aukahlutum, fullbúið 
verkstæði til að þjónusta dróna og kennsluaðstöðu. Þar er alltaf heitt á könnunni og allir fá góða og persónulega þjónustu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Dronefly býður meðal annars upp á drónamyndatöku. Hér er Arnar með 
vandaðan Shotover U1 kvikmyndadróna sem er með Ronin 2 gimbal.

Þessi Chasing M2 pro kafbátadróni 
getur kafað á 150 metra dýpi. 

Matrice 300 
RTK dróni með 
H20T hita-
myndavél, 
aðdráttarlinsu, 
fjarlægðaskynj-
ara og víðlinsu.

Jón Halldór Arnarson með sérsmíðaða hybrid drónann. Hann er með 2,8 
metra vænghaf, flugþol upp á fjórar klukkustundir og um 50 km drægni.
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Við viljum öll sjálfbært samfélag
Festa, miðstöð um samfélagsábyrgð og sjálfbærni, fagnar brátt 10 ára afmæli. Hlutverk Festu er 
að auka þekkingu á samfélagsábyrgð og sjálfbærni fyrirtækja, stofnana og skipulagsheilda. ➛2

Hrund Gunnsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Festu, segir félagið vera brúarsmið milli einkageirans og hins opinbera hvað varðar sjálfbærni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Samfélagsábyrgð 
fyrirtækja

KYNNINGARBLAÐ
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Festa er brúarsmiður milli hins 
opinbera og einkageirans, 
ólíkra fyrirtækja og geira, og 

tengir umræðuna hérlendis mark-
visst við þróunina hjá leiðandi 
aðilum á alþjóðlegum vettvangi.

Festa var stofnuð fyrir 10 árum 
af sex fyrirtækjum, Landsvirkjun, 
Íslandsbanka, Landsbanka, Sím-
anum, Össuri og Rio Tinto á Íslandi. 
Í upphafi snerist vinnan hjá mið-
stöðinni aðallega um að útskýra 
hvað sjálfbærni og samfélagsábyrgð 
væri og sannfæra fyrirtæki um að 
koma um borð. Hrund Gunnsteins-
dóttir, framkvæmdastjóri Festu, 
segir að í dag sé staðan önnur.

„Núna er þetta ekki spurning um 
hvort þú ætlir að vera með sjálf-
bærni í kjarnarekstri. Eftir einhver 
ár munu þau fyrirtæki sem ekki eru 
á vegferð í átt að meiri sjálfbærni 
og grænum rekstri, ekki þrífast,“ 
segir hún.

Í tilefni af 10 ára afmælinu 
lagði Hrund fyrir könnun meðal 
allra formanna, varaformanna, 
framkvæmdastjóra og stofnaðil-
anna sex. Þar spurði hún nokk-
urra spurninga en ein þeirra var: 
Hvernig lítur drauma sjálfbæra 
samfélagið út, sem fær 10 í ein-
kunn? Þátttakendur lýstu því. Því 
næst spurði hún hvaða einkunn 
þau myndu gefa Íslandi í dag. 
Svarið var 5,5 að meðaltali.

„Ég dró niðurstöður könnunar-
innar saman í þrjá lykla að sjálf-
bæru Íslandi,“ útskýrir Hrund.

Lyklarnir eru:

n  Að „yfirvöld og opinberir að-
ilar hafi hugrekki til að standa 
með framtíðarkynslóðum í 
stað fortíðarhópa“, eins og 
einn viðmælandinn orðaði 
það. Stika leiðina skilmerki-
lega og á hvetjandi hátt svo 
fyrirtæki og einstaklingar rati 
leiðina.

n  Að segja nei við starfsemi sem 
stuðlar ekki að sjálfbærum 
lifnaðarháttum og rekstri. Það 
er ekki skynsamleg fjárfesting. 
Að stjórnir, stjórnendur, eig-
endur, leiðtogar og fyrirtæki, 
hafi bæði þekkingu og skýra 
sýn þegar kemur að sjálfbærni 
í rekstri og hafi hugrekki til að 
starfa í þeim anda. 

n  Að hugsa til lengri tíma er 
mikilvægt í þessum efnum. 
Að hugarfarsbreyting eigi sér 
stað hjá fólki. Að það líti í eigin 
barm, bæði í sambandi við 
fjárfestingar, lán og neyslu.

Auk þessara lykla nefnir Hrund 
einnig grænþvott. Grænþvottur 
er þegar fyrirtæki setur fram 
rangar eða villandi upplýsingar um 
umhverfiságæti eigin vöru. Hann er 
græn markaðssetning sem gefur til 
kynna að frammistaða seljandans 
sé betri eða ágæti vörunnar eða 
þjónustunnar meira frá sjónarhóli 
sjálfbærrar þróunar en innistæða 
er fyrir.

„Í raun er sjálfbærnivegferðin 
ekki val eða áhugamál fólks. Sjálf-
bærni er og verður í vaxandi mæli í 
lögum og reglugerðum og þú kemst 
ekkert upp með grænþvott,“ segir 
Hrund og vísar sem dæmi í flokk-
unarreglugerð Evrópusambandsins 
(e. EU Taxonomy). Að auki eru 
fyrirtæki farin að sjá bæði arðsemi 
af sjálfbærum rekstri sem og aukið 
samkeppnisforskot á markaði og 
um hæft starfsfólk.

Áhugi á sjálfbærni eykst
Festa eru frjáls félagasamtök sem 
ekki eru rekin í hagnaðarskyni. 
Reksturinn er byggður á félags-
gjöldum frá aðildarfélögunum. Þau 
eru allt frá minnstu upp í stærstu 
fyrirtæki landsins. Aðildarfélögin 
eru einnig opinberar stofnanir eins 
og til dæmis Háskóli Íslands og 
Umhverfisstofnun og sveitarfélög, 
til dæmis, Reykjavíkurborg, Kópa-
vogur og Höfn í Hornafirði.

„Festa er vettvangur þar sem 
þessir aðilar koma saman og deila 
reynslu og vegferð sinni. Festa 
býður líka upp á fræðslu, vinnu-
stofur og ráðstefnur. Við höldum 
um það bil 40-60 viðburði á ári sem 
aðildarfélög hjálpa okkur að móta. 
Við leitum mikið í þann visku-
brunn sem aðildarfélögin eru. Við 
erum líka tengd við aðila úti í heimi 
sem eru að gera leiðandi hluti,“ 
segir Hrund.

„Festa er líka brúarsmiður. Við 
brúum oft samtal á milli hins 
opinbera og einkageirans hvað 
varðar sjálf bærni. Við tökum 
líka þróunina erlendis og þýðum 
hana yfir á íslenskt umhverfi. Við 
þýðum til dæmis leiðbeiningar í 
átt að sjálf bærni yfir á íslensku. Á 
janúarráðstefnunni okkar vorum 
við með erlenda fyrirlesara sem 
eru framarlega á sínum sviðum 
og settum íslenskan texta á erindi 
þeirra.“ Hægt er að nálgast erindin 
á heimasíðu Festu.

Hrund útskýrir að Festa sé ekki 
einungis fyrir aðildarfélögin. 
Árlega eru haldnir viðburðir sem 
eru öllum opnir. Janúarráðstefnan 
var til dæmis sýnd á netinu og 
áhorfendur á einni viku voru um 
8.000.

„Það er aukinn áhugi á þessum 
málaflokki,“ segir Hrund. „Sjálf-
bærni felur í sér jafnvægi á milli 
fólks, efnahags og náttúru.“

Loftslagsmál í brennidepli
Í september leiddi Festa, ásamt 
Samtökum fjármálafyrirtækja, 
Landssamtökum lífeyrissjóða og 
forsætisráðuneytinu, Viljayfir-
lýsingu um fjárfestingar í þágu 
sjálf bærrar uppbyggingar eftir 
COVID-19.

„Þessi viljayfirlýsing er ein 
sinnar tegundar í heiminum þar 
sem yfirvöld og fjármálageiri skrifa 
undir. Það voru um 80 prósent af 
fjármálageiranum sem skrifuðu 
undir og þar af aðilar sem fara 
fyrir 98 prósentum af eignasafni 
lífeyrissjóðanna,“ segir Hrund.

„Við leggjum mjög mikla áherslu 
á loftslagsmál og höfum gert í 
nokkur ár, með Loftslagsyfirlýs-
ingu Festu og Reykjavíkurborgar, 
Akureyrar og Hafnar í Hornafirði, 
en sú síðastnefnda verður undir-
rituð í lok febrúar. Loftslagsyfir-
lýsingin felst í því að við fáum með 
okkur sveitarfélög, fyrirtæki og 
stofnanir til að skrifa undir yfir-
lýsingu sem hefur þrjú markmið. 
Þau eru: Að menga minna, draga 
úr úrgangi, mæla og birta árangur-
inn.“

Þessari yfirlýsingu er fylgt eftir 
með árlegri könnun á framgangi 
og fræðslu. Festa ásamt sérfræð-
ingahópi úr atvinnulífinu bjó til 
loftslagsmæli sem er ókeypis og 
aðgengilegur fyrir alla.

„Loftslagsmælinn fá finna á 
síðunni climatepulse.is og sem 

Excel-skjal á heimasíðunni okkar. 
Hann er uppfærður árlega og er í 
takti við alþjóðlega staðla, tilval-
inn fyrir þá sem eru að byrja. Allir 
geta notað hann, hvort sem það er 
heimili, leikskóli eða fyrirtæki,“ 
segir Hrund.

Á sama tíma og Höfn í Horna-
firði undirritar Loftslagsyfirlýs-
inguna síðar í mánuðinum, mun 
Festa gefa út fræðslupakka fyrir 
styrk úr loftslagssjóði, sem hefur 
verið í þróun í nokkra mánuði.

„Þetta eru innblásturs- og 
fræðslumyndbönd um loftslags-
vegferðina. Af hverju við erum 
að fara í hana og hverju hún 
skilar inn í rekstur og samfélagi. 
Við bjuggum líka til kennslu-
myndband þar sem Sævar Helgi 
Bragason kennir okkur á Loftslags-
mæli Festu. Einnig útbjuggum við 
handbók um það hvernig þú setur 
þér stefnu í loftslagsmálum, hvaða 
verkfærakistur eru í boði og svo 
framvegis,“ útskýrir Hrund.

Hrund segir að ábyrg kolefnis-
jöfnun sé algjör grundvallarþáttur 
í heildstæðri loftslagsstefnu.

„En það sem okkur vantar hér 
er að votta kolefniseiningar. Ef ég 
segi ég er búin að kolefnisjafna 
fyrirtækið mitt, þá verður þú 
bara að trúa mér eins og staðan er 
núna. Á vettvangi Loftslagsráðs 
og Staðlaráðs erum við að vinna 
að því að heildrænt vottunarkerfi 
verði til þar sem við getum borið 

saman aðgerðir okkar og tryggt 
ábyrga jöfnun og ábyrgar aðgerðir 
í því að draga úr losun gróður-
húsalofttegunda.“

Sjálfbærni og nýsköpun
Hrund segir að sjálfbærni og 
nýsköpun fari vel saman. Nýsköp-
un snýst um að hugsa upp nýjar 
leiðir, kerfi og ferla og stuðla að 
nýbreytni í vöruþróun.

„Gott dæmi um nýsköpun er 
 Carbfix-verkefnið. Það fjallar um 
að hjálpa okkur að grípa gróður-
húsalofttegundir og binda þær 
aftur ofan í jörðina. Það hefur verið 
áratugastarf vísindamanna og 
fyrirtækja á Íslandi að þróa þessa 
lausn. Nýsköpunin er mikilvæg 
í þessu samhengi til að leysa þær 
áskoranir sem blasa við. 

Nýsköpunin hjálpar okkur að 
bæði skilja áskoranirnar betur en 
líka breyta aðferðum og laga okkur 
að þeim. Það sem við þurfum að 
gera er að fjárfesta markvisst í 
nýsköpun og „scale-up“ til að hug-
vitið virkilega nýtist til að takast 
á við þær áskoranir sem við okkur 
blasa, hér heim og alþjóðlega,“ segir 
Hrund.

„Þegar á brattann sækir er 
mikilvægt að fyrirtæki minnki ekki 
áherslur sínar á nýsköpun því hún 
gefur þeim seiglu, hjálpar þeim að 
vaxa og dafna og aðlaga sig síbreyti-
legum heimi, hringrásarhagkerfinu 
og sjálfbærnimarkmiðum okkar. 
Þegar við förum yfir í sjálfbært 
hringrásarhagkerfi þá skapast fullt 
af nýjum störfum. Þau eru rosalega 
spennandi, það krefst þess að við 
vinnum þvert á alls konar ólíka 
hópa sem er mjög skemmtilegt fyrir 
vinnuumhverfið. En það er einmitt 
eitt af því sem við leggjum áherslu á 
í okkar störfum hjá Festu.“

Hrund bætir því við að lokum að 
hún sé sannfærð um að Íslendingar 
vilji búa í sjálfbæru samfélagi.

„Við eigum öll heima þar. Allir 
pólitískir flokkar, öll kyn, öll 
menntun. Engin ein rödd á þennan 
málaflokk, hann fer þvers og kruss 
og er erindi okkar allra. Þetta er ósk 
sem við eigum sameiginlega. Einu 
hagsmunir Festu í okkar störfum 
eru sjálfbærni. Allar ákvarðanir 
verða miklu einfaldari með það 
fyrir sjónum og tækifærin alveg 
morandi.“

Á myndinni 
eru stjórnar-
menn í Festu, 
ásamt Hrund 
og Hörpu. Á 
myndinni frá 
vinstri í aftari 
röð eru: Hrund, 
Aðalheiður 
Snæbjarnar-
dóttir, Gunnar 
Sveinn Magnús-
son, Sæmundur 
Sæmundsson, 
Gestur Péturs-
son, Ingibjörg 
Ólafsdóttir og 
Harpa. Fremri 
röð frá vinstri: 
Hrefna Briem, 
Tómas Möller, 
formaður Festu, 
og Erla Tryggva-
dóttir, varafor-
maður Festu. 
MYNDIR/AÐSENDAR

Á myndinni eru þær Hrund Gunnsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Festu, og 
Harpa Júlíusdóttir verkefnastjóri staddar á Janúarráðsstefnu félagsins.

Framhald af forsíðu ➛

Í raun er sjálf-
bærnivegferðin 

ekki val eða áhugamál 
fólks. Sjálf bærni er og 
verður í vaxandi mæli í 
lögum og reglugerðum 
og þú kemst ekkert upp 
með grænþvott.
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Framúrskarandi 
samfélagsábyrgð

Vörður er handhafi hvatningarverðlauna fyrir framúrskarandi samfélagsábyrgð 
sem Creditinfo veitir. Við erum að rifna úr stolti yfir þessari viðurkenningu sem 
hvetur okkur til áframhaldandi góðra verka.

Stöndum vörð um samfélagið



Við teljum okkur 
vera eitt grænasta 

fyrirtæki landsins enda 
er umhverfisvottað 
timbur úr sjálf bærum 
skógum ein helsta sölu-
vara fyrirtækisins.

Húsasmiðjan er stofnuð 
árið 1956 og er eitt stærsta 
verslunarfyrirtæki lands-

ins. „Aðaláhersla félagsins er á 
sölu og dreifingu á byggingar-
vörum á landsvísu og starfrækir 
Húsasmiðjan 16 verslanir sem 
þjónusta byggingariðnaðinn og 
einstaklinga. Jafnframt eru Blóma-
val og rafiðnaðarheildsalan Ískraft 
hluti af Húsasmiðjunni,“ segir Árni 
Stefánsson, forstjóri Húsasmiðj-
unnar. Fyrirtækið hefur verið hluti 
af BYGMA-samstæðunni síðan 
árið 2012 en hjá BYGMA starfa um 
2.500 manns í fimm löndum. „Í 
kjarnastarfsemi okkar felst að við 
tökum virkan þátt í því að vernda 
fasteignir og stuðla að uppbygg-
ingu en okkur er umhugað um að 
vernda og bæta einnig umhverfið í 
leiðinni. Húsasmiðjan hefur tekið 
markviss skref í umhverfismálum 
undanfarin ár,“ segir Árni og 
bætir við: „Við teljum okkur vera 
eitt grænasta fyrirtæki landsins 
enda er umhverfisvottað timbur 
úr sjálf bærum skógum ein helsta 
söluvara fyrirtækisins. Timbur 
bindur kolefni og er tiltölulega létt 
en jafnframt sterkt byggingarefni 
sem þýðir minna kolefnisspor við 
flutning á byggingarstað og við 
reisingu mannvirkja. Einnig getur 
meiri notkun timburs við nýbygg-
ingar aukið framkvæmdahraða 
sem lækkar kostnað. Timbur er 
endurnýjanleg auðlind og auðvelt 
að endurvinna það. Jafnframt 
má til gamans og samt í nokkurri 
alvöru bæta við að við erum einn 
stærsti blóma- og trjáplöntusali 
landsins og stór hluti þeirra sölu-
vara er ræktaður innanlands.“

Hann bendir einnig á að Fag-
mannaverslun Húsasmiðjunnar 
og timbursöluna í Kjalarvogi sé 
hægt að kalla umhverfisvænustu 
byggingavöruverslun landsins. 
„Aðstaðan er einstök þar sem við 
seljum timbur og byggingarvörur 
nánast beint upp úr skipum sem 
losuð eru við hliðina á versluninni. 
Þetta þýðir að ekki þarf að aka 
byggingarvörunni á trukkum á 
milli lagera og minnkar því kol-
efnissporið töluvert í samanburði 
við helstu keppinauta okkar.“

Rekstrarhagnaður á góða 
samleið með umhverfisvernd
Edda Björk Kristjánsdóttir 
mannauðsstjóri segir að sam-
félags- og umhverfisstefnan 
sé ein af kjarnastefnum Húsa-
smiðjunnar. „Við hugsum vel um 
fólkið okkar, umhverfismálin og 
framtíðina sem á allt góða samleið 
með rekstrarhagnaði. Við keppum 
stöðugt að því gera okkur betur 
tilbúin fyrir morgundaginn.“ Hún 
segir að hluti af því að ná árangri í 
loftslagsmálum felist í því að setja 
sér markmið og greina reglu-
lega frá árangri í þeim málum. 
„Samfélagsskýrsla er hluti af þeim 
verkfærum við höfum stuðst 
við um árabil í þeim efnum. Við 
höfum tekið eftir að fleiri íslensk 
fyrirtæki hafa verið birta sam-
félagsskýrslur og það er auðvitað 
vel þar sem hagsmunir okkar allra 
eru sameiginlegir þegar kemur að 
umhverfis- og samfélagsmálum.“

BYGMA-samstæðan hefur gefið 
út samfélagsskýrslu frá 2009 og 
frá árinu 2017 hefur Húsasmiðjan 
tekið virkan þátt í samfélags-
skýrslunni og innleitt ýmis góð 
samfélagsmál og aðgerðir sér-

staklega í starfsemina. Samfélags-
skýrslan hefur verið aðgengileg 
á heimasíðu Húsasmiðjunnar 
en í ár kemur skýrslan einn-
ig út á íslensku. Jafnframt mun 
Húsasmiðjan birta sérstaklega 
samfélagsuppgjör sem unnið er 
í samstarfi við Klappir grænar 
lausnir. „Samfélagsskýrslan byggir 
á fjórum grunnstefnum sem varða 
mannréttindi, samfélags- og 
mannauðsmál, viðskiptasiðferði 
og aðgerðir gegn spillingu og svo 
umhverfis- og loftslagsmál.“ Enn 
fremur hefur BYGMA-samstæðan 
unnið markvisst með þrjú heims-
markmið Sameinuðu þjóðanna, 
markmið 4 sem snýr að menntun 
fyrir alla, markmið 12 sem varðar 
ábyrga neyslu og framleiðslu og 
markmið 15 sem ber yfirskriftina 
Líf á landi.

 

Grænir og vænir valkostir
Húsasmiðjan hefur á undan-
förnum árum markvisst fjölgað 
umhverfisvottuðum vörum í 
vöruúrvali ásamt vörum sem færa 
má rök fyrir að séu umhverfis-
vænni valkostur en aðrar sam-
bærilegar vörur til sömu nota. 
„Undir hattinum „grænar vörur“ 
er er ýmist um að ræða vörur sem 
hafa viðurkenndar vottanir svo 
sem Svaninn – umhverfismerki 
Norðurlanda, Evrópublómið, 
vörur sem innihalda ekki sömu 
skaðlegu efni og hliðstæðar vörur 
og eru því viðurkenndar og leyfðar 
í vistvottuð byggingarverkefni og 
svo vörur sem eru vistvænar út frá 
öðrum skýrum forsendum,“ segir 
Árni. „Samkvæmt nýjasta lista eru 
rúm 3.400 slík vörunúmer þegar 
merkt í kerfum okkar og stór hluti 

þeirra sýnilegur viðskiptavinum 
okkar á vef Húsasmiðjunnar, 
husa. is.“

Lágmörkun umhverfisáhrifa 
mikilvæg
Í umhverfisstefnu Húsasmiðj-
unnar skuldbindur fyrirtækið 
sig til að vinna með markvissum 
aðgerðum að því að lágmarka 
umhverfisáhrif starfseminnar 
og auðvelda vistvænar fram-
kvæmdir.

„ Við leitum stöðugt leiða til 
að spara orku, minnka úrgang 
og starfa í sem mestri sátt við 
umhverfi fyrirtækisins,“ segir 
Árni og bætir við að fyrirtækið 
hafi löngum haft að leiðarljósi 
að rekstrarákvarðanir taki mið 
af að skapa heilbrigt starfsum-
hverfi og skynsamlega nýtingu 
auðlinda. „Samstarf hefur verið 
ef lt við birgja sem huga markvisst 
að umhverfi sínu, eru vott-
aðir, og framleiða vörur með eins 
umhverfisvænum hætti og unnt 
er. Markmið okkar er að bjóða 
upp á umhverfisvæna valkosti í 
öllum helstu vöruf lokkum.“

Rekstrarmælingar  
í samstarfi við Klappir
Húsasmiðjan hefur í nokkur 
ár verið í samstarfi við Klappir 
varðandi mælingar á orkunotkun 
starfseminnar og sorplosun á 
starfsstöðvum. Húsasmiðjan 
notar EnviroMaster-lausn 
Klappa til að fylgjast með helstu 
umhverfisþáttum starfseminnar – 
þar á meðal rafmagns-, eldsneyt-
is-, heitavatnsnotkun og úrgangs-
myndun (sorpi). Hugbúnaðurinn 
safnar gögnum í rauntíma um 
notkun beint frá þjónustuaðilum 
og reiknar jafnframt út kolefnis-
fótspor starfseminnar. Gaman er 
að segja frá því að Húsasmiðjan 
hefur bætt sig í f lestum þessum 
þáttum frá því mælingar hófust.

Markviss rækt  
við mannauðinn
Þegar kemur að mannauðs-
málum hefur Húsasmiðjan enn 
fremur lagt sig fram um að vera í 
fararbroddi en þar starfa um 500 
starfsmenn í 380 stöðugildum.

„Húsasmiðjan hlaut jafn-
launavottun í mars 2019, fyrst 
byggingavörukeðja á Íslandi. 
Húsasmiðjan hefur nú farið í 
gegnum þrjár úttektir og í byrjun 
árs 2022 fer fram endurvottun. 
Óútskýrður launamunur hefur 
lækkað frá því að kerfið var tekið 
í notkun úr 3,3% í fyrstu úttekt, 
niður í 2,3% í þeirri nýjustu,“ 
segir Edda Björk. „Við höfum 
markað okkur þá stefnu að vinna 
markvisst að fræðslu og þjálfun 
starfsmanna til að auka þekkingu 
á umhverfismálum og deila þeirri 
þekkingu einnig með viðskipta-
vinum okkar.“

Edda Björk segir mikið lagt upp 
úr fræðslu starfsmanna. „Þrátt 
fyrir COVID-19 voru haldnir 
rúmlega 100 fræðsluviðburðir hjá 
Húsasmiðjunni árið 2020. Húsa-
smiðjan tók einnig virkan þátt í 
mótun verslunarfagnáms í fyrra 
ásamt Verzlunarskólanum, VR, 
Samkaupum og Lyfju.“

Þá eru vistvænar samgöngur 
og heilbrigð hreyfing einnig hluti 
af mannauðsáherslum Húsa-
smiðjunnar. „Fjöldi starfsmanna 
Húsasmiðjunnar hjólar daglega 
til vinnu og Húsasmiðjan býður 
starfsmönnum um á samgöngu-
samninga og samgöngustyrki 
ef þeir ferðast til og frá vinnu á 
umhverfisvænan máta,“ segir 
Edda og bætir við: „Um 60 starfs-
menn Húsasmiðjunnar tóku 
virkan þátt í landsátaki Lífs-
hlaupsins 2. til 23. febrúar og 
skráðu rúmlega 1.000 klukku-
stundir af heilsubótarhreyfingu á 
tímabilinu. Þá sigraði lið starfs-
manna úr fagmannaverslun Húsa-
smiðjunnar í kílómetrakeppninni 
í landsátakinu Hjólað í vinnuna, 
vorið 2020, og búast má við góðri 
þátttöku starfsmanna aftur í ár.“

Nánari upplýsingar um sam-
félagsstefnu Húsasmiðjunnar má 
finna á www.husa.is.

Umhverfi og mannauður í fyrirrúmi 
í einu grænasta fyrirtæki landsins
Árni Stefánsson, forstjóri Húsasmiðjunnar, og Edda Björk Kristjánsdóttir mannauðsstjóri fara yfir 
helstu áherslur Húsasmiðjunnar þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð en þær snúa meðal ann-
ars að umhverfis- og mannauðsmálum. Fyrirtækið hefur tekið markviss skref í umhverfismálum.

Árni Stefánsson, forstjóri Húsasmiðjunnar, segir að timbur sé endurnýjanleg auðlind.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Edda Björk 
Kristjánsdóttir, 
mannauðs-
stjóri Húsa-
smiðjunnar, 
segir lykilatriði 
að huga vel að 
starfsfólki og 
umhverfisáhrif-
um, ekki síður 
en rekstrar-
hagnaði.
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Við náðum þarna 
til breiðari fjár-

festahóps en áður og til 
þeirra sem horfa sér-
staklega til sjálf bærni-
mála í sínum fjárfest-
ingum.

Í Landsbankanum starfa nú tveir 
sérfræðingar á sviði sjálf bærni, 
þau Aðalheiður Snæbjarnar-

dóttir og Reynir Smári Atlason. 
Lengi hefur verið unnið af krafti að 
sjálf bærnimálum í bankanum, svo 
sem á sviði ábyrgra fjárfestinga, 
í jafnréttismálum og minnkun 
kolefnisspors. Fyrir átta árum 
varð mötuneyti bankans eitt það 
fyrsta sem fékk Svansvottun, raf-
magnsbílum hefur verið fjölgað á 
kostnað bíla sem brenna eldsneyti, 
starfsfólk er hvatt til að nýta sér 
vistvænar samgönguleiðir og við-
skiptavinum bjóðast betri kjör á 
vistvænum bílalánum, svo fátt eitt 
sé nefnt. En sjálf bærni í banka- og 
fjárfestingarstarfsemi snýst um 
mun meira en bara hefðbundinn 
rekstur.

„Undanfarin misseri höfum 
við stigið stór skref í átt að sjálf-
bærni. Við gáfum nýlega út okkar 
fyrstu sjálf bæru fjármálaumgjörð, 
lukum fyrstu grænu skuldabréfa-
útgáfunni okkar, fengum í fyrsta 
sinn alþjóðlega vottun á kolefnis-
jöfnun starfseminnar fyrir árið 
2020 og tökum áfram virkan þátt 
í þróun PCAF-loftslagsmælis fyrir 
fjármálafyrirtæki, en fyrsta útgáfa 
hans kom út í nóvember á síðasta 
ári,“ segir Aðalheiður.

Fyrsta græna  
skuldabréfaútgáfan
Eftirspurn eftir fjármálaafurðum 
sem stuðla að sjálf bærni, svo 
sem grænum skuldabréfum og 
innlánum þar sem fjármagni er 
ráðstafað í sjálf bær verkefni, hefur 
aukist til muna undanfarin miss-
eri. Landsbankinn lauk nýlega við 
sína fyrstu grænu skuldabréfaút-
gáfu í evrum og fékk mjög góðar 

viðtökur meðal erlendra fjárfesta. 
„Þetta var stór áfangi og við erum 
virkilega ánægð með hvernig til 
tókst enda felast mikil tækifæri í 
grænni skuldabréfaútgáfu,“ segir 
Reynir. „Þetta var sala á nýjum 
grænum skuldabréfaflokki að fjár-
hæð 300 milljónir evra. Umfram-
eftirspurnin var rúmlega þreföld 
og nam tæpum milljarði evra frá 
yfir 80 fjárfestum. Skuldabréfin 
voru seld til fjárfesta í Bretlandi, 
á meginlandi Evrópu og Norður-
löndunum. Við náðum þarna til 
breiðari fjárfestahóps en áður og 
til þeirra sem horfa sérstaklega til 
sjálf bærnimála í sínum fjárfest-
ingum. Kjörin sem bankinn fékk í 
þessari útgáfu eru með þeim bestu 
sem við höfum fengið.“

Í útgáfunni var stuðst við nýja 
sjálf bæra fjármálaumgjörð bank-
ans. „Umgjörðin eykur möguleika 
okkar á að fjármagna umhverfis-
væn og félagsleg verkefni á borð 
við orkuskipti, umhverfisvæna 
innviði og fleira. Með henni er skil-
greint með skýrum hætti hvaða 
verkefni stuðla að sjálf bærni 
og hún tryggir gagnsæi. Margir 
fjárfestar vilja vita og fylgjast 

með í hvað fjármagni þeirra er 
veitt. Vottunaraðili fer í gegnum 
áætlun á ráðstöfun fjármagnsins 
og greinir hvort verkefnin eða 
reksturinn stuðli í raun og veru að 
sjálf bærni,“ segir Reynir.

Á nýjum slóðum í  
kolefnisjöfnun
Reynir segir jafnframt að það hafi 
verið stórt framfaraskref að fá 
alþjóðlega vottun á kolefnisjöfnun 
starfseminnar fyrir síðasta ár og 
að bankinn hafi þar með bæst í 
hóp leiðandi alþjóðlegra fyrir-
tækja sem vilja stuðla að sjálf bærri 
framtíð.

„Starfsemin okkar er kolefnis-
jöfnuð í samstarfi við Natural 
Capital Partners í gegnum alþjóð-
lega vottuð verkefni, þar sem 
keyptar eru kolefniseiningar sem 
hlotið hafa ströngustu gæða-
vottun, og sannarlega hafa leitt til 
bindingar eða minnkunar á losun 
gróðurhúsalofttegunda. Kolefnis-
jöfnunin á við hefðbundna starf-
semi bankans, svo sem orku- og 
eldsneytislosun, vinnuferðalög 
starfsfólks o.s.frv. Með þessu móti 
náum við að vega á móti þeirri 
losun gróðurhúsalofttegunda sem 
óhjákvæmilega verður í rekstr-
inum,“ segir Reynir og bætir við 
að það sé mikilvægt að þekkja 
nákvæmlega hver losunin er frá 
starfseminni áður en ráðist er í að 
kolefnisjafna hana.

Ítarlegri upplýsingar  
um kolefnisspor
„Traust og gagnsæi skipta miklu 
máli þegar kemur sjálf bærni-
vinnu,“ segir Aðalheiður. Í því 
samhengi er góð og nákvæm upp-
lýsingagjöf mjög mikilvæg. „Þetta 
á meðal annars við þegar kemur að 
því að mæla og greina frá kolefnis-
losun. Í nýjustu árs- og sjálf bærni-
skýrslunni okkar birtum við enn 
ítarlegri upplýsingar um kolefnis-
spor okkar en áður. Næsta skref er 
svo að greina frá loftslagsáhrifum 
í gegnum lána- og eignasöfn okkar 
en það er eitt viðamesta verkefni 
sem bankar standa frammi fyrir í 
þessum málaflokki. Við munum 
meta þessi áhrif í gegnum þátttöku 
okkar í PCAF, en í þeirri samvinnu 
höfum við tekið þátt í að þróa 
aðferðafræði fyrsta alþjóðlega 
loftslagsmælisins fyrir banka. 
Loftslagsmælirinn gerir fjármála-
fyrirtækjum um allan heim kleift 
að mæla og greina frá kolefnis-
losun í lána- og eignasafni sínu 
á vísindalegan og samræmdan 
hátt. Það hjálpar okkur að vinna 
að markmiðum Parísarsamkomu-
lagsins fyrir alvöru,“ segir Aðal-
heiður.

Heimsmarkmiðin og  
óháð mat þriðja aðila
Landsbankinn vinnur að þremur 
heimsmarkmiðum Sameinuðu 
þjóðanna um sjálf bæra þróun með 

markvissum hætti. Markmiðin 
eru jafnrétti kynjanna (nr. 5), góð 
atvinna og hagvöxtur (nr. 8) og 
ábyrg neysla og framleiðsla (nr. 12). 
„Markmiðin tengjast öll starfsemi 
okkar með beinum hætti og því 
getur vinnan að þeim hámarkað 
jákvæð áhrif bankans á umhverfi 
og samfélag,“ segir Aðalheiður.

Hún segir að núorðið sé horft 
til þess hvernig fyrirtæki sam-
þætta umhverfismál, félagslega 
þætti og góða stjórnarhætti (UFS) 
kjarnastarfsemi sinni og að þetta 
sé farið að skipta mun meira máli 
en áður. Óháð mat þriðja aðila er 
einnig farið að spila stórt hlut-
verk. Í svokölluðum UFS-áhættu-
mötum (e. ESG risk rating) fer 
þriðji aðili yfir starfsemina út 
frá þessum þáttum. „Við fengum 
tvö slík áhættumöt á síðasta ári. 
Í UFS-áhættumati frá alþjóðlega 
matsfyrirtækinu  Sustainalytics 
í maí í fyrra kom í ljós að við 
stýrum okkar sjálf bærniáhættu 
nú þegar mjög vel. Við vorum 
metin númer 2 af 382 bönkum 
sem starfa í Evrópu og fyrirtækið 
hafði metið. Við fengum sömu-
leiðis framúrskarandi einkunn í 
UFS-áhættumati Reitunar síðar 
á árinu. Þetta voru ánægjulegar 
niðurstöður og þarna fengum við 
staðfestingu á því að öf lug vinna 
okkar í þessum málum hafi skilað 
sér,“ segir Aðalheiður.

Reynir tekur undir það. „Það 
borgar sig að samþætta sjálf bærni 
og kjarnastarfsemina því þar er 
hægt að hafa mestu áhrifin. Við 
munum halda ótrauð áfram að 
vinna að þessu málum af krafti 
og ekki síður að hjálpa viðskipta-
vinum okkar að gera slíkt hið 
sama,“ segir Reynir að lokum.

Græn fjármögnun er allra hagur
Hjá Landsbankanum hefur um árabil verið lögð áhersla á sjálfbærni. Stór skref hafa verið tekin í 
grænni fjármögnun og starfsemi síðasta árs hefur fengið alþjóðlega vottun á kolefnisjöfnun.

Aðalheiður Snæbjarnardóttir og Reynir Smári Atlason, sérfræðingar í sjálfbærni hjá Landsbankanum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Heimsmark-
miðin þrjú sem 
Landsbankinn 
leggur áherslu 
á.
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Starfsfólk Landsvirkjunar, þau 
Jóhanna Hlín Auðunsdóttir 
verkefnastjóri loftslagsmála 

og Sigurður H. Markússon nýsköp-
unarstjóri, segja að baráttan við 
loftslagsbreytingar muni setja svip 
sinn á alla starfsemi næstu ár og 
áratugi, ekki síst í þeim greinum 
sem snúi að orku og framleiðslu. 
Loftslagsbreytingar eru ótvíræð 
ógn fyrir allt mannkyn, en á sama 
tíma muni þær breytingar sem 
fram undan eru og aðgerðir gegn 
loftslagsbreytingum skapa ný 
tækifæri sem gætu haft mikil áhrif 
hér á landi til framtíðar. Lands-
virkjun leggi mikla áherslu á að 
vera hreyfiafl til jákvæðrar fram-
þróunar og að styðja við og stuðla 
að þeim tækifærum.

Hvaða hlutverki gegna fyrirtæki 
í sjálf bærri þróun?

Jóhanna Hlín: „Sjálf bær þróun 
er svo gríðarlega stórt hugtak. Það 
er mikilvægt að átta sig á að fyrir-
tæki getur ekki orðið sjálf bært eitt 
og sér, heldur þarf að skoða hvaða 
hlutverki það gegnir við að stuðla 
að sjálf bærri þróun og hvernig það 
verður hluti af sjálf bæru samfélagi. 
Að því sögðu er hlutverk fyrir-
tækja í þessari vegferð mikilvægt, 
hvort sem þau eru smá eða stór. 
Það er þó ólíkt hvernig tíma okkar 
og fjármunum er best varið til  að 
stuðla á sem áhrifamestan hátt að 
sjálf bærri þróun. Góð regla er að 
horfa á þetta út frá hlutverki hvers 
fyrirtækis, stærsta framlag hvers 
fyrirtækis til loftslagsmála og 
sjálf bærrar þróunar felst í kjarna-
starfsemi þess og hæfni fyrirtækis-
ins til að beita sínum styrkleikum í 
tengdar lausnir og nýsköpun.“

Hvaða breytingar blasa við í 
orkugeiranum?

Sigurður: „Krafan um endur-
nýjanlega orku hefur stuðlað að 
miklum nýfjárfestingum í orku-
kerfum heimsins. Kostnaður við 
að beisla vind- og sólarorku hefur 
lækkað ævintýralega á síðustu 
árum og þessir orkukostir leiða 
umbreytinguna yfir í endurnýjan-
lega orku. Þetta hefur gerst með 
aukinni tækniþróun og bættri 
framleiðslutækni, sem krafan um 
aukna sjálf bærni hefur kallað á og 
hefur skilað sér í nýjum lausnum 
sem eru ódýrari en notkun jarð-
efnaeldsneytis. Sem dæmi má 
nefna að kostnaður við beislun 
vinds á landi lækkaði um um það 
bil 70% á árunum 2010-2019.

Við Íslendingar erum þeirrar 
gæfu aðnjótandi að hafa nú þegar 
byggt upp orkukerfi sem tekur 
mið af kröfum framtíðarinnar. 
Þetta skilar sér í bættri samkeppn-
ishæfni Íslands og gerir að verkum 
að við erum í góðri stöðu til að ein-
beita okkur að öðrum þáttum eins 
og orkuskiptum í samgöngum, 
flutningum og iðnaði.“

Jóhanna Hlín: „Orkugeirinn á 
heimsvísu spilar gríðarlega stórt 
hlutverk, hvort sem horft er á 
sjálf bæra þróun almennt eða á 
loftslagsbreytingar. Það er ljóst að 
vinnsla endurnýjanlegrar orku 
þarf að taka alveg við af óendur-
nýjanlegum orkugjöfum, á sama 
tíma og heildarorkuvinnsla heims 
þarf að aukast, til að sjálf bær fram-
tíð verði að veruleika.

Orkugeirinn á Íslandi er í ein-
stakri stöðu, því hér framleiðum 
við þegar græna orku með afar 
litlu kolefnisspori. Aukin áhersla á 
sjálf bærni gefur okkur hins vegar 
færi á að vekja athygli á stöðu 
okkar að þessu leyti.“

Hvert er hlutverk Landsvirkj-
unar í þessari þróun?

Jóhanna Hlín: „Við vinnum 
græna raforku úr endurnýjan-
legri orku. Hlutverk okkar er fyrst 

og fremst að halda þeirri vinnslu 
áfram, enda er hún ein stærsta 
lausnin í baráttunni við lofts-
lagsbreytingar. Það losar okkur 
auðvitað ekki undan ábyrgð, enda 
erum við sífellt að leita nýrra leiða 
til að haga starfsemi okkar með 
þeim hætti að hún stuðli sem best 
að sjálf bærri þróun.

Við gegnum einnig mikilvægu 
hlutverki sem stórfyrirtæki á 
íslenskum markaði. Loftslags-
stýring fyrirtækja er að þróast 
hratt. Við trúum að við getum haft 
áhrif til góðs í íslensku fyrirtækja-
umhverfi, með því að innleiða 
bestu starfsvenjur og vera á tánum 
og með því vera fyrirmynd ann-
arra fyrirtækja. Við erum þegar í 
hópi leiðandi fyrirtækja í lofts-
lagsmálum á heimsvísu, eins og 
staðfest var þegar við fengum 
einkunnina A-, fyrst íslenskra 
fyrirtækja, hjá alþjóðlegu sam-
tökunum CDP. Það felur í sér að 
við erum ekki aðeins meðvituð 
og að stýra þeim áhrifum sem 

loftslagsbreytingar og afleiðingar 
þeirra hafa á starfsemina okkar og 
viðskiptaumhverfi heldur erum 
við einnig markvisst að búa okkur 
undir komandi breytingar, greina 
möguleg tækifæri og áhættu og 
gera okkur þannig kleift að taka af 
skarið og vera ákveðið hreyfiafl í 
átt að breytingum.“

Sigurður: „Sem stærsta 
fyrirtækið í orkuvinnslu hérlendis 
berum við ábyrgð á því að leiða 
ákveðna þróun og stuðla að sam-
starfi og samvinnu um lausnir. Við 
verðum að tryggja að það sé and-
rúmsloft fyrir breytingar og fram-
farir og vinna náið með samfélag-
inu að þeim lausnum sem henta 
best fyrir alla aðila. Við verðum 
til að mynda að taka þátt í því að 
tryggja nægilega orku fyrir þessi 
umskipti sem fram undan eru.

Við megum ekki horfa eingöngu 
á kjarnastarfsemi okkar, heldur 
verðum við að horfa vítt á alla 
virðiskeðjuna og skilja hvert hlut-
verk okkar er sem hreyfiafl á þessu 
sviði.“

Að hverju er Landsvirkjun að 
vinna að í loftslagsmálum?

Jóhanna Hlín: Starfsemin 
okkar, eins og flestra, á svo marga 
snertifleti við loftslagsbreytingar 
og loftslagsmál, og við höfum 
unnið gott starf í þessum málum 
í langan tíma. Við tökum okkar 
hlutverk í baráttunni alvarlega og 
vinnum að loftslagsmálum eftir 
því. Síðustu ár höfum við skerpt 
mjög á loftslagsstýringu okkar, 
það er hvernig við erum að stýra 
þeim loftslagsáhrifum sem við 
erum að valda og þeim afleiðing-
um sem loftslagsbreytingar hafa á 
okkar starfsemi. Aðgerðaáætlun 
okkar í loftslagsmálum nær þvert 
á alla starfsemi fyrirtækisins og á 
að tryggja að við horfum á mála-
flokkinn á heildstæðan hátt.

Ef við horfum inn á við ber 
helst að nefna metnaðarfull en 
ígrunduð samdráttarmarkmið 
okkar og þær fjölmörgu aðgerðir 
sem liggja þar að baki dreifast vítt 
um fyrirtækið. Þá stefnum við að 

því að vera jarðefnaeldsneytislaus 
árið 2030. Nýútgefið loftslagsbók-
hald okkar fyrir árið 2020, sem er 
rýnt og staðfest af óháðum endur-
skoðendum, sýnir okkur að við 
erum á réttri leið með minnkandi 
losun og hratt lækkandi kolefnis-
spori. Við beitum innra kolefnis-
verði til að forgangsraða lausnum 
í fjárfestingum og taka upplýstar 
og loftslagsvænni ákvarðanir, því 
við vitum að það er hagkvæmt til 
lengri tíma litið. Þessi innri vinna 
styður svo aðrar aðgerðir okkar 
í loftslagsmálum, til dæmis þær 
sem tengjast grænni fjármögnun 
og nýjum tækifærum til virðis-
sköpunar.

Nálgun okkar er heildræn, 
við erum öll að vinna saman að 
loftslagsmálum, bæði með því að 
taka ábyrgð á okkar eigin losun og 
skapa og nýta tækifæri.“

Hvaða helstu tækifæri blasa við?
Sigurður: „Virði endurnýjan-

legrar orku er að aukast. Samspil 
orkuauðlinda hér og annarra auð-
linda, svo sem vatns, hreins lofts 
og landrýmis, styður við tækifæri 
framtíðarinnar þar sem sjálf bærni 
er lágmarkskrafan. Við erum auð-
vitað vel stödd hvað þessi viðmið 
varðar í augnablikinu, en það eru 
allar aðrar þjóðir á þessari veg-
ferð líka. Tækifærin í „grænum“ 
iðngreinum sem nýta sér þessar 
aðstæður eru mýmörg hérlendis 
og miklir möguleikar til erlendrar 
fjárfestingar og fjölgunar starfa. 
Í þessu sambandi má nefna vetni 
og rafeldsneyti, framleiðslu á raf-
hlöðum og matvælaframleiðslu, 
svo örfá dæmi séu nefnd.

Við getum gert hlutina hér á 

sjálf bærari hátt en margir aðrir. 
Sem dæmi má nefna náttúrulega 
kælingu gagnavera með köldu 
lofti, í stað þess að knýja slíka ferla 
með jarðefnaeldsneyti. Það væri 
hægt að taka mjög mörg svona 
dæmi þar sem aðstæður okkar 
henta vel.

Það er nauðsynlegt að ólíkir 
aðilar vinni saman að því að þróa 
og ná þessum markmiðum og 
kerfið okkar hér virki vel til að 
styðja við uppbyggingu slíkra 
verkefna. Þannig getum við tekið 
forystu í ákveðnum loftslags-
vænum lausnum. Til að mynda 
erum við í dauðafæri til þess að 
verða fyrst til að skipta algjörlega 
út jarðefnaeldsneyti. Við þurfum 
líka að huga að hringrásarhag-
kerfinu og finna lausnir í að nýta 
hráefni og úrgang frá framleiðslu 
betur, til dæmis með því að tengja 
betur saman iðnfyrirtæki. Þar 
hefur meðal annars verið horft til 
vistvænna iðngarða. Til að sækja 
þessi tækifæri þurfum við þó að 
auka vinnslu endurnýjanlegrar 
orku töluvert til að geta stutt við 
nýsköpun í framleiðsluhagkerfinu 
og þannig stuðlað að raunveru-
legum samdrætti í losun gróður-
húsalofttegunda.“

Hvaða dæmi eru um nýsköpun 
hjá Landsvirkjun?

Sigurður: „Við höfum tekið þátt í 
stofnun þriggja samstarfsverkefna 
á landsbyggðinni þar sem mark-
miðið er að styðja við nýsköpun og 
efla orkutengd tækifæri á ákveðn-
um svæðum. EIMUR á Norðurlandi 
hefur unnið með þau tækifæri sem 
felast í bættri nýtingu jarðhita, 
Orkídea á Suðurlandi vinnur að 
framþróun orkutengdrar matvæla-
framleiðslu og nýstofnaður Blámi á 
Vestfjörðum mun horfa sérstaklega 
til orkuskipta í sjávarútvegi. 

Með þátttöku í framangreindum 
verkefnum viljum við vera hreyfi-
afl til jákvæðrar og loftlagsvænnar 
framþróunar og gera okkar ýtrasta 
til að þau tækifæri sem felast í 
endurnýjanlegri orku séu nýtt eins 
og mögulegt er.“

Sóknarfæri í sjálfbærri framtíð
Miklar breytingar á heimshagkerfinu blasa við samhliða aukinni áherslu á sjálfbærni. Baráttan 
við loftslagsbreytingar mun setja svip á alla starfsemi næstu ár, ekki síst þá sem snýr að orku.

Sigurður H. Markússon nýsköpunarstjóri og Jóhanna Hlín Auðunsdóttir, verkefnastjóri loftslagsmála hjá Landsvirkjun. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Nokkrir staðreyndir
n  Loftslagsbókhald Lands-

virkjunar 2020 sýnir 
fjórðungs samdrátt í losun 
vegna eldsneytisnotkunar, 
annað árið í röð.

n  Kolefnisspor Landsvirkj-
unar minnkaði um 25% árið 
2020.

n  Losun Landsvirkjunar 
minnkaði um 6% á árinu 
2020.

n  Innra kolefnisverið árið 
2021 er 58 USD/tonn CO2 
ígildi

n  Kostnaður við nýtingu vind-
orku minnkaði um u.þ.b 
70% á árunum 2010-2019.

n  Eftirspurn eftir endurnýjan-
legri orku í Evrópu mun sex-
faldast til ársins 2050.

n  Landsvirkjun hefur sett 
788 milljónir í stuðning 
við rannsóknir frá stofnun 
Orkurannsóknasjóðs.

Sem stærsta fyrir-
tækið í orku-

vinnslu berum við 
ábyrgð á því að leiða 
ákveðna þróun og stuðla 
að samstarfi og sam-
vinnu um lausnir.  
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Reginn er brautryðjandi og 
framsækið fasteignafélag 
sem leitast við að vera eftir-

sóknarverður samstarfsaðili og 
vinnuveitandi. Félagið einsetur 
sér að vera leiðandi í mótun og 
rekstri fasteigna, auk þess að 
stuðla að velferð samfélags og 
bættum lífsgæðum og umhverfi 
íbúa. Rekstur og skipulag fast-
eigna hefur umtalsverð áhrif á 
umhverfi og lífsgæði íbúa en tugir 
þúsunda manna dvelja daglega 
í fasteignum Regins við leik eða 
störf. Með markvissum aðgerðum 
í rekstri fasteigna, fjárfestingum, 
skipulagi, nýbyggingum og sam-
vinnu við leigutaka getur Reginn 
átt ríkan þátt í að móta umhverfi 
fólks þannig að daglegt líf verði 
betra, ánægjulegra og öruggara.

„Á árinu 2019 mótaði Reginn 
sér sjálf bærnistefnu sem tekur á 
umhverfislegri, félagslegri og efna-
hagslegri sjálf bærni. Samhliða 
setti félagið sér mælanleg mark-
mið í þessum þremur flokkum 
sem unnið var að á árinu 2020. 
Í lok árs 2020 voru markmiðin 
endurskoðuð með reynslu og 
árangur ársins til hliðsjónar,“ segir 
Sunna Hrönn Sigmarsdóttir, sem 
starfar sem framkvæmdastjóri 
hjá Regin. „Árangur í sjálf bærni 
verður áfram mældur með mark-
vissum hætti og starfsmenn, við-
skiptavinir og fjárfestar upplýstir 
um markmiðin og þann árangur 
sem næst.

Lögð er áhersla á að samþætta 
Heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna um sjálf bæra þróun við 
rekstur félagsins og það leggur 
megináherslu á sex markmið 
sem daglegur rekstur þess hefur 
mest áhrif á: heilsu og vellíðan, 
framleiðslu og aðgerðir í lofts-
lagsmálum, jafnrétti kynjanna, 
sjálf bærar borgir og samfélög, 
sjálf bæra orku og ábyrga neyslu,“ 
útskýrir Sunna.

Umhverfisvottanir
Fasteignir eru ábyrgar fyrir um 
það bil þriðjungi af losun gróður-
húsalofttegunda á heimsvísu 
og fellur þessi losun einnig til á 
rekstrartíma fasteignanna. Á síð-
astliðnum árum hafa verið gerðar 
ítarlegar greiningar á þeim þáttum 
sem hafa hvað mest umhverfis-
áhrif í rekstri eigna Regins.

„Sem fasteignafélag sem sér 
um rekstur í fasteignum í um 
þriðjungi eignasafns síns er félagið 
í einstakri aðstöðu til að minnka 
neikvæð umhverfisáhrif fast-
eigna sinna. Stór þáttur í að mæta 
þessum neikvæðu áhrifum eru 
umhverfisvottanir fasteigna,“ segir 
Sunna. „Með umhverfisvottunum 
fasteigna er meðal annars hægt 
að greina þær áhættur sem hver 
bygging skapar fyrir umhverfið og 
er staðfesting þriðja aðila á því að 
rekstraraðili fylgi bestu stöðlum 
og kröfum í rekstri fasteigna.

Á árinu 2020 hlaut turninn á 
Höfðatorgi umhverfisvottun og 
var þar með önnur fasteign félags-
ins til að hljóta BREEAM In-use 
vottun þar sem fylgt er alþjóð-
legum kröfum um umhverfis-
þætti, áhættustýringu og rekstur. 
Smáralind var fyrsta eign félagsins 
sem hlaut BREEAM In-use vottun,“ 
segir Sunna. „Með umhverfis-
vottun fasteigna er einnig komið 
til móts við síauknar kröfur við-
skiptavina um umhverfisvænar 
byggingar og upplýsingagjöf 
um hina ýmsu umhverfisþætti í 
rekstri þeirra.

Umhverfisvottun fasteigna er 
hluti af sjálf bærnimarkmiðum 
Regins og undirbúningur að 

umhverfisvottun fleiri eigna 
félagsins er hafinn,“ segir Sunna. 
„Félagið stefnir á að helmingur 
eignasafnsins verði umhverfis-
vottaður árið 2025 en nú þegar 
hafa 23% af fasteignum félagsins 
verið vottuð.“

Kolefnisjöfnun og losun 
gróðurhúsalofttegunda
Félagið hefur sett sér markmið 
um að draga úr losun gróður-
húsalofttegunda frá rekstri og 
við framkvæmdir ásamt því að 
kolefnisjafna losun sem tengist 
starfsemi félagsins. Þá skal nýta 
náttúruauðlindir með ábyrgum 
hætti, ásamt því að hámarka 
hlutfall endurnýjanlegar orku. 
Lágmarka skal notkun á vörum 
sem eru skaðlegar umhverfinu og 
áhersla lögð á að draga úr magni 
sorps og auka f lokkunarhlutfall 
þess. Á árinu 2020 kolefnisjafnaði 
Reginn árlega losun 707,4 tonna 
af CO2 frá starfsemi sinni með 
endurheimt votlendis hjá Vot-
lendissjóði.

„Með kolefnisjöfnun er verið 
að jafna út losun gróðurhúsaloft-
tegunda frá starfsemi félagsins 
með því að draga úr losun þessara 
lofttegunda annars staðar,“ segir 
Sunna. „Þetta er í annað skipti sem 
félagið kolefnisjafnar starfsemi 

sína hjá Votlendissjóði en það var 
fyrst gert árið 2019. Það sem helst 
orsakar losun gróðurhúsaloft-
tegunda í starfsemi Regins er hvers 
kyns orkunotkun.“

Snjalllausnir
Unnið hefur verið að þróun raf-
rænna lausna sem styðja við sjálf-
bærnimarkmið félagsins.

Snjallsorpslausn hefur verið í 
mótun í eignum Regins frá 2018 
og var fyrsta sorpflokkunarstöðin 
tekin í notkun á Hafnartorgi 
haustið 2019. Snjallsorpið skráir 
magn og sorpflokka niður á leigu-
taka og gerir þannig hvern leigu-
taka ábyrgan fyrir sinni f lokkun 
og þeim kostnaði sem hlýst af því 
sorpi sem til fellur.

Reynsla er nú komin á snjall-
sorpið og hefur lausnin gefið góða 
raun. Sést það best á greinilegum 
mun á árangri í f lokkun en hlut-
fallið á Hafnartorgi var 25% hærra 
en í öðrum eignum í rekstri árið 
2020. Undirbúningur fyrir inn-
leiðingu snjallsorps í Smáralind 
er þegar hafinn og verður ný og 
endurbætt f lokkunarstöð tekin í 
gagnið þar á vormánuðum 2021. 
Lausnin í Smáralind byggir á sömu 
grunnhugmynd og sú á Hafnar-
torgi en verður töluvert umfangs-
meiri. Þá er til skoðunar að setja 

upp snjallsorp í f leiri eignum 
félagsins. Með aðstoð tækninnar 
geta notendur nálgast upplýsingar 
um eigin árangur í sorpflokkun og 
þróun milli mánaða á þjónustuvef 
Regins, sem er mikilvægt verk-
færi í sjálf bærniþróun félagsins. 
Aðgengi að umhverfisupp-
lýsingum eins og frá snjallsorpi 
gerir fyrirtækjum kleift að setja sér 
mælanleg umhverfismarkmið og 
fylgjast með árangri sínum Lausnir 
sem þessar eru jafnframt liður í 
að hvetja og styðja viðskiptavini í 
sinni grænu vegferð.”

Fullkomin aðstaða fyrir 
hjólandi viðskiptavini
Við fasteignir Regins eru um 1.000 
hjólastæði og í Smáralind, sem 

Reginn á og rekur, hafa verið opn-
aðar stórglæsilegar hjólageymslur, 
ein fyrir starfsfólk hússins og 
önnur fyrir viðskiptavini þess.

„Hjólageymslan er hönnuð fyrir 
reiðhjól, rafhjól og rafhlaupahjól 
og þar er hægt að hlaða hjólin, 
pumpa lofti í dekkin og hlúa að 
þeim. Hjólageymslan er vöktuð 
með öryggiskerfi og hún er upp-
lýst og upphituð,“ segir Sunna. „Þá 
hafa hjólastæði umhverfis Smára-
lind einnig verið margfölduð. Reg-
inn leggur áherslu á að aðbúnaður 
fyrir hjólandi viðskiptavini og 
starfsfólk sé góður og við höfum 
stóraukið við hleðslustæði fyrir 
umhverfisvænni fararskjóta við 
fasteignir okkar og munum halda 
því áfram á næstu árum.“

Ábyrgur rekstur fasteigna
Fasteignafélagið Reginn beitir margs konar aðgerðum til að minnka neikvæð umhverfisáhrif af 
rekstri fasteigna sinna og stefnir á að helmingur eignasafnsins verði umhverfisvottaður árið 2025.

Sunna Hrönn 
Sigmarsdóttir 
er fram-
kvæmdastjóri 
hjá Regin.  
MYNDIR/AÐSENDAR

Smáralind er fyrsta byggingin sem fékk BREEAM In-use umhverfisvottun.

Með Snjallsorpi er notkun, magn og flokkur sorps skráð niður á notanda 
með rafrænum hætti. Þessi lausn hefur aukið árangur í flokkun sorps.

Ein flottasta 
hjólageymsla 
landsins hefur 
verið opnuð 
í Smáralind. 
Þar er hægt 
að hlaða hjól, 
pumpa í dekk 
og hjólin eru 
örugg í vöktuðu 
umhverfi. 
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Íris Arna Jóhannsdóttir, forstöðu-
maður á skrifstofu forstjóra, og 
Anna Þórdís Rafnsdóttir, lög-

maður á lögfræðisviði, hafa verið í 
forsvari fyrir þessar breytingar.

„Árið 2017 urðu töluverðar 
breytingar hjá Kviku með sam-
runa bankans við Virðingu og 
nýjum forstjóra og aðstoðarfor-
stjóra. Í kjölfar breytinganna 
var farið í ítarlega stefnumótun 
sem allt starfsfólk bankans kom 
að,“ segir Íris „Eitt af því sem var 
sérstaklega skoðað í þeirri vinnu 
var hver gildi Kviku væru og hvað 
við vildum sem fyrirtæki leggja 
áherslu á í samfélagsmálum. Það 
er auðvelt að tapa sér í að vilja gera 
allt en með því að ákveða hvar 
áherslur okkar liggja er auðveldara 
að velja verkefnin og hafa raun-
veruleg áhrif.“

Samfélagsleg ábyrgð
Niðurstaðan varð margþætt. „Við 
vildum leggja áherslu á menntun 
og nýsköpun og styðja um leið 
við jafnrétti og réttindabaráttu 
kvenna,“ segir Íris. „Við gerum 
okkur einnig grein fyrir því að 
bankinn getur haft einna mest 
áhrif á samfélagið með því að beita 
sér á þeim sviðum sem tengjast 
starfsemi bankans. Því höfum 
við einnig lagt áherslu á að hafa 
jákvæð áhrif á uppbyggingu og 
virkni fjármálamarkaða, þar á 
meðal með virkri umræðu um 
fjármálamarkaði og fjölbreyttari 
fjárfestingarkostum, s.s. í gegnum 
starfsemi Kviku í Bretlandi. Þessar 
áherslur Kviku í samfélagslegri 

ábyrgð falla vel að gildi og stefnu 
bankans, sem eru langtímahugsun 
og að hafa jákvæð langtímaáhrif á 
samfélagið.“

Hvatningarsjóður Kviku
Á grundvelli framangreinds 
setti Kvika árið 2018 á laggirnar 
Hvatningarsjóð Kviku sem hefur 
það að markmiði að styrkja ungt 
fólk til iðn- og kennaranáms. „Í 
gegnum sjóðinn hefur Kvika stutt 
tæplega fjörutíu einstaklinga 
til iðn- og kennaranáms,“ segir 
Anna. „Skortur er á starfsfólki í 
þessum greinum sem hefur reynst 
hamlandi fyrir starfsemi fyrir-
tækja og skóla. 

Með sjóðnum vill Kvika vekja 
athygli á þessum mikilvægu 
störfum. Við mat á umsóknum og 
úthlutun styrkja er meðal annars 
horft til vöntunar í viðkomandi 
tegund náms og kynjahlutfalla 
og stuðlað þannig að því að jafna 
kynjahallann í störfum sem 
gjarnan eru ýmist talin vera karl-
læg eða kvenlæg.“

FrumkvöðlaAuður
Auk Hvatningarsjóðsins rekur 
Kvika góðgerðarsjóðinn Frum-
kvöðlaAuði sem hefur það að 
markmiði að hvetja konur til 
athafna og frumkvæðis. Sjóðurinn 
hefur verið starfandi allt frá árinu 

2009, en hann var stofnaður af 
Auði Capital og hét upphaflega 
AlheimsAuður. „Í upphafi var 
einkum horft til kvenna í þróunar-
löndum en í seinni tíð hefur sjóð-
urinn litið til nærumhverfisins og 
styður núna við frumkvöðlastarf 
kvenna hér á landi,“ segir Íris og 
bætir við: „Sýnt þykir að konur 
koma síður fram með hugmyndir 
sínar en karlar, auk þess sem þær 
eiga oft mun erfiðara með að sækja 
fjármagn til að framkvæma þær. 
Gaman er að segja frá því að frá 
árinu 2009 hefur sjóðurinn styrkt 
yfir þrjátíu verkefni kvenna sem 
skila sér með jákvæðum hætti inn 
í samfélagið. “

Umhverfið
Með þessu eru samfélagslegar 
áherslur Kviku þó ekki upp taldar 
að sögn Önnu. „Bankinn hefur 
jafnframt lagt töluverða vinnu í 
að ná utan um umhverfisfótspor 
starfseminnar sem og að sinna 
félagslegum þáttum og stjórnar-
háttum, sem saman mynda UFS 
þættina. Eitt mest knýjandi verk-
efni samtímans er án efa að draga 
úr losun gróðurhúsalofttegunda 
og á meðal aðgerða sem Kvika 
hefur gripið til í þeim efnum má 
nefna samstarf bankans við Vot-
lendissjóð og Kolvið. Þá erum við 
með ýmislegt f leira á prjónunum 
í þessum efnum sem verið er að 
vinna í.“

Nánari upplýsingar um samfélags-
ábyrgð Kviku má finna á heima-
síðu bankans, www.kvika.is

Fjölbreyttar samfélagsáherslur 
Samfélagsleg gildi hafa verið framarlega í starfsemi Kviku banka undanfarin ár og hugmynda-
vinna hefur leitt af sér ýmsar jákvæðar breytingar. Lögð er áhersla á menntun og nýsköpun.

Íris Arna 
Jóhannsdóttir, 
forstöðumaður 
á skrifstofu 
forstjóra hjá 
Kviku banka, 
og Anna þórdís 
Rafnsdóttir,  
lögmaður á 
lögfræðisviði. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Festa — mið stöð um sam fé lags-
ábyrgð og sjálf  bærni eru frjáls 
fé laga sam tök með að set ur í 

Há skól an um í Reykja vík. Hlut verk 
Festu er að auka þekk ingu á sam fé-
lags ábyrgð og sjálf  bærni fyr ir-
tækja, stofn ana og skipu lags heilda 
og hvetja til sam starfs og að gerða á 
þessu sviði.

„Festa var stofnað fyrir 10 
árum sem fræðslu- og umræðu-
vettvangur um samfélagsábyrgð. 
Starfsemin hefur svo þróast og 
vaxið í takt við þróun í þessum 
málaflokki og aukna áherslu á 
sjálf bærni hjá fyrirtækjum og 
hinu opinbera,“ segir Tómas Njáll 
Möller, formaður Festu. „Á sama 
tíma hafa samtökin verið virkur 
þátttakandi og leiðandi í þessari 
þróun, bæði með fræðslustarfsemi 
og með áherslu á að auka samstarf 
með því að brúa bilið milli ólíkra 
sjónarmiða og leiða.“

Snýst um samskipti  
og fræðslu
Festa stóð fyrir stórri ráðstefnu 
í janúar síðastliðnum þar sem 
nokkrir leiðandi sérfræðingar í 
samfélagsábyrgð héldu erindi.

„Janúarráðstefna Festu snýst 
um samfélagsábyrgð og sjálf bærni 
stofnana, fyrirtækja og félaga. 
Þetta er stærsti viðburður sem 
Festa stendur fyrir á hverju ári og 
henni hefur vaxið ásmegin undan-
farin ár,“ segir Tómas. „Ráðstefnan 
gengur fyrst og fremst út á að leiða 
saman fólk sem hefur góða reynslu 
og þekkingu á sínu sviði og getur 

miðlað til annarra reynslu sinni. 
Aðalmálið er að skiptast á skoð-
unum og vekja umræðu. Um leið 
er ráðstefnan öflugur fræðsluvett-
vangur og vettvangur fyrir fólk til 
að hittast og kynnast.

Í ljósi aðstæðna var áherslan í ár 
á nýtt upphaf (e. The Great Reset). 
Þ.e.a.s. hvernig við getum spilað 
sem best úr núverandi aðstæðum. 
Í kjölfar heimsfaraldursins þarf 
að ráðast í heilmiklar fjárfest-
ingar og endurskipulagningu. Við 
veltum því upp hvernig mætti nýta 
aðstæðurnar til að takast á við 
áskoranir sem snúa að sjálf bærni, 
bæði hvað varðar umhverfis- og 
félagslega þætti.“

Ýmsar áskoranir
„Þátttakendur ráðstefnunnar 
voru sammála um aukið mikil-
vægi sjálf bærni í allri starfsemi 
fyrirtækja og opinberra aðila og 
að það skipti máli að setja skýr 
og mælanleg markmið og fylgja 
þeim eftir,“ segi Tómas. „Það er 
líka að verða mikilvæg viðhorfs-
breyting í þessum efnum sem er 
ástæða til að fylgja eftir. Margir 
leiðandi fjárfestar leggja t.a.m. 
aukna áherslu á sjálf bærni og 
samfélagsábyrgð og það er meiri 
áhersla á hana alþjóðlega, m.a. í 
tengslum við Parísarsamkomu-
lagið og heimsmarkmið Sam-
einuðu þjóðanna um sjálf bæra 

þróun. Vegna EES samningsins 
hefur löggjöf um sjálf bærni 
varðandi umhverfis- og félagsmál 
og stjórnarhætti fyrirtækja líka 
þróast hér á landi.

Annað sem var mikið rætt á 
ráðstefnunni er hvernig íslensk 
fyrirtæki geta fótað sig í þessari 
þróun og jafnvel nýtt hana sem 
samkeppnisforskot,“ segir Tómas. 
„Fyrirtækin sem keppast við að 
aðlagast breyttu umhverfi ættu að 
vera í betri stöðu en keppinautar 
sem bregðast ekki jafn hratt við.

Þá var líka fjallað um áskor-
anir sem fylgja hamfarahlýnun 
og félagslegt réttlæti í rekstri 
fyrirtækja,“ segir Tómas. „Það 

er t.d. mikil áskorun sem getur 
fylgt langri virðiskeðju fyrir-
tækja. Þegar starfsemin teygist 
yfir margar heimsálfur minnkar 
stundum áherslan á umhverfis-
mál, velferð starfsmanna og aðra 
samfélagslega þætti.“

Öflugir þátttakendur
„Við fengum öf lugan hóp alþjóð-

legra fyrirlesara á ráðstefnuna, 
m.a. Höllu Tómasdóttur, forstjóra 
B Team, og fjóra erlenda leiðtoga 
á sviði fjárfestinga og stefnumót-
unar tengdum sjálf bærni. Það 
voru líka þrennar pallborðsum-
ræður með öf lugum leiðtogum 
úr íslensku atvinnulífi þar sem 
málin voru krufin og rædd frá 
ólíkum sjónarhornum,“ segir 
Tómas.

„Þar sem aðstæður leyfðu okkur 
ekki að halda hefðbundna ráð-
stefnu var ákveðið að halda hana 
rafrænt, sem gaf okkur tækifæri 
til að fá f leiri erlenda fyrirlesara 
og að miðla þessu til mun f leiri en 
áður,“ segir Tómas. „Upptakan af 
ráðstefnunni hefur þegar fengið 
mörg þúsund áhorf svo umfjöll-
unin er greinilega að hitta í mark.“

Nánari upplýsingar um Festu má 
finna á www.samfelagsabyrgd.is. 
Efst á undirsíðu helgaðri janúar-
ráðstefnunni 2021 má finna hlekk 
á upptöku af allri ráðstefnunni en 
einnig er hægt að horfa á klippur 
úr henni á YouTube-síðunni, Festa 
samfélagsábyrgð.

Nýtt upphaf og nýjar áskoranir
Festa stóð fyrir ráðstefnu um sam fé lags ábyrgð og sjálf bærni í janúar. Þar var rætt um hvernig 
má nýta núverandi stöðu til að auka sjálfbæra þróun og tækifærin sem hún býður upp á.

Tómas Njáll 
Möller, for-
maður Festu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTONBRINK
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Klappir voru skráðar á First 
North markað Nasdaq á 
Íslandi árið 2017. Stafrænar 

lausnir Klappa styðja við aðgerð-
aráætlun ríkisstjórnarinnar í 
loftslagsmálum og stafrænt Ísland 
á mörgum sviðum. Lausnirnar 
hafa verið þróaðar á undanförnum 
átta árum og mynda einstaka 
samverkandi heildarlausn á sviði 
umhverfismála á Íslandi, að sögn 
Jóns Ágústs Þorsteinssonar, for-
stjóra Klappa.

Með hugbúnaði Klappa má lág-
marka vistspor, tryggja fylgni við 
umhverfislöggjöf hverju sinni, og 
sýna fram á árangurinn – á sama 
tíma og dregið er úr rekstrar-
kostnaði. Stafrænar lausnir Klappa 
henta ólíkum aðilum, svo sem 
fyrirtækjum, opinberum aðilum 
og heilum ríkjum – hvar í heim-
inum sem er.

„Klappir líta á uppbyggingu á 
stafrænni tækni fyrir umhverfis-
mál sem eina af mikilvægustu 
forsendum þess að árangur náist 
í umhverfis- og loftslagsmálum. 
Uppbygging á stafrænni tækni 
fyrir umhverfismál er í raun mjög 
brýnt innviðamál en Klappir hafa 
þrætt áherslur umhverfis- og lofts-
lagsmála inn í atvinnulíf á Íslandi, 
auk þess sem Klappir vinna að því 
að auka og efla umhverfisvitund 
í samfélagi okkar. Þetta skapar 
einstök verðmæti fyrir íslenskt 
samfélag – við Íslendingar erum 
því vel í stakk búin til að ná góðum 
árangri í umhverfis- og samfélags-
málum á komandi árum,“ segir Jón 
Ágúst, forstjóri Klappa.

Jón Ágúst útskýrir að stafræna 

tæknin hafi það afl sem þarf til 
að tengja okkur saman og flytja 
okkur áfram sem eina heild, við 
getum stutt hvert annað og verið 
félagar í þessu mikilvæga ferðalagi.

„Stafræn tækni heldur utan um 
árangur okkar mánuð fyrir mánuð 
og ár fyrir ár. Hún skilar okkur 
sönnum, gagnsæjum og rekjan-
legum upplýsingum sem hjálpa 
okkur í okkar sókn að sjálf bærni. 
Það stafræna kerfi sem nú er búið 
að þróa af Klöppum hefur þann 
kost að viðmiðin eru þau sömu 
hjá okkur öllum og við getum 
vaktað framlag okkar við að ná 
þeim alþjóðlegu markmiðum sem 
Ísland hafa skuldbundið sig til að 
ná,“ segir Jón Ágúst.

Hann tekur sem dæmi að 
hafnirnar hafa nú samskipti við 
skipin sem koma til landsins, 
Umhverfisstofnun, umboðsmenn 
og þjónustuaðila með stafrænni 
tækni.

„Ríkið, fyrirtæki, sveitarfélög og 
stofnanir eru nú hver af annarri að 
nýta sér þennan stafræna lausnar-
pall eða vistkerfi eins og við 
stundum nefnum hugbúnaðinn 
okkar. Nú eru meira en 4.000 not-
endur um allan heim tengdir inn á 
kerfið,“ segir hann.

Sýna þarf fram á ábyrga 
umhverfisstefnu
Umhverfismál koma til með að 
vega æ þyngra í rekstri fyrir-

tækja og sveitarfélaga að sögn Jóns 
Ágústs og því segir hann sífellt 
mikilvægara að halda sérstakt 
bókhald utan um umhverfis- og 
samfélagsáhrif fyrirtækja, sveitar-
félaga og stjórnvalda.

„Fyrirtæki, sveitarfélög og 
stjórnvöld sem sinna þessu vel 
ná að spara háar fjárhæðir þegar 
þau hafa tekið umhverfismálin 
föstum tökum. Græna hagkerfið 
fer ört stækkandi. Félög sem láta 
umhverfis- og samfélagsmálin 
mæta afgangi geta vænst þess að 
dyr sem áður stóðu þeim opnar 
munu lokast og viðskiptavinir, 
lánastofnanir og fjárfestar leita 
annað,“ segir Jón Ágúst.

„Sýna þarf fram á ábyrga 

umhverfisstefnu í viðskiptum 
á milli fyrirtækja en mikilvægt 
er að fyrirtæki geti sýnt fram á 
að þau séu að vinna með mark-
vissum hætti í átt að sjálf bærni. 
Með notkun á stafrænni tækni má 
stuðla að því að virðiskeðja fyrir-
tækja verði sjálf bærari. 

Til að tryggja að fyrirtæki nái 
þeim árangri sem það vill ná þá 
þarf það að vinna með allri virðis-
keðjunni sinni – oft er það þannig 
að losun gróðurhúsalofttegunda 
vegna aðfanga, ferðalaga og 
flutninga geta verið allt upp í 80% 
af heildarlosun fyrirtækis. Með því 
að nýta stafræna tækni má tengja 
saman árangur uppgjörsfyrirtækis 
og þjónustuaðila og setja þeim 
sameiginleg markmið.“

Jón Ágúst segir Íslendinga á 
góðum stað til að ná árangri. 
„Á Íslandi er nú góð reynsla af 
hugbúnaði Klappa þar sem fjöldi 
aðila er að vinna á samræmdan 
hátt að aukinni sjálf bærni. Í 
gegnum hugbúnað Klappa geta 
aðilar miðlað til annarra reynslu 
og þekkingu og þar með stutt 
samfélagið í heild sinni,“ segir 
hann.

„Ef við vinnum þétt saman á 
komandi árum þá náum við að 
byggja upp sjálf bærara sam-
félag fyrir komandi kynslóðir 
og minnkum líkurnar á því að 
við þurfum að kaupa losunar-
heimildir.  

Það gerum við með því að draga 
úr losun gróðurhúsalofttegunda 
og verja lífríkið, byggja upp skóga, 
endurheimta votlendi og svo fram-
vegis.“

Verðmæti fyrir íslenskt samfélag
Klappir grænar lausnir hf. er íslenskt almenningshlutafélag með yfir 300 íslenska hluthafa. Klapp-
ir hafa þróað stafrænar lausnir á sviði umhverfismála sem miða að því að lágmarka vistspor. 

Jón Ágúst Þor-
steinsson, for-
stjóri Klappa. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

Ólöf er fædd og uppalin í 
Skagafirði, en fluttist til 
Reykjavíkur fyrir nokkrum 

árum til þess að stunda nám við 
Háskóla Íslands, þaðan sem hún 
er útskrifaður hagfræðingur með 
meistarapróf í umhverfis- og auð-
lindafræði.

„Ég á tvö börn með sambýlis-
manni mínum og tíkina Svölu, sem 
er elsta barnið mitt. Ég hef verið 
náttúrubarn frá því að ég man eftir 
mér, var á kafi í hestum á meðan ég 
bjó fyrir norðan og er núna komin 
með náttúruhlaupabakteríuna.“

Leiðarvísir fyrirtækja
„Ég tók þátt í því að stofna Greenfo 
í nóvember 2020 því ég sá spenn-
andi tækifæri til þess að hafa áhrif 
á umhverfisvitund fyrirtækja 
og einstaklinga og í leiðinni að 
skila heiminum betri til komandi 
kynslóða. Markmiðið okkar er 
að hjálpa fyrirtækjum að taka 
ákvarðanir út frá hagkvæmni 
reksturs og ávinningi í þágu 
umhverfisins og samfélagsins.“

Ólöf segir hugmyndina að fyrir-
tækinu hafa kviknað þegar hún 

vann í Landsvirkjun. „Ég og Stefán 
Kári, meðstofnandi Greenfo, 
unnum saman í umhverfisdeild 
Landsvirkjunar þar sem við 
komum að gerð loftslagsbókhalds, 
aðgerðaráætlunar í loftslags-
málum, sjálf bærniskýrslu o.fl. 
Við þá vinnu fannst okkur vanta 
hugbúnað sem myndi halda 
utan um öll gögn sem tengjast 
umhverfisáhrifum fyrirtækja 
á einfaldan hátt. Hugmyndin 
þróaðist síðan áfram í að nýta upp-
lýsingarnar, sem eru nú þegar til 
hjá fyrirtækjum, til þess að reikna 
og kortleggja kolefnisspor og setja 
fram markvissar aðgerðir til þess 
að draga úr því. Við stefnum á að 
búa til hugbúnað sem er leiðarvísir 
fyrir fyrirtæki í átt að sjálf bærni.“

Menntun Ólafar hefur reynst vel 
í þessari vinnu. „Þessi samblanda 
af hagfræði og umhverfis- og 
auðlindafræði nýtist mér mjög 
vel. Umræðan um sjálf bærni og 
umhverfismál er oft og tíðum 
tvískipt, sumir sjá eingöngu efna-
hagsleg áhrif aðgerða á meðan 
aðrir hugsa lítið um þá hlið og 
horfa eingöngu á umhverfisáhrif. 

Ég hef góðan skilning á hvort 
tveggja og tel mikilvægt að líta 
til beggja hliða þegar skoðað er í 
hvaða aðgerðir á að fara.“

Fyrirmynd í sjálfbærni
Ólöf segir þátttöku fyrirtækja 
í loftslagsmálum sérstaklega 
áríðandi. „Allir þurfa að leggja sitt 
af mörkum ef framtíðar kynslóðir 
eiga að fá að búa við svipuð nátt-
úrugæði og við höfum gert hingað 
til, það á við um einstaklinga 
jafnt og fyrirtæki. Fyrirtækin 
leika lykilhlutverk í því að gefa 
einstaklingum tækifæri á því að 
breyta sínum neysluvenjum. Ein-
staklingar búa við takmarkaðar 
upplýsingar sem neytendur og 

hver og einn getur ekki kynnt sér í 
þaula starfsemi allra þeirra fyrir-
tækja sem hann ákveður að eiga 
viðskipti við, það væri of tíma-
frekt, en hægt og rólega verða þeir 
meðvitaðri um sjálf bærni og að 
auðlindir okkar á þessari jörð eru 
takmarkaðar.“

Nálgun fyrirtækja á þessi mál 
hafi þá enn fremur bein áhrif á vel-
gengni fyrirtækja. „Það má heldur 
ekki gleyma því að neytendur eru 
jafnframt starfsfólk fyrirtækjanna, 
svo að fyrirtæki sem ætla sér að 
halda velli á samkeppnismarkaði 
og keppast um hæft starfsfólk 
þurfa að hafa þessi mál í forgrunni. 
Við sjáum það að fólk velur ekki 
bara vinnu út af laununum, þó 

að þau skipti máli, en margir eru 
einnig farnir að velja vinnustaði 
sem þeir geta verið stoltir af því að 
vinna hjá. Það er því miður staðan 
að fæst fyrirtæki þekkja áhrifin 
af sínum rekstri. Umhverfisáhrif 
fyrirtækja virða ekki landamæri 
og oft eiga yfir 80% umhverfis-
áhrifa sér stað annars staðar í 
virðiskeðjunni og eru því falin 
fyrir stjórnendum jafnt sem neyt-
endum.“

„Við erum að þróa hugbúnað 
sem auðveldar fyrirtækjum að 
kortleggja umhverfisáhrif frá 
allri virðiskeðjunni sinni. Með 
lausninni okkar munu fyrirtæki 
m.a. geta kortlagt kolefnisspor sitt, 
mengun, áhrif á líffræðilegan fjöl-
breytileika og vatnsnotkun niður á 
þau lönd sem áhrifin eiga sér stað í. 
Þegar fyrirtæki vita hvar neikvæð 
áhrif af starfsemi þeirra liggur 
skapast tækifæri fyrir þau til þess 
að draga úr þeim á markvissan 
hátt. Fyrirtæki geta þá fylgst með 
árangri í rauntíma, spáð fyrir um 
losun og forgangsraðað verkefnum 
út frá kostnaði og umhverfisáhrif-
um. Markmið okkar hjá Greenfo 
er að hjálpa öðrum að gera betur í 
þessum málum, en eitt af gildum 
okkar er að vera fyrirmynd í sjálf-
bærni og gera sjálf það sem við 
ráðleggjum öðrum, við veljum til 
dæmis vörur og þjónustu út frá 
þessum viðmiðum.“

Ólöf telur að kröfur um ábyrgð 
fyrirtækja muni færast í aukana í 
framtíðinni. „Ég held að samfélags-
leg ábyrgð verði ekki síðri þáttur 
í rekstri fyrirtækja á komandi 
árum en rekstrarreikningurinn, 
þá sérstaklega loftslagsmálin. Það 
eru ekki lengur bara fjárfestar sem 
gera kröfur á fyrirtæki um arðsemi 
fjármagns, neytendur eru að taka 
við sér og ég sé þá ekki bremsa á 
næstunni. Það vilja f lestir gera vel 
og draga úr sínum umhverfisáhrif-
um en hefur kannski vantað tæki, 
tól og þekkingu til þess.“

Tækifæri til 
að hafa áhrif
Ólöf Lovísa Jóhannsdóttir ákvað 
ásamt samstarfsfélaga sínum að fara 
af stað við þróun hugbúnaðar sem 
gerir fyrirtækjum kleift að hafa yfir-
sýn yfir umhverfisáhrif sín.

Ólöf segir umhverfisáhrif fyrirtækja oft ekki nægilega sýnileg. MYND/AÐSEND
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KPMG er í fremstu röð í 
ráðgjöf og þjónustu á sviði 
sjálf bærni og sjálf bærra 

fjármála. Í dag er sjálf bærni orðin 
mikilvægur þáttur í starfsemi 
margra fyrirtækja, stofnana og 
sveitarfélaga sem vilja vera sam-
keppnishæf, hvort sem um ræðir 
þegar kemur að tekjum, fjármögn-
un eða starfsfólki, segja Bjarni 
Herrera, Senior Manager og Helga 
Harðardóttir meðeigandi.

Fólk, jörðin og hagsæld
Hugtakið sjálf bært fyrirtæki vefst 
kannski fyrir einhverjum bætir 
Bjarni við. „Við getum kannski 
sagt að hugtakið sjálf bærni sé 
hreyfanlegt markmið. Fyrirtæki 
og stofnanir geta því alltaf orðið 
sjálf bærari og sjálf bærnin sem 
slík nær eiginlega engum enda-
punkti heldur er hún eitthvað sem 
þarf að viðhalda og þróa áfram. 
Hugsa þarf um sjálf bærni fyrir-
tækja út frá þremur meginstoðum: 
mannfólkinu, umhverfinu og 
hagsæld (á ensku People, Planet, 
Prosperity). Þannig má sem dæmi 
nefna að rekstrareiningar þurfa 
að afla meiri tekna en sem nemur 
útgjöldum, huga þarf að jöfnuði 
í launum og aðgengi fólks að 
störfum, og aðgengi og nýtingu 
náttúruauðlinda okkar, svo dæmi 
séu tekin.“

Bjarni var framkvæmdastjóri og 
einn eigenda CIRCULAR Solutions, 
ráðgjafarfyrirtækis sem sérhæfði 
sig í sjálf bærni. KPMG keypti 
fyrirtækið í desember 2020 og hóf 
Bjarni þá störf hjá KPMG. Bjarni er 
með gráðu í lögfræði og með MBA 
gráðu frá Yonsei háskóla í S-Kóreu 
ásamt því að hafa starfað sem 
ritari stjórnar Arion banka. Helga 
Harðardóttir er reynslumikill 
endurskoðandi sem hefur starfað 
á ráðgjafarsviði KPMG síðan 
2007. Áður starfaði hún sem innri 
endurskoðandi hjá Símanum og 
Glitni. Helga er sérhæfð í áhættu-
stýringu og innri endurskoðun 
sem er ómetanlegt þegar endur-
skoðunar- og sjálf bærniheimarnir 
mætast um þessar mundir.

Einföldum vegferðina
KPMG leggur áherslu á að auð-
velda vegferð viðskiptavina sinna 
með því að vísa þeim í rétta átt. 
„Teymið okkar veitir margvís-
lega ráðgjöf, t.d. við stefnumótun, 
áhrifaskýrslugjöf, við vöru-
þróun og nýsköpun og til fjármála-
markaða. Allt með mikilvægis- og 
áhættustýringarsjónarmið að 
leiðarljósi svo hægt sé að leysa úr 
læðingi þau viðskiptatækifæri sem 
í sjálf bærni felast á sama tíma og 
að hafa góð áhrif,“ segir Helga.

„Við erum í raun að einfalda 

fyrirtækjum þessa vegferð og 
látum stjórnendur þess horfa á það 
sem raunverulega skiptir máli,“ 
bætir Bjarni við. „Aðstæður fyrir-
tækja eru líka svo ólíkar. Þannig 
fer fjármálastofnun eina leið, 
kaffihúsakeðja aðra og sjávarút-
vegsfélag þá þriðju. Hættan er, 
ef fyrirtæki leggja ekki áherslu á 
mikilvæga þætti, að mikill tími og 
kostnaður fari fyrir bí og ekki sé 
verið að stýra áhættu sem skiptir 
máli og því líklegra að ekki sé hægt 
að nýta viðskiptatækifærin. Félög 
hafa einnig sýnt aukinn áhuga á að 
fá sjálf bærniskýrslugjöf sína stað-
festa, þ.e. að þriðji aðili staðfesti 
réttmæti upplýsinganna. Sá áhugi 
endurspeglast í aukinni kröfu t.d. 
fjárfesta.“

Gott að læra af öðrum
„Íslensk fyrirtæki virðast af niður-
stöðum í alþjóðlegri rannsókn 
KPMG á heimsvísu vera eftirbátar 
fyrirtækja í öðrum löndum, en 
þó ber að hafa þann fyrirvara á 
slíkum samanburði að 100 stærstu 
fyrirtækin á Íslandi eru mun 
minni en þau 100 stærstu í f lestum 
öðrum löndum. Af stærstu fyrir-
tækjum Íslands gefa 52% út slíkar 
skýrslur sem er nokkuð lægra en á 
hinum Norðurlöndunum þar sem 
hlutfallið er 98% í Svíþjóð, 82% í 
Finnlandi og 77% í Noregi,“ segir 
Helga.

Að mati Bjarna er það þó ekki 
endilega slæmt að vera aðeins 
á eftir nágrannaþjóðum okkar. 
„Við getum lært af þróuninni í 
Evrópu og nýtt reynsluna hér. Til 
dæmis þegar við hjá CIRCULAR 
Solutions komum að fyrstu grænu 
skuldabréfaútgáfunum á Íslandi, 
þá lögðum við mikla áherslu á 
að fylgja þeim viðmiðum, leið-
beiningum og bestu starfsvenjum 
við slíkar útgáfur. Ég tel að það 
hafi lagt línurnar fyrir markaðinn 
í heild.“

Jákvæð áhrif til lengri tíma
Neytendur eru sífellt meira 
vakandi fyrir sjálf bærni í rekstri 
fyrirtækja og hefur það aukin áhrif 
á fjárfestingar, t.d. hjá lífeyris-

sjóðunum. „Hlutverk þeirra er að 
sjá fyrir lífeyri fólks til framtíðar. 
Það að þeir séu að leggja áherslu 
á sjálf bærni fyrirtækja sem þau 
fjárfesta í gerir það að verkum að 
til verður betra samfélag til lengri 
tíma þar sem ekki einungis er 
horft til fjárhagslegra hagsmuna. 
Þannig kemur pressa á fyrirtækin, 
t.d. að minnka losun gróður-
húsalofttegunda, að þau greiði 
réttlátari skatta, hugi að launa-
mun milli kynja og kynjahlut-
föllum í stjórnum, skattgreiðslum, 
netöryggi og fleiri mikilvægra 
sjálf bærniþátta. Allt með það að 
markmiði að auka jákvæð áhrif og 
takmarka neikvæð áhrif.“

Mikil tækifæri í sjálfbærni
Þau eru sammála því að helstu 
áskoranir stjórnenda hérlendis, 
þegar kemur að sjálf bærni, séu að 
þeir líti á sjálf bærnivegferðina sem 
tækifæri. „Það er mikill ávinning-
ur fyrir fyrirtæki sem aðlaga sig að 
breyttri heimsmynd og breyttum 
aðstæðum. Neytendur verða sífellt 
kröfuharðari og vilja sjá breyting-
ar á vörum og þjónustu fyrirtækja. 
Þar eru t.d. umhverfisvænar vörur 
skýrt dæmi. Það má því segja að 
stóru áskoranirnar felist ekki bara 
í að sjá og skilja áskoranirnar, t.d. 
loftslagsbreytingar, heldur að sjá í 
þeim tækifærin.“

Sjálfbærni er forsenda 
samkeppnishæfni
KPMG hefur byggt upp öflugt og fjölbreytt teymi með djúpa sérþekkingu til að aðstoða við-
skiptavini sína við sjálfbærnivegferð þeirra. Neytendur og aðrir hagaðilar eru sífellt meira vak-
andi fyrir sjálfbærni í rekstri fyrirtækja sem er mjög jákvætt, að sögn Bjarna Herrera. 

Sjálfbærni er orðin mikilvægur þáttur í starfsemi margra fyrirtækja, segja þau Helga Harðardóttir meðeigandi og Bjarni Herrera, Senior Manager hjá KPMG. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

 Hugsa þarf um 
sjálf bærni fyrir-

tækja út frá þremur 
meginstoðum: mann-
fólkinu, umhverfinu og 
hagsæld.
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Coca-Cola á Íslandi hefur lengi 
reynt að minnka kolefnis-
fótspor og plastnotkun sína. 

Í ár næst stór og flottur áfangi því 
nú verða flöskur fyrirtækisins sem 
framleiddar eru hér á landi ein-
göngu úr 100% endurunnu plasti, 
sem eru einar umhverfisvænstu 
umbúðir sem völ er á.

„Þetta hefur verið á dagskrá í 
langan tíma. Árið 2016 byrjuðum 
við að létta flöskur og tappa til að 
minnka plastnotkun, sem leiddi til 
að hún minnkaði um 6–14%,“ segir 
Einar Snorri Magnússon, forstjóri 
Coca-Cola European Partners á 
Íslandi. „Árið 2018 hófum við svo 
að nota 25% endurunnið plast í 
f löskur og vinna að því að þróa 
okkur að lokatakmarkinu sem við 
náum núna með 100% endur-
unnu plasti. Eins erum við að 
vinna í að nota endurunnið plast 
í ytri umbúðir og það verður gert 
í auknum mæli. Árið 2019 fórum 
við síðan að skila öllu plasti sem 
fellur til við framleiðslu og rekstur 
til Pure North í Hveragerði, sem 
endurvinnur plastið á umhverfis-
vænan máta.

Yfir 90% af því rusli sem fellur 
til við okkar starfsemi er f lokkað 
og endurunnið. Það á bæði við 
um starfsemina í Reykjavík og á 
Akureyri,“ segir Einar. „Á Akureyri 
endurvinnum við líka kolsýru sem 
við notum í drykkina okkar, sem 
minnkar kolefnisfótspor okkar 
um 230 tonn af C02 á ári.“

Með þeim fyrstu í heiminum
„Í fyrra var hlutfallið af endur-
unnu plasti í f löskunum sem 
við framleiðum orðið 50% fyrir 
minni umbúðir og á þessu ári fer 
það upp í 100% fyrir allar stærðir 

af f löskum, sem er stór og flottur 
áfangi,“ segir Einar. „Við erum með 
þeim fyrstu í heiminum til að nota 
alfarið endurunnið plast fyrir 
drykkina okkar.

Þar njótum við góðs af því að 
vera hluti af þessu stóra móður-
skipi Coca-Cola og það skiptir 
líka máli að við höfum einblínt á 
sjálf bærni í langan tíma,“ útskýrir 
Einar. „Við höfum t.d. verið 
eigendur í Endurvinnslunni í yfir 
30 ár og stuðlað að því að öllum 
drykkjarumbúðum sé skilað. Við 
höfum sýnt að við skilum flöskum 
aftur til endurvinnslu og það setur 
okkur ofarlega á lista þegar kemur 
að því að úthluta þessari tak-
mörkuðu auðlind sem endurunnið 
plast er.

Plastflaska úr endurunnu plasti 
sem skilar sér í endurvinnslu 
hefur minnsta kolefnissporið af 
öllum umbúðategundum sem við 
notum og um leið minnka þær 
þörf á framleiðslu á nýju plasti,“ 
segir Einar. „Með því að skipta 
yfir í endurunnið plast fer notkun 
á nýju plasti niður um 530 tonn 
á hverju ári. Þetta minnkar líka 
kolefnisfótspor framleiðslunnar 
vegna plastflaskna um sem nemur 
ígildi 400 tonna af koltvísýringi, 
eða um 44%.

Flöskur úr 100% endurunnu 
plasti eru að koma í búðir um 
þessar mundir og eru vel merktar. 
Við framleiddum fyrst tveggja lítra 
flöskur og í síðustu viku bættum 
við hálfs lítra flöskum af Coke og 
Toppi við framleiðsluna,“ segir 
Einar.

Kolefnishlutleysi fyrir 2040
„Coca-Cola hefur sett upp svokall-
aða Net Zero 2040 áætlun. Fyrir-
tækið ætlar að minnka kolefnisfót-
spor sitt um 30% fyrir árið 2030 og 
verða kolefnishlutlaust fyrir árið 
2040,“ segir Einar. „Það nær ekki 
bara til framleiðslunnar sjálfrar, 
heldur er líka átt við aðfangakeðju, 
f lutninga og allt annað sem við-
kemur rekstrinum. Þetta verður 
fyrst og fremst gert með sjálf-
bærum lausnum, en mótvægisað-
gerðum verður beitt til að vega upp 
það sem er erfitt eða vonlaust að 
koma í veg fyrir.“

Allir drykkir í endurunnu plasti
Coca-Cola á Íslandi er að hætta að nota nýtt plast í flöskur sínar og skipta alfarið yfir í 100%  
endurunnið plast. Fyrirtækið leggur áherslu á sjálfbærni og vill vera kolefnishlutlaust fyrir 2040.

Einar Snorri 
Magnússon, 
forstjóri Coca-
Cola Euro-
pean Partners 
á Íslandi, er 
ánægður með 
þennan stóra 
áfanga. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/STEFÁN

Plastflaska úr 
endurunnu 
plasti sem 
skilar sér í 
endurvinnslu 
hefur minnsta 
kolefnissporið 
af öllum um-
búðategundum 
sem Coca-Cola á 
Íslandi notar.

Flöskur úr 100% 
endurunnu plasti 

eru að koma í búðir um 
þessar mundir.

Alma heldur úti hlaðvarpinu 
Konur í nýsköpun, en hún 
segir hlaðvarpið snúast um 

að fjölga fyrirmyndum og auka 
sýnileika kvenna í nýsköpun.

„Ég er menntaður viðskipta-
fræðingur og hef alltaf haft áhuga 
á nýsköpun. En það sló mig svolítið 
þegar ég hitti fyrsta kvenfram-
kvæmdastjórann og fyrsta kven-
frumkvöðulinn. Það var skrýtið af 
því við búum í svo miklu forrétt-
indasamfélagi þar sem eru margar 
konur að gera frábæra hluti. Ég hef 
alltaf haft áhuga á að skoða það 
betur,“ segir Alma.

„Ég fékk það verkefni í háskól-
anum, af því ég er meistaranemi í 
kynjafræði, að skoða sjóði á vegum 
atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytisins út frá því að tölur 
sýndu okkur að konur voru ekki 
að fá nema 20% af þessu fjár-
magni. Ég skoðaði það betur út frá 
tölfræðinni og rannsóknum um 
stöðu kvenna í nýsköpun. Þá datt 
mér í hug að tala við kvenfrum-
kvöðla, fjárfesta og áhrifakonur úr 
nýsköpunarumhverfinu á Íslandi. 
Ég ákvað að búa til hlaðvarpið út 
frá þessu svo að aðrir gætu hlustað 
á viðtölin.“

Smáforrit fyrir húsverkin
Alma er sjálf frumkvöðull, en 
hún vann Gulleggið á síðasta ári 
fyrir hugmyndina um smáforritið 
Heima.

„Þetta er smáforrit sem sér um 
verkaskiptingu og hugræna byrði 
inni á heimilinu á leikjavæddan 
og jafnréttismiðaðan máta. Ég 
er núna að vinna í því að byggja 
upp sprotafyrirtæki í kringum 
þetta en við erum komin með 
heimasíðu, heimaapp.is og síðu 
á bæði Facebook og Instagram. 
Meðstofnandinn minn, Sigurlaug 
Guðrún Jóhannsdóttir, er með BS 
í hugbúnaðarverkfræði og er að 
vinna hörðum höndum að því með 
teyminu okkar að búa til vöruna. 
Hún kemur mögulega út í sumar,“ 
segir Alma.

Fyrirtækið er samfélags-
miðað en Alma tók meistarapróf í 
alþjóðaviðskiptum í San Francisco 
í Hult International Business 
School þar sem áhersla er lögð á 
samfélagsmiðuð fyrirtæki.

„Ég er mjög drifin áfram af 

samfélagslegum ágóða og fannst 
áhugavert að sjá hvernig hægt 
var að nota viðskipti til góðs og 
stuðla að því að hægt sé að hafa 
áhrif markvisst með því að byggja 
jákvætt viðskiptamódel í kringum 
slíkar hugmyndir,“ segir hún.

Alma útskýrir að samfélags-
miðað fyrirtæki láti samfélags-
legan ágóða standa jöfnum fæti við 
fjárhagslega sjálf bærni.

„Fyrirtækið er að stuðla að 
einhverju jákvæðu í samfélaginu. 
Það getur verið á ýmsum sviðum 
og þú fórnar því ekki. Þetta er 
öðruvísi en fyrirtæki sem eru að 
gera eitthvað gott beint eða óbeint 
með sínum rekstri, en eru samt 
fyrst og fremst að spá í hagnaðar-
möguleikanum. Hjá samfélags-
miðuðu fyrirtæki er það partur að 
DNA-inu að gera eitthvað jákvætt 
fyrir samfélagið, en það verður að 
vera sjálf bært viðskiptamódel þar 
að baki til að hægt sé að hafa veiga-
mikil áhrif úti í samfélaginu.“

Alma segir að Heima sé núna 
að taka þátt í viðskiptahraðli sem 
heitir Snjallræði og er fyrir sam-
félagsdrifna sprota.

„Þar setjum við heimsmarkmið 
5.4, sem snýst um að viðurkenna 
húsverk og jafna ábyrgðina inni 
á heimilinu jöfnum höndum við 
fjárhagslega sjálf bærni okkar í 
rekstri. Við erum að finna sjálf-
bæra leið til að stuðla að því að 
uppfylla þetta heimsmarkmið.“

Áhugavert að nota viðskipti til góðs
Alma Dóra Ríkharðsdóttir er viðskiptafræðingur og meistaranemi í kynjafræði. Ástríða hennar er 
samfélagsdrifin fyrirtæki en hún er sjálf að byggja upp sprotafyrirtæki eftir sigur í Gullegginu.

Alma er drifin áfram af samfélagslegum ágóða. MYND/AÐSEND

Þetta er smáforrit 
sem sér um verka-

skiptingu og hugræna 
byrði inni á heimilinu.
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Árið 2020 var fyrsta árið sem 
Samkaup gáfu út form-
lega samfélagsskýrslu en 

um árabil hefur fyrirtækið lagt 
áherslu á að samfélagsábyrgð 
sé samþætt allri starfsemi þess. 
Hugað er að þeirri ábyrgð á öllum 
stigum rekstursins, í stefnumótun 
og daglegum ákvörðunum. Það er 
fyrirtækjum stór áskorun í dag að 
huga vel að sjálf bærni og sam-
félagslegri ábyrgð, ekki aðeins því 
sem skrifað er í samfélagsskýrslu 
heldur að orðum fylgi raunveruleg 
markmið og stefna.

Til að mynda skrifuðu Samkaup 
undir yfirlýsingu, sem afhent var 
á loftslagsráðstefnunni í París 
árið 2015, um aðgerðir í loftslags-
málum þar sem helsta markmiðið 
er að draga úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda og leggja áherslu á 
endurvinnslu og endurnýtingu. 
„Fyrirtæki í dag eru oft á tíðum 
að starfa í umhverfi sem ein-
blínir of mikið á rekstrarlegan 
árangur. Það hefur þó sýnt sig 
að með aukinni samfélagslegri 
ábyrgð og sjálf bærni verður sam-
keppnishæfni fyrirtækja meiri. 
Neytendur okkar og samfélagið 
í heild gerir sívaxandi kröfur um 
að við stöndum okkur vel í því 
verkefni,“ segir Heiður Björk Frið-
björnsdóttir, framkvæmdastjóri 
fjármálasviðs. Innkaupasvið Sam-
kaupa leggur til dæmis mikinn 
metnað í að velja inn vörur sem 
eru umhverfisvænni og miða að 
breyttu neyslumynstri viðskipta-
vina, bætir Stefán Guðjónsson, 
framkvæmdastjóri innkaupasviðs, 
við. „Dæmi um þetta er Angla-
mark vörumerkið, sem stendur 
fyrir sjálf bærni, en þær vörur eru 
lífrænar, umhverfisvænar og án 
ofnæmisvaldandi efna.“

Fjölbreytni og sveigjanleiki
Samkaup reka 62 verslanir víðs 
vegar um landið. Þær spanna allt 
frá lágvöruverðsverslunum til 
hverfisverslana. Helstu vörumerki 
Samkaupa eru Nettó, Kjörbúðin, 
Krambúðin og Iceland. „Samkaup 
er leiðandi fyrirtæki í viðskipta-
háttum, vörugæðum og þjónustu 
sem og virkur þátttakandi í sam-
félaginu. Við störfum á íslenskum 
dagvörumarkaði og byggjum 
reksturinn á gæðum, góðri 
þjónustu og fjölbreyttu vöruvali 
á eins hagstæðu verði og völ er á,“ 
segir Ómar Valdimarsson, for-
stjóri Samkaupa. „Grunnurinn í 
þjónustu Samkaupa er fjölbreytni 
og sveigjanleiki til þess að uppfylla 
hinar ýmsu þarfir viðskiptavina 
sem og tengsl við viðskiptavini í 
öllum byggðum landsins. Sam-
kaup leggja áherslu á að vera 
eftirsóttur vinnustaður með öflugt 
lið starfsmanna sem eru um 1.300 
talsins þar sem markvisst er lögð 
áhersla á jafnrétti, menntun fyrir 
alla og heilsu og velferð starfs-
manna.“

Samfélagið styrkt
Samfélagsverkefni Samkaupa 
beinast aðallega að því sem tengist 
starfsemi fyrirtækisins beint og 
varðar einkum starfsfólk, við-
skiptavini, birgja og samstarfsað-
ila, vörur og þjónustu. Þá er einnig 
stuðningur við verkefni sem stuðla 
að betra samfélagi án þess að þau 

tengist starfseminni, segir Gunnar 
Egill Sigurðsson, framkvæmda-
stjóri verslunarsviðs. „Verkefni 
ársins eru afar fjölbreytt. Áfram 
er unnið markvisst í umhverfis-
málum, en Samkaup hafa innleitt 
umhverfisbókhald sem heldur 
utan um losun á CO2 og sett sér 
markmið um að lágmarka áhrif 
okkar og fara í mótvægisaðgerðir. 
Við stefnum ótrauð áfram í að 
gera verslanir okkar að grænum 
verslunum, þar sem unnið er eftir 
orkuskiptaáætlun, þar sem freon 
er skipt út fyrir CO2.“

Utan þess er áframhaldandi 
áhersla á styrki út í samfélagið, 
meðal annars gegnum Samfélags-
sjóð Samkaupa. „Markmið Sam-
kaupa er að vinna markvisst að því 
að bæta samfélagið hvort sem um 
er að ræða nærsamfélagið, landið 
allt eða á heimsvísu. Til þess kapp-
kosta Samkaup að vera með skýra 
samfélagsstefnu, siðareglur um 
hegðun fyrirtækisins og metnað-
arfull markmið ár hvert sem fylgja 
þeim heimsmarkmiðum Sam-
einuðu þjóðanna sem samræmast 
starfsemi fyrirtækisins. Lykilverk-
efni félagsins, lítil sem stór og allt 
að 200 talsins, endurspegla þessi 
markmið á hverju ári.“

Að sögn hans hafa Samkaup, 
eftir ítarlega skoðun, tekið ákvörð-
un um að einblína á eftirfarandi 8 
af 17 heimsmarkmiðum: Heilsu og 
vellíðan, menntun fyrir alla, jafn-
rétti kynjanna, góða atvinnu og 
hagvöxt, nýsköpun og uppbygg-
ingu, ábyrga neyslu og framleiðslu, 
aðgerðir í loftslagsmálum og sam-
vinnu um markmiðin.

Lærdómsríkt ár
Árið 2020 var óvenjulegt á marga 

vegu og hægt er að draga lærdóm 
af þeim áskorunum sem upp 
hafa komið í samfélagi okkar. „Á 
þessum fordæmalausu tímum 
höfum við hjá Samkaupum lagt 
áherslu á að styðja vel við öfluga 
framlínu okkar og vera þannig í 
forsvari fyrir velferð starfsmanna. 
Við erum afskaplega stolt af þeim 
aðgerðapakka sem við lögðum 
fram fyrir okkar starfsfólk auk 
þess að setja upp til framtíðar 
víðtæka velferðarþjónustu Sam-

kaupa, sem snýr alfarið að heilsu 
og vellíðan starfsmanna og um 
leið styrkir okkar samfélag,“ segir 
Gunnur Líf Gunnarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri mannauðssviðs.

Það er í gegnum fræðslu og aukna 
menntun starfsmanna sem helsta 
áhersla fyrirtækisins liggur í að 
gera starfsfólk meðvitaðra um sam-
félagslegu ábyrgð, umhverfið og 
hvernig hver og einn starfsmaður 
getur haft áhrif til góðs. „Við nýtum 
margs konar leiðir til fræðslunnar, 
hvort sem það er rafræn fræðsla 
eða staðbundin. Árið 2020 hlutu 
Samkaupa Menntasprotann fyrir 
nýsköpun í menntun og fræðslu. 
Við erum mjög þakklát fyrir þessa 
viðurkenningu sem hvetur okkur 
til að gera enn betur og halda áfram 
þeirri vegferð sem Samkaup eru 
á, um að vera eftirsóknarverðasti 
vinnustaður á Íslandi.“

Í fararbroddi í nýsköpun
Mörg spennandi verkefni eru fram 
undan á árinu sem endurspeglar 
að Samkaup er framsækið versl-
unarfyrirtæki sem er þekkt fyrir 
að fara alla leið í þágu vörugæða og 
þjónustu ásamt því að vera í farar-
broddi í nýsköpun. „Áhersla ársins 
mun vera í nýsköpun og nýtingu 
á tækni til að stuðla að minni 
sóun, umhverfisvænni aðferðum 
við verslun og hagstæðari leiðir 
fyrir viðskiptavini og samfélagið. 
Við erum spennt fyrir komandi 
tímum,“ segir Ómar Valdimarsson.

„Styrking á innviðum Samkaupa 
á vettvangi samfélagsábyrgðar 
og umhverfis hefur verið sérstakt 
áhersluverkefni síðustu ár. Mikill 
kraftur hefur verið settur í mála-
flokkinn og frekari styrking hans 
er ein af lykiláherslum í stefnu-
mótun félagsins til framtíðar. Eins 
og komið hefur fram, þá markar 
2020 ákveðin tímamót, þar sem 
Samkaup gefa út fyrstu samfélags-
skýrslu sína en hana er hægt að 
nálgast á vef okkar innan tíðar, á 
samkaup.is.“

Samfélagsábyrgð eykur  
samkeppnishæfni fyrirtækja
Samkaup hefur um árabil lagt áherslu á samfélagsábyrgð í rekstri fyrirtækisins. Utan þess styrkir 
fyrirtækið samfélagið með ýmsum hætti, meðal annars í gegnum Samfélagssjóð Samkaupa.
Hugað er að þessari samfélagslegu ábyrgð á öllum stigum rekstursins í ákvarðanatökum. 

Framkvæmda-
stjórn: Gunnar 
Egill Sigurðs-
son, Gunnur 
Líf Gunnars-
dóttir, Ómar 
Valdimarsson, 
Heiður Björk 
Friðbjörns-
dóttir og Stefán 
Guðjónsson. 
MYNDIR/AÐSENDAR

Valdís Eyrún Sigurðardóttir og Jóhanna Salvör Erlendsdóttir, starfsmenn Iceland Seljabraut.

Rebekka 
Magnúsdóttir 
– starfsmaður 
í Kjörbúðinni  
Sandgerði.
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Á Múlalundi vinnustofu SÍBS 
fást allar almennar skrif
stofuvörur á einum stað, 

pappír og ritföng. Þar fæst einnig 
fjölbreytt úrval vara sem nýtist 
fjölbreyttum hópi viðskipta
vina, s.s. íþróttavörur, fallegar 
vörur til heimilisins, prjónavörur, 
vörur fyrir safnara, stuðnings
vörur fyrir fatlaða og margt f leira. 
Þá tekur starfsfólk Múlalundar 
að sér fjölbreytt verkefni fyrir 
viðskiptavini, oft verkefni sem 
kalla á handavinnu, sem mun 
hagkvæmara er að láta starfsfólk 
Múlalundar um en að þau taki 
orku frá öðrum verkefnum í fyrir
tækjum viðskiptavina. Vefverslun 
Múlalundar má finna á slóðinni 
mulalundur.is.

Múlalundur er stöðugt að sníða 
vöru og þjónustu að þörfum fyrir
tækja og treystir á að fyrirtæki 
skoði möguleika á samfélagslegri 
ábyrgð. Það er því mikilvægt að 
stjórnendur fyrirtækja skapi sér 
stefnu um að reyna að nýta sér 
þjónustu fyrirtækja eins og Múla
lundar.

Stjórnendur fyrirtækja hafa 
ærna ástæðu til að bæta það 
samfélag sem þau starfa í. Komið 
hefur í ljós að fyrirtæki sem sýna 
samfélagslega ábyrgð eru vinsælli 
hjá fjárfestum, þau hafi betra orð
spor og eru líklegri til að laða að og 
halda í gott starfsfólk.

Rannsóknir hafa einnig sýnt 
fram á að samfélagsleg ábyrgð 
fyrirtækja hefur áhrif á kaup
hegðun fólks.

Fólkið þarf næg verkefni
Múlalundur þarf á samfélags
legri ábyrgð að halda. „Um þessar 
mundir er verið að lyfta sam
komutakmörkunum og hefur það 
þau áhrif á Múlalundi að fleiri 
geta mætt til vinnu og oftar en 
mögulegt hefur verið undanfarna 
mánuði. Duglegt fólk þarf að hafa 
næg verkefni og því köllum við 
út í samfélagið eftir fjölbreyttum 
verkefnum svo okkar duglega 
fólk geti látið hendur standa 
fram úr ermum næstu mánuði,“ 
segir Sigurður Viktor Úlfarsson, 
framkvæmdastjóri Múlalundar 
vinnustofu SÍBS.

„Í fyrirtækjum koma oft upp 
fjölbreytt handavinnuverkefni 
sem þarf að framkvæma og taka 
tíma frá öðrum verkefnum. Þá geta 
fyrirtæki haft samband við Múla
lund, fengið tilboð í verkefnin 
og síðan skutlar viðskiptavinur 
þeim til okkar eða við sækjum 
þau. Við klárum verkin hratt og 
vel og sendum verkefnin aftur til 
viðskiptavinarins. Sum fyrir
tæki fá t.d. sendar vörur erlendis 
frá í hverri viku, þar sem merk
ingar uppfylla ekki reglugerðir um 
íslenskar leiðbeiningar eða þar 
sem strikamerkja þarf vörur upp á 
nýtt. Viðskiptavinir okkar skutla 
þá viðkomandi brettum til okkar, 
við merkjum þau og svo eru þau 
sótt. Á meðan getur starfsfólk við
skiptavinarins sinnt mikilvægari 
verkefnum á sama tíma og fyrir
tækið skapar störf fyrir fólk með 
skerta starfsorku.“

Vinsæl vefverslun 
Á heimasíðunni mulalundur.is er 
rekin stór og vinsæl vefverslun. 
„Þar geta viðskiptavinir valið 

úr glæsilegu úrvali fjölbreyttra 
vara og bæði verð og úrval koma 
ánægjulega á óvart. Einfalt er að 
versla á netinu og sendum við vör
urnar yfirleitt strax daginn eftir,“ 
upplýsir Sigurður. Fari pöntun 
yfir 20.000 krónur er frí heim
sending um land allt en ef pantað 
er fyrir lægri upphæð er tekið lágt 
sendingargjald.

Heimsmarkmiðin, hreinleiki 
og umhverfisvernd
Á Múlalundi hafa þúsundir ein
staklinga með skerta starfsorku 
fengið annað tækifæri í 62 ár. 
Æskilegast er að samfélagsleg 
ábyrgð sé fléttuð inn í hefðbundna 
starfsemi fyrirtækja. „Við segjum 
stundum að það að panta vörur af 
Múlalundi sé einfaldasta sam
félagsverkefnið. Vörur sem hvort 
sem er þarf að kaupa og fá þær 
sendar daginn eftir,“ segir Sigurður 
Viktor. „Þá er fyrirtækið búið að 
láta gott af sér leiða þann daginn.“

Á Múlalundi starfa dugmiklir 
einstaklingar sem í kjölfar slyss 
eða heilsubrests hafa þurft að 
takast á við andlega eða líkamlega 
fötlun eða veikindi.

Heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna númer 8 tekur til þess 
að vinna skuli vera „í boði fyrir 
alla, konur og karla, þar á meðal 
ungt fólk og fatlað fólk“. Þegar 
fyrirtæki kaupa rekstrarvörur eða 
þjónustu hafa þau val um að kaupa 
þær af Múlalundi vinnustofu SÍBS 
og stuðla þannig að fjölbreyttum 
störfum fyrir fólk með skerta 
starfsorku.

Yfirleitt er jákvætt umhverfis
lega að framleiða vörur stutt frá 
notkunarstað. Hráefni í fram
leiðsluvörum Múlalundar er evr
ópskt plast sem skráð er í evrópska 

gagnagrunna um íblöndunarefni. 
Það uppfyllir líka staðla EN713 
um efni til notkunar í leikfanga
framleiðslu þar sem gert er ráð 
fyrir því að börn stingi efninu 
upp í sig. Það tryggir heilnæmt 
umhverfi notenda varanna.

Fyrirtæki útvisti verkþáttum 
Í sumum tilfellum hafa viðskipta
vinir séð sér hag í því að útvista til
teknum hluta starfsemi sinnar til 
Múlalundar. Þá sér fyrirtækið t.d. 
um markaðsmál, innkaup og sam
skipti við viðskiptavini, en Múla
lundur um að afgreiða pantanir og 
vinna það sem þarf að vinna. Þetta 
hentar m.a. einyrkjum og nýsköp
unarfyrirtækjum sérstaklega vel 
þar sem þeir geta einbeitt sér að 
viðskiptavinum og uppgangi fyrir
tækisins. Þetta hentar t.d. þegar 
álag er ekki jafnt og þétt heldur 
eins og ein eða fleiri afhendingar 
á viku. Þá hentar illa að ráða eigið 
starfsfólk í verkefnið.

Hringrásarhagkerfið
Mikilvægt er að fyrirtæki og 
stofnanir leggi áherslu á hring
rásarhagkerfið þar sem vörur eru 
ekki framleiddar, notaðar og þeim 
hent, heldur séu þær endurunnar 
og endurnýttar eins og frekast er 
unnt. Það kallar á að vörur séu 
teknar í sundur eftir að notkun 
lýkur og flokkaðar eftir efnum. 
Þannig fást hreinir straumar til 
endurvinnslu sem hámarkar virði 
þeirra sem og líkur á því að hægt sé 
að endurnýta og endurvinna vör
urnar til fulls. Múlalundur getur 
sinnt þessum mikilvæga þætti í 
hringrásinni. „Þá eru slegnar tvær 
samfélagslegar flugur í einu höggi, 
umhverfisfótsporið lágmarkað og 
á sama tíma sköpuð mikilvæg störf 
fyrir fólk með skerta starfsorku,“ 
segir Sigurður Viktor.

Öllum er mikilvægt að vinna
Múlalundur hefur frá árinu 1959 
verið rekinn af SÍBS með stuðn
ingi Happdrættis SÍBS. Frá því 
starfsemin hófst hafa þúsundir 
einstaklinga með skerta starfs

orku fengið annað tækifæri og 
blómstrað á ný.

„Múlalundur stendur sjálfur 
undir stórum hluta tekna sinna, 
sem er allt að því einsdæmi á 
vinnustofum fólks með skerta 
starfsorku. Hver einasta króna 
skiptir Múlalund máli og ávinn
ingurinn er samfélagsins í heild, 
því saman hjálpum við fleirum 
sem glíma við skerta starfsorku að 
komast á vinnumarkað. Starfsem
in stendur og fellur með viðskipta
vinum okkar og í dag standa mörg 
fyrirtæki sig vel í að flétta daglegri 
starfsemi saman við samfélagslega 
ábyrgð. Þá vinna allir.“

Á Múlalundi vinnustofu SÍBS er 
glæsileg verslun við Reykjalund 
í Mosfellsbæ. Sími 562- 8500. 
Skoðið úrvalið á mulalundur.is

Viðskipti við Múlalund er 
frábært samfélagsverkefni
Múlalundur vinnustofa SÍBS, býður fyrirtækjum og einstaklingum fjölbreytta þjónustu, sem 
skapar um leið tækifæri fyrir fólk með skerta starfsorku til að leggja sitt af mörkum til atvinnu-
lífsins. Heimsmarkmiðin, hringrásarhagkerfi og útvistun verkefna eiga öll færi á Múlalundi.

Það er góður hópur fólks sem starfar á Múlalundi og er alltaf tilbúinn í fleiri verkefni. Frábærar vörur eru í boði.

Örfá dæmi um 
verkefni sem fyrirtæki 
og félög fá Múlalund 
til að vinna fyrir sig:
n  Múlalundur sér um frágang 

pantana í hverri viku
n  Líma strikamerki og íslenskar 

leiðbeiningar á innfluttar 
vörur

n  Endurpökkun á vörum vegna 
gallaðra umbúða

n  Endurpökkun á vörum 
í smærri umbúðir eða 
magnumbúðir

n  Talning og pökkun á serv-
éttum, tilboðspökkum og 
mörgu fleiru

n  Pökkun á tímaritum og fylgi-
bréfum fyrir félagasamtök

n  Pökkun á bókum í pappírs-
umbúðir

n  Pökkun á líni
n  Pökkun á fatnaði
n  Brot á öskjum
n  Samsetning á borðspilum
n  Talning
n  Flokkun
n  ... og fjölmargt fleira

Örfá dæmi um vörur 
sem fyrirtæki kaupa af 
Múlalundi:
n  Áletraðar dagbækur með 

merki fyrirtækis/nafni starfs-
manns eða viðskipavinar

n  Áletraðar töskur undir at-
vinnuskírteini sjómanna

n  Áletraðir bréfpokar og gjafa-
pokar

n  Áletraðar möppur með merki 
fyrirtækisins. Gögn fara síður 
á flakk

n  Bílasöluvasar til að hengja á 
spegla

n  Bréfpokar og gjafapokar í 
mörgum litum og stærðum

n  Dagatöl | stór á vegg, músam-
ottur og fleira

n  Fundabækur/minnisbækur 
með útliti fyrirtækisins

n  Hálsbönd og barmmerki
n  Klemmubækur og -spjöld með 

og án áletrunar
n  Löggiltur skjalapappír
n  Matseðlakápur staðlaðar eða 

sérframleiddar með merki 
fyrirtækisins

n  Músamottur með auglýsing-
um og skilaboðum

n  Möppur af öllum stærðum og 
gerðum

n  Rafhlöður og USB lyklar
n  Ráðstefnuvörur
n  Sjúkrahúsvörur
n  Skólavörur fyrir sveitarfélög
n  Skrifstofuvörur, s.s. pappír, 

gatarar, heftarar, minnismið-
ar/blokkir

n  Sótthreinsivörur (sprittpúðar, 
andlitsgrímur, hanskar, klútar, 
handspritt)

n  Tesa límband (mikið úrval)
n  Töskumerki með auglýsingum 

og skilaboðum
n  Verkstæðismöppur og rekkar 

fyrir bílaverkstæði
n   ... og fjölmargt fleira

Örfá dæmi um vörur 
sem einstaklingar 
kaupa af Múlalundi:
n  Áletraðar fallegar minningar-

bækur og -gestabækur
n  Áletraðar töskur undir at-

vinnuskírteini sjómanna
n  Barmmerki fyrir ættarmót
n  Falleg LED kerti, sum með 

fjarstýringu
n  Fermingarmöppur og -gesta-

bækur
n  Hlífðarumslög fyrir vín-

ylplötur
n  Íþróttavörur, s.s. æfinga-

teygjur, göngustafir og fleira
n  Kórmöppur fyrir nótur eða 

spjaldtölvur
n  Ljósmyndaalbúm og gata-

pokar
n  PECS lausnir fyrir myndrænt 

boðskiptakerfi
n  Prjónar og hannyrðavörur
n  Pönnukökupönnur (þessar 

einu sönnu frá Hellu)
n  Safnaravörur fyrir pennasafn-

ara, spilasafnara, myntsafnara 
og fleiri

n  Skírnar- og brúðkaupsmöppur 
og -gestabækur

n  Skólavörur
n  Sokkar úr bambus sem anda 

sérstaklega vel
n Spilahaldarar
n  ... og fjölmargt fleira

Rannsóknir hafa 
einnig sýnt fram á 

að samfélagsleg ábyrgð 
fyrirtækja hefur áhrif á 
kauphegðun fólks.
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Bergþóra Hlíðkvist Skúladóttir 
hefur unnið hjá Össuri frá 
árinu 2015. „Ég er lífefnafræð-

ingur í grunninn en bætti síðan 
við mig þverfaglegu og alþjóðlegu 
námi í sjálf bærni, og hef unnið við 
ýmis störf því tengd,“ segir hún.  

„Starfsheiti mitt er Global Susta-
inability and EHS manager og er ég 
ábyrg fyrir stefnumótun fyrir-
tækisins í umhverfis- og öryggis-
málum og leiði auk þess verkefni 
sem kallast Össur for Sustainabi-
lity, þar sem stefna fyrirtækisins í 
sjálf bærni er mótuð, markmið sett 
og árangur metinn.“

Heimsmarkmið 3 stutt beint
Össur hefur lengi látið samfélags-
ábyrgð sig varða. „Við höfum verið 
aðilar að UN Global Compact 
um árabil og gefið út skýrslu um 
samfélagsábyrgð síðan árið 2013. 
Árið 2019 grandskoðuðum við 
hvar fyrirtækið gæti lagt mest af 
mörkum til að styðja við heims-
markmið Sameinuðu þjóðanna 
um sjálf bæra þróun, og vinnum 
nú að því að styðja sérstaklega við 
fjögur heimsmarkmiðanna.“

Bergþóra bendir á það hvernig 
kjarninn í starfsemi Össurar snúi 
að einu markmiðinu. „Helstu áhrif 
Össurar á samfélög er í gegnum 
vörurnar okkar, rannsóknir og sér-
fræðiþekkingu á stoðtækjum og 
stuðningsvörum. Öll okkar vinna 
miðast við að þróa og framleiða 
vörur sem bæta hreyfanleika fólks 
og stuðla að lífi án takmarkana. 
Þannig styðjum við beint við 
heimsmarkmið 3 um Góða heilsu 
og vellíðan.“

Í því samhengi var ákveðið að 
beina sjónum sérstaklega að eldri 
notendum. „Í dag leggjum við 
sérstaka áherslu á að þróa vörur 
fyrir eldri borgara en tölur sýna 
að eingöngu um 30-40% þeirra 
sem misst hafa fót hafa aðgengi að 

stoðtæki. Meðalaldur þessa fólks 
er 65-70 ára og sýna rannsóknir að 
lífslíkur þeirra minnka til muna 
ef það getur ekki hreyft sig. Því 
er lykilatriði að tryggja þessum 
hópi aðgengi að stoðtækjum sem 
hönnuð eru með hans þarfir að 
leiðarljósi.“

Loftslagsmálin áberandi
Bergþóra greinir frá hinum mark-
miðunum sem kapp er lagt á að 
framfylgja. „Auk heimsmarkmiðs 
3 þá leggjum við sérstaka áherslu 
á að styðja við heimsmarkmið 
5 um jafnrétti kynjanna, 12 um 
ábyrga notkun og framleiðslu, og 
13 um loftslagsaðgerðir. Heims-
markmið 12 og 13 snúa bæði að 
umhverfismálum, annars vegar 
að draga úr umhverfisáhrifum 
frá okkar vörum og hins vegar frá 
okkar rekstri. Búið er að skilgreina 
verkefni með mælanlegum mark-
miðum fyrir öll heimsmarkmiðin 
sem voru valin.“

Loftslagsmálin eru ofarlega á 
listanum. „Okkur finnst afar mikil-

vægt að leggja okkar af mörkum 
í baráttunni gegn loftslags-
breytingum. Nú er oft spurt: „Hvað 
getum við gert?“ og þetta er það 
sem fyrirtæki geta gert, það er að 
vera kolefnishlutlaus. Það er hægt 
að líkja loftslagsbókhaldi við púslu-
spil og við höfum unnið hörðum 
höndum undanfarna mánuði við 
að bæta nýjum bitum í „púslið“ til 
sjá myndina betur, það er kolefnis-
spor fyrirtækisins. Hér hafa margir 
lagt hönd á plóg, þvert á deildir og 
landamæri,“ segir Bergþóra. 

„Helstu áskoranirnar hafa verið 
aðgengi að gögnum, að innleiða 
nýja nálgun og samræma þvert á 
fyrirtækið og starfsstöðvar víða 
um heim. Í upphafi ætluðum við 
að verða kolefnishlutlaus 2025 en 
þegar við sáum að það var raun-
verulegur möguleiki að ná því á 
sjálfu 50 ára afmælisárinu, 2021, 
var bara sett í fluggírinn með hug-
rekkið að leiðarljósi. Við vinnum 
með alþjóðlega fyrirtækinu First 
Climate sem fer yfir og sannreynir 
alla okkar útreikninga því eins og 

alltaf, þá leggjum við mikla áherslu 
á gegnsæi og heiðarleika.“

Bergþóra segir þau munu fara 
ýmsar leiðir til að ná markmiðinu. 
„Við nálgumst verkefnið þann-
ig að við viljum draga úr okkar 
losun með bættri orkunýtingu og 
nýrri nálgun á ákveðnum sviðum, 
þá stefnum við að því að kaupa 
eingöngu rafmagn frá endurnýjan-
legum orkugjöfum, og að lokum 
styrkjum við gæðavottuð, alþjóðleg 
verkefni sem draga úr losun. Þau 
verkefni sem við höfum valið 
styðja við orkuskipti í viðkomandi 
landi, en einnig við góða heilsu 
og jafnrétti kynjanna. Við gerum 
okkur fyllilega grein fyrir því að við 
getum ekki „skrúfað fyrir“ losun 
frá okkar starfsemi frekar en önnur 
fyrirtæki, en við ætlum að gera 
okkar besta til að draga úr losun 
og taka ábyrgð með því að verða 
kolefnishlutlaus.“ Jón Sigurðsson, 
forstjóri Össurar til 26 ára, hefur 
látið hafa eftir sér að honum þyki 
mikilvægt að fyrirtæki taki ábyrgð 
sitt á þessu sviði alvarlega. Össur 
hefur einsett sér að styðja við 
aukin lífsgæði allra, ekki aðeins 
með framúrskarandi vörum og 
þjónustu, heldur einnig með fram-
lagi til samfélagslegrar ábyrgðar og 
sjálfbærrar þróunar.

Jafnrétti á heimsvísu
Þá eru jafnréttismálin einn-
ig í brennidepli. „Össur er með 
höfuðstöðvar á Íslandi og með 
starfsemi í 27 löndum um allan 
heim. Norræna samfélagsgerðin er 
hluti af okkar sjálfsmynd og þar er 
jafnrétti kynjanna ein af megin-
stoðunum. Við erum með nokkuð 
jafna skiptingu á milli karla og 
kvenna þegar horft er til fyrir-
tækisins í heild, en erum nú að 
leggja áherslu á jafnari skiptingu á 
meðal stjórnenda.“

Bergþóra segir fyrirtæki hafa 
mikil áhrif á samfélög í kringum 
sig og bera því ríka ábyrgð. „Það 
er ekki nóg að veita fólki atvinnu, 
framleiða og þróa góðar vörur og 
skila hagnaði til eigenda, heldur 
þurfa fyrirtæki að horfa á áhrif sín 
í stóra samhenginu. Sameinuðu 
þjóðirnar hafa sett fram 17 heims-
markmið um sjálf bæra þróun þar 
sem aðalmarkmiðið er að tryggja 
að komandi kynslóðir, börnin 
okkar og barnabörn, geti notið 
sömu lífsskilyrða og við. Hér þurfa 
allir að leggjast á árarnar og fyrir-
tæki eru í auknum mæli að hlýða 
kallinu.“ 

Að sögn Bergþóru eru þessi 
atriði þegar farin að hafa veruleg 
áhrif á velgengni fyrirtækja. 
„Við sjáum líka að fyrirtækjum, 
sem taka ábyrgð sína alvarlega, 
vegnar betur, þau eru eftirsóttur 
vinnustaður því fólk í dag, og þá 
sérstaklega unga kynslóðin, spyr 
út í þessi mál í starfsviðtölum. 
Þegar kemur að umhverfisáhrifum 
og umhverfisstjórnun innan fyrir-
tækja þá hafa aðgerðir sem draga 
úr mengun nær undantekningar-
laust fjárhagslegan sparnað í för 
með sér. Hér, eins og annars staðar, 
þarf að finna hið gullna jafnvægi. 
Við erum að tala um að fara betur 
með auðlindir, og koma í veg fyrir 
óþarfa sóun.“

Með loftslagsmálin í brennidepli
Össur hefur um árabil lagt áherslu á samfélagsábyrgð í sinni starfsemi. Það hefur meðal annars 
verið gert með því að styðja sérstaklega við fjögur af heimsmarkmiðum SÞ um sjálfbæra þróun. 

Bergþóra Hlíðkvist Skúladóttir hjá Össuri.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Í upphafi ætluðum 
við að verða kol

efnishlutlaus 2025 en 
þegar við sáum að það 
var raunverulegur 
möguleiki að ná því á 
sjálfu 50 ára afmælis
árinu, 2021, var bara sett 
í f luggírinn með hug
rekkið að leiðarljósi.

Við styðjum Heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna

Össur verður 
kolefnishlutlaust 

árið 2021

Við bjóðum upp á vörur og þjónustu sem 
stuðla að góðri heilsu og vellíðan, notum 
ábyrgar framleiðsluaðferðir, styðjum aðgerðir 
í loftslagsmálum og vinnum að jöfnum rétti 
kynjanna.



Í mars eru tíu ár frá því að Aha.
is var sett á stofn en frá upphafi 
hefur fyrirtækið vaxið jafnt og 

þétt, enda þægilegt og fljótlegt að 
kaupa vörur, veitingar og þjónustu 
á vefsíðu fyrirtæksins. „Markmið 
Aha.is er að aðstoða hefðbundna 
veitingastaði og verslanir við að 
gera allt ferlið frá upphafi til enda 
við verslun á netinu aðgengilegt, 
auðvelt og fljótlegt. Þær verslanir 
sem selja sínar vörur hjá Aha.is 
þurfa ekki að hafa neinar áhyggjur 
af tæknihliðinni því við sjáum 
alfarið um hana. Frá upphafi hefur 
stefnan verið að starfrækja fyrir-
tæki sem byggir á velvild og trausti 
viðskiptavinarins, með því að 
veita góða þjónustu og breitt úrval 
af vörum á hagstæðu verði, bæði 
til söluaðila okkar og kaupenda,“ 
segir Maron Kristófersson, stofn-
andi Aha.is, en nafn fyrirtækisins 
stendur fyrir „allra hagur“.

Netverslun er kostnaðarsöm
Það getur verið kostnaðarsamt 
fyrir verslanir að opna sjálfar 
verslun á netinu og sjá um að upp-
færa hana reglulega. „Okkar mark-
mið er að bjóða þessa þjónustu á 
hagkvæmu verði og finna um leið 
bestu leiðina til að koma vörum til 
viðskiptavinanna. Okkar stefna er 
afar einföld; að þetta sé hagkvæmt 

fyrir þá sem selja sínar vörur í 
gegnum Aha.is og þá sem kaupa 
vörur á Aha.is,“ segir Maron en 
á annað hundrað fyrirtæki eru 
skráð á Aha.is.

„Við sjáum um alla tæknihlið og 
heimkeyrslu fyrir yfir 90 veitinga-
staði, netverslun Nettó í matvöru 
og auk þess er mikið framboð af 
bókum, útivistarvörum, raf-
magnsvörum og gjafavörum, svo 
eitthvað sé nefnt. Allar vörur eru 
afgreiddar strax, eða á nákvæmri 
tímasetningu sem viðskiptavinur 
velur, en til gamans má geta þess 
að við höfum afgreitt brúðargjafir 
á rúmum hálftíma frá pöntun. Þá 
getur fólk pantað mat á Aha.is og 
fengið hann sendan á innan við 
klukkutíma – en oftast í kringum 
40 mínútur þessa dagana. Við 
höfum reiknað út að hvert heimili 
fer 78 sinnum á ári út í búð og eyðir 
46 mínútum þar í hvert skipti. 
Þetta gerir tvo og hálfan sólarhring 
á ári, bara úti í búð, sem eru 7,4 
8 tíma vinnudagar. Það er því til 
mikils að vinna að versla á netinu 
og fá vörur sendar heim, ekki bara 
tímans vegna, heldur er það líka 
gott fyrir umhverfið í okkar til-
felli,“ bendir Maron á.

Tvisvar til tunglsins
Aha.is nýtur mikilla vinsælda 

og á degi hverjum keyra sendlar 
fyrirtækisins um tvö þúsund 
kílómetra samtals, sem samsvarar 
þeirri vegalengd sem er á milli 
Reykjavíkur og London. „Síðan við 
skiptum yfir í rafmagnsbíla erum 
við búin að keyra til tunglsins og 
til baka, tvisvar sinnum, á raf-
magni. Umhverfismál eru okkur 

hjá Aha.is afar hugleikin og því 
var ákveðið snemma að skipta 
bensín- og dísilbílum alfarið út 
fyrir raf bíla. Fyrsti raf bíll Aha.is 
kom á götuna árið 2015 og tveimur 
árum síðar ákváðum við að 
skipta alfarið yfir í raf bíla í heim-
sendingum. Það tók að vísu heilt 
ár að fá alla þessa bíla en það er 

eindregin stefna fyrirtækisins að 
nota eingöngu raf bíla við heim-
sendingar. Ef við hefðum haldið 
áfram að keyra á bensín- og dísil-
bílum væri kolefnisspor Aha.is 
þrjú þúsund sinnum stærra en það 
er í dag, fyrir utan það kolefnis-
spor sem verður til við framleiðslu 
bílanna. Miðað við starfsemina í 

Tvær ferðir til tunglsins og 
aftur til baka á rafmagni
Aha.is er markaðstorg með sölu og markaðssetningu ásamt heimkeyrslu á veitingum, matvörum 
og varningi. Bílaflotinn er eingöngu rafbílar. Maron Kristófersson og Helgi Már Þórðarson, stofn-
endur Aha.is, segja að í framtíðinni muni drónar, sjálfkeyrandi bílar og vélmenni bætast í flotann.

Aha.is þurfti 
að skipta um 
húsnæði til 
að koma fyrir 
nógu mörgum 
hleðslu-
stöðvum fyrir 
bílaflotann. 

Maron Kristófersson og Helgi Már Þórðarson eru stofnendur Aha.is. Þeir þurftu að skipta um húsnæði til að koma upp nægilega mörgum hleðslustöðvum fyrir bílaflotann. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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dag hefðum við þurft að kaupa um 
5 tonn af bensíni á mánuði á þá 25 
bíla sem við erum með í rekstri. 
Við þurftum að skipta um húsnæði 
til að koma fyrir nógu mörgum 
hleðslustöðvum fyrir bílaflotann, 
sem eru tíu talsins, en við ætlum 
að kaupa 30 nýjar stöðvar á næstu 
tveimur árum. Auk þess þurfti að 
skipuleggja vel hvenær og hvernig 
bílarnir eru hlaðnir, því það var 
ekki sjálfgefið að hægt væri að 
hlaða þá alla nógu hratt til að geta 
sinnt öllum okkar viðskiptavinum. 
En það tókst eftir mikla yfirlegu og 
pælingar,“ segir Maron, en raf bíla-
flotinn samanstendur af Renault 
Zoe, Nissan e-NV200 og Tesla.

„Höfuðstöðvar Aha.is eru mið-
svæðis þannig að bílarnir eru 
fljótir að fara út í umferðina, sem 
sparar mikinn tíma og minnkar 
slit á gatnakerfinu. Í hverjum bíl 
eru sendingar á nokkra staði, en 
við höfum hannað og þróað tölvu-
kerfi sem skipuleggur þetta í raun-
tíma betur en við gætum gert sjálf,“ 
segir Maron, sem ver að jafnaði um 
helming vinnutímans í að stjórna 
hönnun og forritun og hinum 
helmingnum í viðskiptaþróun.

Gott vinnuumhverfi
Samfélagsleg ábyrgð hefur verið 
höfð að leiðarljósi frá stofnun Aha.
is. „Allra hagur er okkar mottó. 
Við viljum skapa gott vinnuum-
hverfi fyrir okkar starfsfólk og 
um leið gera eitthvað gott fyrir þá 
einstaklinga sem versla hjá okkur. 
Markmiðið er líka að fyrirtækið 
skili hagnaði til eiganda, annars 
er sjálfhætt. Í dag eru allir sem 
starfa hjá okkur launþegar, en 
ekki verktakar eins og oft tíðkast 
í þessum geira, ekki síst erlendis. 
Síðasta ár var mjög erfitt, þrátt 
fyrir að við höfum ekki þurft að 
skera niður eins og mörg fyrirtæki. 
Sveiflur í rekstri voru þó veru-
legar og við erum ánægð með 
að hafa getað fjölgað störfum og 
stolt af því fólki sem stóð vaktina 
í COVID-19. Á tímabili réðum við 
tíu nýja bílstjóra samtímis, en í 
upphafi kórónuveirufaraldursins 
margfaldaðist veltan hjá okkur,“ 
segir Maron, en núna vinna um 
70 manns við útkeyrslu og um 
10 á skrifstofu í tæpum 50 stöðu-
gildum. „Sígandi lukka er best og 
við viljum reka þetta fyrirtæki 
með sóma,“ bætir Maron við.

Nýtt app skilur íslensku
Stutt er síðan Aha.is setti nýtt og 
ótrúlega hentugt app í loftið en 
það skilur íslensku. „Nýja appið 
okkar kemur líka inn á samfélags-
lega ábyrgð því það skilur íslensku 
sem við teljum mjög mikilvægt 
í þeirri hröðu þróun sem á sér 
aðallega stað á ensku og kínversku 
í tækniheiminum. Appinu hefur 
verið mjög vel tekið og það kom 
okkur ánægjulega á óvart að eldri 
borgarar hafa tekið því jafn vel og 
yngsti markhópurinn. Það er hægt 
að segja appinu hvað það eigi að 
setja á innkaupalistann og varan 
birtist á sekúndubroti til að setja 

í innkaupakörfuna. Það er líka 
hægt að lesa innihald uppskriftar 
fyrir appið og raða í körfuna. Þetta 
tekur miklu styttri tíma en að 
gera slíkt á netinu og var markmið 
okkar að stór heimilispöntun tæki 
aðeins 5 mínútur frá því að appið 

er opnað þar til pöntun hefur átt 
sér stað,“ segir Maron, en hægt er 
að hlaða appinu í símann í gegnum 
App Store og Google Play. „Við 
leggjum áherslu á að koma með 
nýjungar til að einfalda samskipti 
við tækin og stytta tímann sem 

fer í innkaup, líka á netinu. Það er 
ekki jafn spennandi að spara tíma 
í búð ef pöntun tekur lengri tíma á 
netinu,“ bætir hann við.

Spennandi tímar í þróun 
drónaflugs yfir borgum
Þegar talið berst að því hvaða 
framtíðarsýn Aha.is hefur varð-
andi heimsendingar segir Maron 
að sú þjónusta eigi án vafa eftir að 
aukast enn meira með tímanum. 
„Tækninni fer líka stöðugt fram 
og það er ekki útilokað að drónar, 
sjálfkeyrandi bílar og vélmenni 
bætist við bílaflota með bílstjórum 
innan næstu 5–15 ára. Við höfum 
þegar gert tilraunir með dróna 
sem hluta af f lotanum okkar og 
þeir eru enn notaðir við sérstök 
tækifæri. Með því að nota dróna í 
staðinn fyrir raf bíl minnkar kol-
efnissporið tuttugufalt, fyrir utan 
að þjónustan er hraðari og betri,“ 
segir Maron, en Aha.is var fyrsta 
fyrirtækið í heimi til að fá leyfi til 
að nota dróna við heimsendingar.

„Við höfum fylgst mjög grannt 
með þessari tækniþróun og nú eru 
komin fimm ár síðan við hófum 

viðræður við Samgöngustofu um 
leyfi vegna drónaflugs og hefur 
samstarfið verið mjög gott. Í dag 
erum við í samstarfsverkefni 
með Boeing, Flugumferðarstjórn 
Evrópu, Toulouse-borg og fleirum 
í að hanna skipulag og áætlanir 
um eftirspurn vegna ómannaðra 
loftfara og dróna yfir borgum í 
Evrópu. Það eru mjög spennandi 
tímar fram undan fyrir neytendur 
þegar þetta verður að raunveru-
leika. Drónaflugi fylgja mikil 
þægindi og öryggi og það er mikill 
kostur að lyfta flutningum af jörð-
inni. Við stefnum á að gera frekari 
prófanir með dróna við heim-
sendingar í sumar,“ segir Maron en 
Aha.is hefur vakið athygli um allan 
heim vegna drónaheimsendinga.

Þegar Maron er spurður hvað 
fyrirtæki geti almennt gert til að 
sýna samfélagslega ábyrgð, segir 
hann að það megi t.d. læra margt 
af kórónuveirufaraldrinum. „Við 
mættum gera meira af því að versla 
innanlands. Það skapar störf og 
byggir upp atvinnulífið, öllum til 
hagsbóta – allra hagur,“ segir hann 
að lokum.

Við höfum reiknað 
út að hvert heimili 

fer 78 sinnum á ári út í 
búð og eyðir 46 mínút-
um þar í hvert skipti. 
Þetta gerir tvo og hálfan 
sólarhring á ári, bara úti 
í búð, sem eru 7,4 8 tíma 
vinnudagar. Það er því 
til mikils að vinna að 
versla á netinu og fá 
vörur sendar heim, ekki 
bara tímans vegna 
heldur er það líka gott 
fyrir umhverfið í okkar 
tilfelli.

Maron Kristófersson

Á annað hundrað fyrirtæki eru skráð á Aha.is. Lögð er áhersla á hagkvæmni 
fyrir viðskiptavini og seljendur vöru. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Fyrir stuttu 
setti Aha.is nýtt 
app í loftið sem 
skilur íslensku. 
Appinu hefur 
verið mjög 
vel tekið. Það 
hefur komið 
starfsfólki Aha.
is ánægjulega 
á óvart að eldri 
borgarar hafa 
tekið því jafn 
vel og yngsti 
markhópurinn. 
Hér eru þeir 
með dróna sem 
á eftir að þjóna 
viðskipta-
vinum.
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Það er ekki nógu gott að vera 
rekinn í hlutina. Það er miklu 
betra að taka skrefið og 

frumkvæðið sjálf, áður en pressa 
um samfélagsábyrgð myndast frá 
viðskiptavinum, birgjum, lögum 
eða reglum. Því eru það ekki 
einungis opinberar stofnanir sem 
eiga að draga vagninn, fyrirtæki í 
einkaeigu eiga ekki síður að henda 
sér á hann strax.“

Þetta segir Hrund Rudolfsdóttir, 
forstjóri Veritas, um samfélags-
ábyrgð fyrirtækja.

Veritas er móðurfélag fimm 
fyrirtækja á heilbrigðissviði: 
Vistor sem flytur inn lyf, Artasan 
sem sérhæfir sig í lausasölulyfjum 
og heilsuvörum, Medor sem flytur 
inn rannsóknarvörur og lækninga-
tæki fyrir heilbrigðisstofnanir, 
innflutningsfyrirtækið Distica 
sem rekur þrjú vöruhús og sér um 
dreifingu fyrir systurfélög sín og 
aðra, og Stoð sem er nýjasta við-
bótin og flytur inn og framleiðir 
stoðtæki, hjálpartæki og íþrótta-
vörur.

„Við höfum átt því láni að fagna 
að vaxa töluvert á undanförnum 
árum,“ segir Hrund. „Veritas er 
með beinum og óbeinum hætti 
hluti af heilbrigðiskerfinu og við 
skynjum ábyrgðina vel sem í því er 
fólgin. Vegferð okkar í samfélags-
málum er þó ekki sprottin af ytri 
pressu heldur einlægum áhuga 
stjórnar, stjórnenda og eigenda 
sem vilja gera vel í þessum málum, 
og ekki síður áhuga starfsfólksins. 
Mikið af verkefnum okkar um 
samfélagsábyrgð eru sprottin úr 
grasrót starfsmanna sem sjá tæki-
færi til að gera betur og við stjórn-
endur höfum stutt það af fullum 
krafti.“

Ruslana og Flokkóber
Dagmar Ýr Sigurjónsdóttir var 
nýútskrifuð úr MPM-námi við 
Háskólann í Reykjavík 2018 
þegar hún tók ábyrgð á að stýra 
umhverfishópi Veritas. Helsta 
markmið hópsins var að setja nýja 
umhverfisstefnu félagsins.

„Námið opnaði huga minn um 
sjálf bærni og umhverfismál og 
við tókum verkefnið strax mjög 
alvarlega. Áhugi innanhúss var 
mikill og fulltrúi frá hverju fyrir-
tæki innan samstæðunnar kom 
að úrlausnum mála enda ólíkar 
áherslur hjá hverju fyrirtæki um 
sig. Nauðsynlegt var að horfa í alla 
ferla og finna tækifæri til umbóta 
tengt umhverfismálum. Til dæmis 
þurfti að fara í alla ferla f lokkunar 
sorps til að finna út hvaða lausn 
hvert og eitt fyrirtæki þurfti. 
Verkefnið var því umfangsmikið 
en tókst gríðarlega vel og hefur 
endurvinnsluhlutfall okkar aukist 
um fimm prósent á einu ári (úr 55 
í 60%), þrátt fyrir aukin umsvif í 
starfseminni,“ upplýsir Dagmar.

Hjá Veritas kallast október-
mánuður Flokkóber og er helgaður 
flokkun.

„Umhverfishópurinn stóð fyrir 
því að við erum orðin óhemju 
nákvæm í f lokkun á rusli og þar 
trónir Flokkóber og persónan 
Ruslana hæst, þótt ekki sé hún á 
launaskrá,“ segir Hrund og hlær 
við. „Ruslana kennir okkur hinum 
hvað á að flokka og sökum létt-
leika og skemmtilegheita hennar 
höfum við náð góðum árangri í 
f lokkun sem hefur líka smitað 
okkar hegðun inni á eigin heimili. 
Með hennar hjálp höfum við 
fundið leiðir til að flokka úrgangs-
efni og sem innflutningsaðili 
og stærsti dreifingaraðili lyfja á 
landinu þurfum við að farga ýmsu 

sem vandasamt er, en allt hefur 
það teygt sig áfram inn í starfsem-
ina og ýtt okkur áfram í að gera 
enn betur.“

Tilbúin að mæta kröfunum
Veritas gerðist aðili að Festu í 
fyrra.

„Festa er góður félagsskapur og 
frábært framtak. Það er ómetan-
legt að hafa samastað þar sem 
hægt er að hlusta á aðra sem 
komnir eru lengra í samfélags-
ábyrgð og deila með sér ráðum og 
dáð. Við höfum lært heilmikið af 
því að taka þar þátt og fá fræðslu 
til að taka réttu skrefin,“ segir 
Hrund.

Í mars kemur út fyrsta sjálf-
bærniskýrsla Veritas, unnin í 
samstarfi við Evu Magnúsdóttur 
hjá Podium.

„Það var ekki nauðsynlegt að 
fara út í vinnu við skýrsluna en 
okkur langaði að vera á undan 
kröfunni sem er ekki há í dag en 
verður það í náinni framtíð og 
þá viljum við vera tilbúin,“ segir 
Dagmar.

Hrund tekur undir með Dagmar.
„Okkur langaði að taka saman á 

heildstæðan hátt og á einum stað 
öll verkefni sem við höfum unnið 
að í átt að sjálf bærni, árangur 
okkar og setja á það mælistiku, 
hvar við stöndum okkur vel og 
hvað má bæta, setja okkur mark-
mið og gera það árvisst héðan í frá. 
Það ýtir við okkur að setja skýr 
markmið og horfa til framtíðar.“

Kolefnisspor Veritas var fyrst 
mælt árið 2019 og aftur 2020.

„Niðurstöður komu nokkuð 
á óvart, hvar kolefnissporin 
mynduðust árið 2019. Þar ber helst 
að nefna tvo meginþætti; annars 
vegar heilmikinn bílaflota í okkar 
rekstri og þar getum við greini-
lega gert betur. Hins vegar hafa 
ferðalög starfsfólks til útlanda 
skilið eftir sig stórt kolefnisspor, 
enda eigum við í samstarfi við 350 
erlenda birgja. Ég hlakka því til að 
sjá niðurstöðuna fyrir 2020 þegar 
ferðalög voru í lágmarki vegna 
heimsfaraldursins, en það er eitt af 
því jákvæða sem úr honum kemur 
og einhvern veginn tókst okkur 
að fara í gegnum það ár án mikilla 

ferðalaga. Við höfum lært að það er 
vel hægt að leysa hlutina öðruvísi 
en með því að ferðast í þessum 
mikla mæli sem við gerðum áður,“ 
segir Hrund og ljóst er að Veritas 
er að gera vel í umhverfismálum, 
sem og efnahags-, mannauðs- og 
félagsmálum.

„Við bíðum spennt eftir að sjálf-
bærniskýrslan komi út. Við vitum 
að við erum komin langt á veg og 
að það er ótal margt sem maður 
er blindur á þegar maður vinnur í 
virkilega vel reknu fyrirtæki þar 
sem hugsað er vel um starfsfólkið. 
Það sem við uppfyllum svo ekki nú 
þegar verður verkefni okkar næstu 
ár og við höfum þá í höndunum 
vegvísi sem sýnir hvert við ætlum 
að fara,“ segir Dagmar.

Jafnvægi vinnu og einkalífs
Hjá Veritas starfa 250 manns. 
Rætur fyrirtækisins má rekja til 
ársins 1956 sem hét þá Pharmaco.

„Jafnréttismál hafa alltaf verið 
mér hugleikin en ég kom að mjög 
góðu búi hér því þau hafa verið á 
borðinu hjá fyrirtækinu í langan 
tíma og þurfti ég ekki að gera 
mikið í þeim málum annað en 
að fylgja þeim eftir og þróa enn 
betur,“ segir Hrund sem tók við 
starfi forstjóra árið 2013.

„Síðan þá hefur orðið mikil 
breyting á samfélags- og sjálf-
bærnimálum. Umhverfismál voru 
til dæmis ekki uppi á yfirborðinu 
þá en eru nú orðin ofan á. Þó ber að 
hafa í huga að þessi málaflokkur 
snýst ekki bara um umhverfis-
mál heldur líka jafnréttismál og 
góða stjórnarhætti. Ýmislegt hefur 
áunnist í jafnréttismálum en þó er 
enn langt í land. Við Íslendingar 
erum vertíðarfólk sem einhendum 

okkur í það sem er efst á baugi og 
þá er hinu ýtt til hliðar, en þar er 
verk að vinna líka og sem þarf að 
huga að í samhengi og jafnvægi,“ 
segir Hrund.

Sem forstjóri leggur hún mikið 
upp úr góðu jafnvægi á milli vinnu 
og fjölskyldulífs.

„Við hvetjum líka okkar fólk 
til endurmenntunar en stór 
hluti starfsfólks Veritas er lang-
skólagengið, með meistara- og 
doktorsgráður. Þá vorum við að 
samþykkja nýja jafnréttisstefnu í 
samræmi við ný lög þar sem tillit 
er tekið til þess að kynin eru ekki 
bara tvö, og það er málefni sem 
fyrirtæki þurfa að taka mið af því 
tímarnir breytast. Við styðjum 
líka starfsfólk okkar til hreyfingar 
og heilbrigðis, og við sinnum góð-
gerðarmálum sem standa okkur 
sem heilbrigðisfyrirtæki nærri.“

Jörðin þarf að vera í lagi
Distica, eitt af dótturfyrirtækjum 
Veritas, hefur verið áberandi 
undanfarin misseri.

„Samfélagsábyrgð okkar varð 
augljós í upphafi Covid-19-farald-
ursins, áhættan á lyfjaskorti varð 
allt í einu ekki bara möguleg 
heldur mjög raunveruleg. Ef brestir 
hefðu komið í virðiskeðju okkar 
og dreifingu lyfja til landins, hefði 
það ollið mikilli áhættu fyrir 
velferð landsmanna. Tilgangur 
Veritas er mikill og skýr en ekki 
endilega uppi á borði alla daga, 
nema þegar hætta steðjar að, og 
við finnum til dæmis glöggt aukna 
vitund þjóðarinnar um mikilvægi 
Distica sem dreifir nú bóluefnum 
gegn veirunni ásamt öðrum 
lyfjum og heilsuvörum,“ segir 
Dagmar.

Samfélagsábyrgð Veritas hafi 
orðið þeim enn ljósari í heims-
faraldrinum og mikilvægi þess að 
fyrirtækið eigi í nánu og traustu 
samstarfi við ábyrga birgja á öllum 
sviðum.

„Við erum stór og mikilvægur 
hlekkur í virðiskeðju Íslendinga 
og setjum því óbeinar kröfur á að 
birgjar okkar versli við aðila sem 
hafa sjálf bærni í huga. Við þurfum 
jafnframt að huga að umbúðum 
vara sem við verslum inn, að þær 

séu umhverfisvænar og í sjálf-
bærum flokki. Þá höfum við 
minnkað pappírsnotkun umtals-
vert og hefur útprentaður pappír 
minnkað um tíu prósent á milli 
ára, sem er mikið gæðamál í svo 
stóru fyrirtæki en hjálpað okkur 
við að fara í umhverfisvænni verk-
ferla,“ segir Dagmar.

Upp úr stendur að Covid 19 
skilur eftir sig verðmætan lærdóm 
fyrir fyrirtæki eins og Veritas.

„Ef maður reynir að taka 
Pollýönnu á hvimleitt Covid-
árið felst í því mikill lærdómur 
hversu miklu er hægt að breyta á 
örskömmum tímaef maður bara 
tekur ákvörðun um það. Í tilviki 
Covid 19 vorum við neydd til að 
takast á við ótrúlegar breytingar 
með engum fyrirvara, fórum þá 
í að leysa málin og sáum að það 
er vel hægt að láta hlutina ganga 
á ótrúlega skömmum tíma. Í 
umhverfismálum hefur ríkt hálf-
gerð heimsendaspá og maður 
upplifað að það sé orðið of seint að 
snúa hlutunum við, en það er alls 
ekki of seint. Við getum tekið u-
beygju á punktinum en allt er það 
spurning um ákvörðun og vilja. 
Ef einhver hefði sagt fyrir ári að 
2020 færi eins og fór, hefði enginn 
trúað því. Það gerðist nú samt og 
öll fórum við í gegnum það. Við 
hjá Veritas erum staðráðin í að 
taka það góða úr ástandi heims-
faraldursins og nýta okkur það til 
framdráttar í framtíðinni,“ segir 
Hrund.

Dagmar hefur lokaorðið.
„Við lifum öll saman á þessari 

jörð og hún þarf að vera í lagi. 
Því þurfa allir þættir samfélags-
ábyrgðar að vera í lagi, eins og til 
dæmis mannlegi þátturinn, því 
ef einn þáttur er ekki í lagi missir 
hún marks. Okkur þarf öllum að 
líða vel í vinnunni og fyrirtækin 
þurfa að vera vel rekin svo við 
getum áfram unnið og framfleytt 
okkur. Því þurfum við að taka 
höndum saman í átt að meiri sjálf-
bærni og samfélagsábyrgð, til að 
eiga jörðina áfram sem samastað.“

Veritas er í Hörgatúni 2 í Garðabæ. 
Sími 535 7100. Sjá veritas.is

Getum tekið u-beygju á punktinum
Hrund Rudolfsdóttir, forstjóri Veritas, segir heimsfaraldurinn hafa skilið eftir sig mikinn lærdóm  
þegar kemur að samfélagsábyrgð og sjálfbærni fyrirtækja. Hægt sé að vinna til góðs á mettíma.

Hrund Rudolfsdóttir, forstjóri Veritas, og Dagmar Ýr Sigurjónsdóttir, markaðsstjóri Vistor og verkefnastjóri sjálfbærni Veritas. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Ef maður tekur 
Pollýönnu á hvim-

leitt Covid-árið felst í því 
mikill lærdómur sem við 
í Veritas erum staðráðin 
í að nýta okkur til fram-
dráttar í framtíðinni.

Hrund Rudolfsdóttir
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Eigendur og stjórnendur ráð-
gjafar- og endurskoðunarfyr-
irtækisins PwC hafa á síðustu 

árum orðið sífellt meðvitaðri um 
samfélagsábyrgð og sjálf bærni og 
lagt sífellt meiri áherslu á þá þætti 
í rekstri fyrirtækisins, segir Frið-
geir Sigurðsson, forstjóri félagsins. 
„Árið 2017 samþykktum við sam-
félagsstefnu sem tók mið af fjórum 
meginþáttum. Í fyrra var þessi 
stefna svo endurskoðuð um leið og 
við birtum í fyrsta sinn samfélags-
skýrslu PwC. Aftur voru það fjórir 
meginþættir sem við leggjum 
áherslu á; ábyrga stjórnunarhætti, 
mannauð og sérfræðiþekkingu, 
umhverfismál og samfélagslega 
þátttöku. Við gerum okkur hins 
vegar grein fyrir því að það eru 
fjölmargir aðrir þættir sem vert er 
að horfa til. Í þeim efnum horfum 
við m.a. til svokallaðra heims-
markmiða Sameinuðu þjóðanna 
um sjálf bæra þróun.“

Hann segir beint framlag 
fyrirtækisins og þátttöku hafa 
verið hvað sýnilegasta í gegnum 
stuðning þess við íþrótta-, góð-
gerðar- og mannúðarstarfsemi. 
„Framlag okkar í gegnum þjónustu 
á sviði ábyrgra stjórnunarhátta og 
með menntun starfsmanna okkar 
er ekki síður mikilvægt að okkar 
áliti.“

Auknar kröfur viðskiptavina
Friðgeir segir starfsmenn PwC 
finna fyrir meiri kröfu en áður frá 
viðskiptavinum varðandi sam-
félagsábyrgð. „Við erum til dæmis 
farin að fá beiðnir frá núverandi 
viðskiptavinum um upplýsingar 
um hvernig við stöndum okkur í 
sjálf bærnimálum. Bæði er þetta í 
formi spurningalista sem við erum 
beðin um að fylla út en líka erum 
við að byrja að upplifa það að 
partur af tilboðsgerð okkar er að 
veita upplýsingar um sjálf bærni-
mál okkar.“

Góðir og vandaðir  
stjórnarhættir
Að sögn Friðgeirs er það álit stjórn-
enda PwC að öll fyrirtæki eigi að 
huga að samfélagsábyrgð. „Ábyrgð 
okkar sem þjónustufyrirtækis 
byggir að miklu leyti á sérfræði-
ábyrgð endurskoðenda, lög-
fræðinga og annarra sérfræðinga 
sem starfa hjá okkur. PwC sinnir 
mikilvægu hlutverki í samfélaginu 
með því að staðfesta áreiðanleika 
fjárhagsupplýsinga og skapa þann-
ig traust í viðskiptum. Við höfum 
lagt áherslu á að leggja okkar af 
mörkum til faglegar uppbygg-
ingar á starfssviði fyrirtækisins, í 
menntakerfinu með því að skapa 
svigrúm hjá starfsmönnum okkar 

til kennslu og í viðskiptaumhverf-
inu með því að þjálfa fjölda hæfra 
sérfræðinga. PwC ber jafnframt 
víðtækari ábyrgð sem þátttakandi 
í samfélaginu.“

Hann segir PwC leggja áherslu 
á góða og vandaða stjórnarhætti 
sem samræmist þeim lögum 
og reglum sem um starfsemina 
gilda. „Góðir stjórnarhættir leggja 
grunninn að ábyrgri stjórnun 
og vandaðri ákvörðunartöku og 
stuðla að traustum samskiptum á 
milli eigenda, stjórnar, stjórnenda, 
starfsfólks og annarra hagaðila 
og draga úr líkum á hagsmuna-
árekstrum.“

Verk að vinna
Störf endurskoðenda hafa í 
gegnum tíðina að stórum hluta 
falið í sér staðfestingu á fjárhags-
legum upplýsingum segir Friðgeir. 
„Þessi þáttur mun áfram verða 
mikilvægur en ekki síður stað-
festing á margvíslegum ófjárhags-
legum upplýsingum. Hlutverk 
okkar er samt ekki einskorðað 
við staðfestingu slíkra upplýsinga 
heldur felst þjónusta okkar ekki 
síður í að veita ráðgjöf á sviði 
sjálf bærnimála og aðstoða við 
gerð sjáf bærniskýrslna.“

Hann segir skipta miklu máli 
sú vitundarvakning sem hefur átt 
sér stað undanfarin ár því hún sé 
forsenda fyrir breytingum. „Þrátt 
fyrir það er það tilfinning okkar 
að tími aðgerða hafi ekki nema að 
takmörkuðu leyti runnið upp hjá 
íslenskum fyrirtækjum. Á því eru 
þó undantekningar því sannan-
lega eru mörg fyrirtæki sem 
standa sig vel. 

Meirihlutinn er hins vegar 
kominn mjög skammt áleiðis. Það 
er því verk að vinna.“

Virk þátttaka  
ráðgjafarfyrirtækja
Meiri meðvitund hefur átt sér 
stað í greininni undanfarin ár, 
bæði hérlendis og erlendis, þegar 

kemur að samfélagsábyrgð að 
sögn Friðgeirs. „Við teljum okkur 
vita að flest íslensk fyrirtæki sem 
starfa á sama sviði og við, a.m.k. 
þau stærri, eru mjög meðvituð um 
þessi málefni. Við skynjum þetta 
sterkt í gegnum þau fagfélög sem 
PwC og starfsmenn okkar eru 
aðilar að, svo sem Félag löggildra 
endurskoðenda.“

Starfsmenn PwC hafa einnig 
verið þátttakendur í samtali milli 
stóru endurskoðunarfélaganna á 
vettvangi Festu, miðstöðvar um 
samfélagsábyrgð. „Það samtal, 
sem hefur gengið út á hvernig 
þessi fyrirtæki geta lagt málefninu 
lið, er ekki síst sprottið upp úr 
því að öll þessi fyrirtæki hafa á 
alþjóðavettvangi tekið þátt í sam-
starfi, t.d. innan vébanda „World 
Economic Forum“, sem hefur það 
að markmiði að auka skilning og 
stuðla að markvissri framkvæmd 
sjálf bærnimála. 

Þá hefur PwC á heimsvísu sett 
sér háleit markmið, svo sem á 
sviði loftslagsmála. Þau markmið 
hafa verið formuð í svokallaðri 
„Net Zero“ áætlun sem gengur út á 
skuldbindingu allra PwC fyrir-
tækja til að minnka kolefnisspor 
sitt um 50% á næstu fimm árum og 
ná algjöru kolefnishlutleysi árið 
2030.“

Tími aðgerða er að renna upp
Samfélagsábyrgð og sjálfbærni skipta æ meira máli í rekstrarumhverfi ráðgjafar- og endurskoð-
unarfyrirtækisins PwC. Á síðasta ári birti félagið í fyrsta skipti samfélagsskýrslu sína.

Friðgeir Sigurðsson, forstjóri PwC, segir starfsmenn fyrirtækisins finna fyrir meiri kröfu en áður frá viðskiptavinum varðandi samfélagsábyrgð félagsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ábyrgð okkar sem 
þjónustufyrir-

tækis byggir að miklu 
leyti á sérfræðiábyrgð 
endurskoðenda, lög-
fræðinga og annarra 
sérfræðinga sem starfa 
hjá okkur. 
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 Raunin er að aukin 
krafa er á íslensk 

fyrirtæki um ábyrga 
afstöðu þegar kemur að 
samfélagsábyrgð.

Samtök atvinnulífsins eru 
tengiliður Íslands við Global 
Compact – sáttmála Samein-

uðu þjóðanna um samfélagsábyrgð. 
Um er að ræða eitt öflugasta fram-
takið í heiminum á sviði samfélags-
ábyrgðar fyrirtækja. En um hvað 
snýst Global Contact og með hvaða 
hætti nýtist tengingin við sáttmála 
SA?

Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, for-
stöðumaður samkeppnishæfnis-
sviðs SA, segir að verðmæt tækifæri 
felist í að geta unnið að jafn mikil-
vægum málaflokki og samfélags-
ábyrgðin er í alþjóðlegri umgjörð, 
undir merkjum og viðurkenningu 
sem er vel þekkt í viðskiptalífi um 
allan heim.

„Vettvangurinn er rúmlega 20 
ára gamall en til hans var stofnað 
árið 2000. Í honum felst ásetningur 
viðskiptalífsins, fyrirtækja og 
stofnana, um að starfa í takt við 
þau viðmið Sameinuðu þjóðanna 
er varða samfélagsábyrgð.

Vissulega búum við einstaklega 
vel hér á landi hvað þetta varðar, 
þar sem segja má að umgjörð og 
umhverfi íslensks viðskiptalífs og 
samfélags sé með þeim hætti að 
þessi 10 viðmið sem sáttmálinn 
byggir á eru okkur nærtæk og eðli-
legur hluti af lífi okkar og viðhorf-
um. Viðmiðin sem unnið er með 
eru á sviði mannréttinda, vinnu-
markaðsmála, umhverfismála og 
baráttu gegn hvers kyns spillingu. 
Allt eru þetta þættir sem við höfum 

náð góðum árangri með í okkar 
samfélagi og þó lengi megi gott 
bæta þá stendur íslenskt atvinnulíf 
heilt yfir vel hvað þetta varðar.“

Grundvallarviðmiðin tíu sem 
unnið er með í Global Compact eru:

n  Mannréttindi 
Fyrirtæki styðja og virða vernd 
alþjóðlegra mannréttinda.
Fyrirtæki fullvissa sig um að þau 
gerist ekki meðsek um mann-
réttindabrot.

n  Vinnumarkaður 
Fyrirtæki styðja við félagafrelsi 
og viðurkenna í raun rétt til 
kjarasamninga. Fyrirtæki tryggja 
afnám allrar nauðungar- og 
þrælkunarvinnu. Virkt afnám 
allrar barnavinnu er tryggt. Fyrir-
tæki styðja afnám misréttis til 
vinnu og starfsvals.

n  Umhverfi 
Fyrirtæki styðja beitingu var-
úðarreglu í umhverfismálum.
Fyrirtæki hafi frumkvæði að því 
að hvetja til aukinnar ábyrgðar 
gagnvart umhverfinu. Fyrirtæki 
hvetji til þróunar og nýtingar á 
umhverfisvænni tækni.

n  Gegn spillingu 
Fyrirtæki vinni gegn hvers kyns 
spillingu, þar með talið kúgun og 
mútum.

„Líkt og sjá má á viðmiðum 
Global Compact er verkefnið 
náskylt heimsmarkmiðum og 
þeim áskorunum sem þar er tekist 
á við. Grundvallarmunur er sá 
að heimsmarkmiðin eru, eðli 
markmiða samkvæmt, afmörkuð 
í tíma. Global Compact er vett-
vangur sem er viðvarandi og byggir 
kannski frekar á stöðugri þróun og 
umbótum. Þetta er vettvangur sem 
gerir ráð fyrir því að ákveðnum 
forsendum eða grunni sé náð en að 
síðan geti aðilar haldið áfram að 
þróa sína vegferð. Allir sem taka 
þátt í verkefninu þurfa árlega að 
gera grein fyrir því hvernig staðið 
er að vinnu með þessi viðmið og í 
mörgum tilfellum eru aðilar jafn-
framt að vinna með heimsmark-
miðin sem styrkir verkefnið þá enn 
frekar.

Það má kannski segja að hug-
myndafræði Global Compact 
minni um margt á ask Yggdrasils 
í norrænu goðafræðinni sem stóð 
upp í gegnum allan heiminn og 
snerti með hverjum anga ein-
hvern hlut heimsins. Þannig þarf 
samfélagsábyrgðin að virka og 
þannig vill Global Compact starfa.
Við verðum að hlúa að og næra 
lífsins tré á hverjum tíma, það er 
sameiginlegt viðfangsefni okkar, 
enda teygir það anga sína um allan 
heim.“

Með hvaða hætti geta fyrirtæki 
eflt samfélagsábyrgð sína?

„Vitund fyrirtækja og stofnana 

um mikilvægi samfélagsábyrgðar 
er að aukast og eflast. Oft held ég að 
skilgreiningarvandi sé að þvælast 
fyrir okkur og að margir séu í 
vanda með hugtök sem tengjast 
samfélagsábyrgð, sjálfbærni og 
fleiri viðfangsefnum sem tengjast 
Global Compact. Það breytir því 
ekki að víða finnum við ríkan vilja 
hjá fyrirtækjum til að standa sig 
betur. Árangur á sviði samfélags-
ábyrgðar og sjálfbærni er oft og 
tíðum farinn að grundvalla ákvarð-
anir þegar kemur að fjárfestingum 
og fjármögnun á sama tíma og 
stefnumótun tekur í auknum mæli 
til þessara þátta. Viðfangsefnið er 
ekki lengur skemmtileg viðbót við 
mjúku málin, skýr sýn og djúpur 
skilningur verður smám saman for-
senda sóknar og þróunar, þetta er 
reyndar orðin raunin í mörgum til-
fellum. Ein birtingarmynd þessarar 
þróunar er umfang málaflokksins í 
ársskýrslum félaga og stofnana. “

Hvers vegna er samfélagsábyrgð 
fyrirtækja mikilvæg samfélaginu?

„Í hugmyndafræði samfélags-
ábyrgðar felst ásetningur fyrir-
tækja og stofnana til þess að hafa til 

hliðsjónar í allri sinni ákvarðana-
töku velferð og hag þeirra sem 
samfélagið byggja. Í því felst t.a.m. 
velferð viðskiptavina, starfsmanna, 
umhverfis og allra þeirra sem 
einingin snertir eða hefur áhrif á í 
sínum daglega rekstri.“

Er aukin krafa um að fyrirtæki 
geri grein fyrir hvernig samfélags-
legri ábyrgð er háttað innan fyrir-
tækjanna?

„Raunin er sannanlega sú að 
aukin krafa er á íslensk fyrirtæki 
um ábyrga afstöðu þegar kemur 
að samfélagsábyrgð. Krafan um 
ábyrga starfshætti og framlag til 
aukinnar velferðar og umhverfis 
í daglegum rekstri er alltum-
lykjandi.

Samfélagið gerir í dag ríkari 
kröfur til atvinnulífs, opinberra 
aðila og stjórnmála en áður voru 
gerðar. Væntingar eru um að þessir 
aðilar gangi lengra en lög og reglur 
kveða á um. Slíkt þarf auðvitað 
alltaf að skapa grunninn en til við-
bótar koma væntingar um siðferði 
og gildi sem byggja meðal annars 
á alþjóðlegum viðmiðum sem við 
sjáum kristallast í Global Compact.

Það er m.a. þess vegna sem við 
sjáum hvað Global Compact getur 
gagnast vel sem verkfæri sem 
styður fyrirtæki í að ramma inn 
stefnu á sviði samfélagsábyrgðar. 
Stefnu sem þarf svo að innleiða á 
öllum sviðum rekstrar og tengja 
við öll grundvallargildi fyrirtækis á 
hverjum tíma í öllum lögum.“

Hugmyndin um lífsins tré 
mikilvægari en nokkru sinni 
Krafan um ábyrga starfshætti og framlag til aukinnar velferðar og umhverfis í daglegum rekstri 
er alltumlykjandi, að sögn Ingibjargar Aspar hjá Samtökum atvinnulífsins. Verðmæt tækifæri 
geta falist í jafn mikilvægum málaflokki og samfélagsábyrgðin er í alþjóðlegri umgjörð. 

Ingibjörg Ösp 
Stefánsdóttir, 
forstöðumaður 
Samkeppnis-
hæfnissviðs SA. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI
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Krónan hefur náð eftirfarandi árangri 
í Svansvottunarferlinu:

� 20% af öllum rekstrarvörum sem Krónan selur eru umhverfisvottaðar 
(vottaðar með Svaninum eða Evrópublóminu)

� 4% af matar- og drykkjarvöru eru lífrænt vottaðar

� Markviss áhersla er lögð á að sporna gegn matarsóun 
og flokkun er til fyrirmyndar

� Krónan notar einungis umhverfisvottaðar ræsti- 
og hreinlætisvörur fyrir eigin þrif og rekstur

� Krónan er með virka orkustefnu 
sem dregur úr orkunotkun

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Svansvottaðar!
Nú eru allar Krónuverslanir

Pssst ... 
kynntu þér 

málið betur á 
kronan.is
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Íslendingar eru nokkuð meðvit-
aðir um nauðsyn endurnýtingar 
og endurvinnslu en fæstir huga 

þó að því hvað verður um bílinn 
þegar hann er seldur eða lendir í 
tjóni. Margir eru heldur ekkert að 
hugsa um að hægt væri að nota 
heilu varahlutina úr bílunum,“ 
segir Aðalheiður Jacobsen, eigandi 
og framkvæmdastjóri Netparta. 
„Mikilvægt er að taka bíl til 
niðurrifs með umhverfisvænum 
hætti þannig að bæði sé hægt að 
endurnýta varahluti úr honum og 
tryggja réttan farveg fyrir annað 
hráefni. Í bílum eru enn alls kyns 
spilliefni eins og olía, bensín, kæli-
vökvi og fleira sem þarf að losa. Úr 
sér genginn bíll getur verið mikil 
umhverfismengun ef ekki er vel að 
hugað.“

Aðalheiður stofnaði fyrirtækið 
árið 2009 og þar starfa nú átta 
starfsmenn. „Leiðarljós Netparta 
er að ekkert sé urðað, og allt sé 
endurunnið og minnka þannig 
sóun eins og hægt er,“ segir hún og 
bætir við: „Það tekur einn starfs-
mann 1–2 daga að rífa bíl, f lokka 
og merkja varahluti og koma fyrir 
á lager, en í gegnum fyrirtækið fara 
rúmlega 300 bílar á ári í umhverfis-
vænt niðurrif.“ Frá upphafi hefur 
það verið markmið eiganda að 
koma niðurrifi bíla í umhverfis-
vænan farveg og efla innlenda 
varahlutasölu. Aðalheiður segir 
að í dag séu 85% af úr sér gengnum 
bílum hjá Netpörtum endurunnin 
með því að endurnýta varahluti 
fyrir bíla sem enn eru í notkun 
og setja afgang í endurvinnslu 
brotajárns, gúmmís og fleira, sam-
kvæmt stöðlum, lögum og reglum. 
Markmiðið sé að ná 95% markmiði 
Evrópusambandsins.

Samfélagslega  
ábyrg endurvinnsla
Netpartar hlutu verðlaun á 
Umhverfisdegi atvinnulífsins 
2020 fyrir framtak ársins á sviði 
umhverfismála. Á vef Samtaka 
atvinnulífsins kemur fram að 
Netpartar fái viðurkenninguna 
fyrir að vera leiðandi í umhverfis-
málum við niðurrif bíla og sölu 
varahluta. „Já, þetta var mikilvæg 
viðurkenning á umhverfisvænni 
starfsemi fyrirtækisins og liður 
í að fá fleiri bílapartasölur til að 
skilgreina sig sem umhverfisvæna 
endurvinnsluaðila. Starfsemin 
er samfélagslega ábyrg, og snertir 
alla hluta reksturs fyrirtækisins á 
jákvæðan hátt, hvort sem um er að 
ræða viðskiptavinina, starfsmenn 
eða birgja.“

Auka nýtingu  
notaðra varahluta
Netpartar er eina bílapartasalan á 
landinu með vottun BSI á umhverf-
isstjórnunarkerfi, ISO 14001. Að 
auki hafa Netpartar vottun á gæða-
stjórnunarkerfi, ISO 9001. Þetta er 
liður í því að hífa þennan geira upp 
hvað varðar umhverfismálin enn 
frekar. Aðalheiður segir enn mjög 
langt í land með að gera notkun á 
varahlutum almenna hér á landi. 
„Í dag stendur notkun íslenskra 
bifreiðaeigenda á notuðum vara-
hlutum í um 3-4%. Í Svíþjóð er 
almenn notkun notaðra vara-
hluta í bifreiðar um 15% og stefna 
sett á 20%,“ segir hún sem dæmi 
um hvernig Íslendingar standi 
í samanburði við aðrar þjóðir á 
þessum vettvangi. „Net partar vilja 
því „normalísera“ meiri notkun á 
notuðum varahlutum á meðal bif-
reiðaeigenda til dæmis með því að 
tryggingafélögin hvetji enn frekar 

til notkunar notaðra varahluta og 
verði virk í þeim efnum.“ Liður í 
þessu verkefni er að bæta ímynd 
partasölu, en þar sem Netpartar 
eru bæði með umhverfisvottun 
og með gæðavottun á sölu og 
þjónustu í kringum notaða vara-
hluti, þá getur fyrirtækið ábyrgst 
rekjanleika og ásigkomulag til 
upprunabifreiðar. „Þannig geta 
viðskiptavinir treyst því úr hvaða 
bíl varahluturinn kemur og ef hann 
stenst ekki kröfur um notkun þá 
bjóðum við endurgreiðslu. Notaður 
varahlutur hjá Netpörtum er alltaf 
50% ódýrari en nýr og í mörgu 
tilfellum mun ódýrari en það.“ Oft 
getur verið betra að nota rekjan-
lega og upprunalega varahluti, þá 
sérlega hafi þjónustuferlið verið 
gæðavottað. Of oft kaupir fólk 
almenna varahluti frá Kína jafnvel, 
sem svo passa ekki þrátt fyrir allt. 
Þá átta margir sig ekki á því að það 
getur líka verið dýrara þegar upp 
er staðið og klárlega óumhverfis-
vænna.

Þarf að efla innlenda flokkun
Aðalheiður bendir á að hægt sé að 
vinna betur að því innan stjórn-
sýslunnar að efla innlenda flokkun 
og endurvinnslu bifreiða, og því er 
hún mjög ánægð með að vinna að 
stefnumótun á vegum umhverfis-

ráðuneytisins um meðhöndlun 
úrgangs 2021-2032 og kallast „Í átt 
að hringrásarhagkerfi“ sé hafin. 
„Við höfum einnig talað fyrir bættu 
regluumhverfi varðandi rafmagns-
batterí. Nú kostar það rafmagns-
bílaeigendur um 250 þúsund 
krónur að skila slíkri rafhlöðu inn 
til endurvinnslu en slíkt fyrir-
komulag er ekki að finna í löndum 
Evrópusambandsins,“ segir hún og 
bætir við að bifreiðaeigendur hafi 
getað skilað inn rafbatteríum án 
endurgjalds til Netparta. „Þann-
ig er hægt að tryggja að rafhlaðan 
geymist með öruggum hætti og án 
þess að hún skemmist, þar til henni 
er fundinn réttur farvegur. Þessar 
rafhlöður eru þannig úr garði 
gerðar að þær eiga eftir allt að 80% 
af afkastagetu þrátt fyrir að geta 
ekki þjónað rafbílnum meira, og 
það býður upp á alls konar nýsköp-
unarmöguleika.“

Endurnýting rafhlaðna  
úr rafbílum
Í þessu sambandi taka Netp-
artar ásamt Hringrás þátt í nýju og 
spennandi samnorrænu verk-
efni sem kallast PROACTIVE, en 
verkefnið snýst um að bæta ferlið 
við meðhöndlun rafhlaðna úr raf-
bílum á Norðurlöndunum. „Þetta 
er tveggja ára verkefni sem hófst 
núna í ágúst, stýrt af sænskum aðila 
og fjármagnað af Nordic Innova-
tion,“ segir Aðalheiður. „Samstarfs-
verkefnið hefur það að markmiði 
að finna skilvirkt og öruggt ferli 
sem leiðir til réttrar meðhöndlunar 
á endurhlaðanlegum rafhlöðum 
á Norðurlöndum, með áherslu 
á Ísland, Færeyjar og Grænland. 
Langtímamarkmið þessa verkefnis 
tengist orkuskiptum í bílaiðnaðin-
um og að gera alla meðhöndlun raf-

bílabattería sjálfbæra áður en orku-
skiptin verða, svo til mikils er að 
vinna. Verkefninu er því ætlað að 
styrkja uppbyggingu á iðnaðinum 
í kringum meðhöndlun á slíkum 
rafhlöðum á Norðurlöndunum og 
nýta þá þekkingu sem hlýst sem 
viðmið fyrir það sama í Evrópu-
löndunum. Umhverfisvænni bílum 
fer fjölgandi á götunni, en þetta eru 
bílar sem mikilvægt er að viðhalda 
vel ekki síður en eldri bílum sem 
enn eru í umferð. Því betur sem 
staðið er að þessu, því minni þörf 
verður á framleiðslu nýrri vara-
hluta.“

Ávinningur fyrir efnahag  
og umhverfi
Fyrir utan augljósan ávinning fyrir 
umhverfi og loftslag sem hlýst af 
umhverfisvænni endurvinnslu 
bifreiða, þá fer það einnig saman 
við efnahagslegan ávinning, að 
sögn Aðalheiðar. „Í Finnlandi hefur 
verið reiknað út að trygginga-
félög þar í landi hafi getað lækkað 
kostnað við varahlutakaup um 
20% með því að kaupa notaða og 
rekjanlega varahluti í tjónabíla. 
Flest hver starfa þau svo eftir stefnu 
um samfélagslega ábyrgð svo það 
styður við stefnu þeirra. Þetta er 
gott dæmi um samfélagslega ábyrg 
viðskipti,“ segir hún og nefnir enn 
fremur að viðhorf til rekstrar sé 
einnig að breytast. „Það snýst ekki 
lengur bara um að skila hagnaði til 
hluthafa, heldur að gera það án þess 
að það sé á kostnað umhverfisins 
eða samfélagsins sem við búum 
í. Rekstur sem ekki er ábyrgur í 
umhverfismálum eða hefur til-
einkað sér samfélagslega ábyrgð er 
ekki ásættanlegur til framtíðar og 
mun heldur ekki lifa af í samkeppni 
framtíðarinnar.“

Koma niðurrifi bíla í 
umhverfisvænan farveg
Úr sér gengnir bílar geta valdið miklum umhverfisspjöllum. Netpartar ehf. er fyrirtæki sem 
sérhæfir sig í umhverfisvænni endurvinnslu bifreiða og er starfrækt á Selfossi.

Aðalheiður 
Jacobsen, 
framkvæmda-
stjóri Netparta. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Leiðarljós Net-
parta er að ekkert 

sé urðað og allt sé 
endur  unnið og minnka 
þannig sóun eins og 
hægt er.





VIRK leggur áherslu á að 
skapa fjölbreytt tækifæri 
fyrir einstaklinga í þjónustu 

og styðja þá til endurkomu inn 
á vinnumarkaðinn. Á hverju ári 
útskrifast fjöldi einstaklinga úr 
starfsendurhæfingu frá VIRK og er 
tæplega 80% þeirra virk á vinnu-
markaðinum við útskrift; fer í 
vinnu, nám eða virka atvinnuleit. 
Árið 2020 útskrifuðust 1.601 ein-
staklingur frá VIRK og voru 1.265 
þeirra, eða 79% af þeim, virkir á 
vinnumarkaði við útskrift.

Umtalsverður hluti þeirra sem 
útskrifast úr starfsendurhæfingu 
fara aftur til sinna fyrri starfa eða í 
ný störf með aðstoð ráðgjafa VIRK 
í starfsendurhæfingu. Þó er ávallt 
ákveðinn hluti einstaklinga sem 
ljúka þjónustu hjá VIRK en eru enn 
með skerta starfsgetu við útskrift. 
Þessi hópur þarf oft aukna aðstoð 
við að komast inn á vinnumarkað-
inn á farsælan hátt og því stendur 
þeim til boða að þiggja þjónustu 
frá sérstökum atvinnulífstenglum 
sem starfa hjá VIRK.

VIRK Atvinnutenging
Þegar ráðgjafar VIRK telja að ein-
staklingar í starfsendurhæfingu 
gætu nýtt sér frekari aðstoð við 
endurkomu á vinnumarkað geta 
þeir vísað þeim til atvinnulífs-
tengla VIRK. Þjónustan sem 
atvinnulífstenglar veita er meðal 
annars aðstoð við gerð ferilskrár 
og kynningarbréfs, undirbúningur 
fyrir atvinnuviðtöl og aðstoð við 
atvinnuleitina sjálfa. Meginmark-
miðið er að undirbúa þessa ein-
staklinga sem best fyrir atvinnu-
leit og fylgja þeim síðan eftir, 
jafnvel eftir að í starf er komið eða 
eins og þörf er á, en ferlið er sniðið 
eftir þörfum hvers og eins.

Lögð er áhersla á að þeir 

þjónustuþegar sem þess þurfa fái 
tækifæri til að koma inn á vinnu-
markaðinn með stigvaxandi hætti 
og í þeim tilfellum er oft unnin sér-
stök virkniáætlun í samvinnu við 
einstaklingana sjálfa og yfirmenn 
þeirra. Í slíkum áætlunum er tekið 
mið af verkefnum, vinnuferlum, 
aðstæðum og vinnutíma á við-
komandi vinnustað.

Lögð er áhersla á að styðja bæði 
einstaklinginn og ekki síður 
vinnustaðinn. Meðan á eftirfylgni 
stendur aðstoða atvinnulífstenglar 
við úrlausn vandamála sem upp 
geta komið í endurkomuferlinu 
í samráði við starfsmanninn og 
vinnustaðinn.

Gott samstarf við fyrirtæki
Markmiðið með atvinnuteng-
ingunni er að ljúka starfsendur-
hæfingu á farsælan hátt með því 
að tengja einstaklinga við störf við 
hæfi og útvega fyrirtækjum gott 
starfsfólk ásamt því að halda uppi 
virkri atvinnuþátttöku á Íslandi og 
stuðla að heilbrigðu samfélagi.

Gott samstarf við fyrirtæki er 
því grundvöllur farsællar atvinnu-
tengingar. Atvinnulífstenglar 
VIRK gegna lykilhlutverki í því að 
tengja einstaklinga við fyrirtæki 
eða stofnanir út frá óskum beggja 
og aðstoða einstaklinginn, en ekki 
síður vinnustaðinn, við aðlögun og 
endurkomu til vinnu.

Samstarf við fyrirtæki og stofn-
anir hefur gengið vel og viðtökur 
verið góðar. Yfir 1.300 fyrirtæki eru 
skráð inni í upplýsingakerfi VIRK 
og er stór hluti þeirra með skráða 
tengiliði, en það auðveldar öll sam-
skipti við fyrirtækin þegar leitað 
er að störfum hjá þeim. Af þessum 
fyrirtækjum eru yfir 300 fyrirtæki 
búin að undirrita sérstakan sam-
starfssamning við VIRK. Í gegnum 

allt þetta ferli hafa hundruð ein-
staklinga fengið vinnu með aðstoð 
atvinnulífstengla VIRK.

Mikilvægi hlutastarfa
Þátttaka á vinnumarkaði á Íslandi 
er mismunandi milli hinna ýmsu 
þjóðfélagshópa, t.d. er atvinnu-
þátttaka einstaklinga með skerta 
starfsgetu minni en hjá ein-
staklingum með fulla starfsgetu. 
Einstaklingar með skerta starfs-
getu sem eru á vinnumarkaðinum 
eru einnig mun líklegri til að vera í 
hlutastörfum í samanburði við þá 
sem eru með fulla starfsgetu.

Rannsóknir sýna að það að vera 
með vinnu er mikilvægt fyrir bæði 
heilsu og velferð einstaklingsins og 
því er mikilvægt að fjölga tæki-
færum einstaklinga með skerta 
starfsgetu til þátttöku á vinnu-
markaði. Fjölgun hlutastarfa á 
íslenskum vinnumarkaði væri ein 
leið til þess en samkvæmt tölum 
frá Hagstofunni eru einungis um 
23% af öllum störfum í landinu 
skilgreind sem hlutastörf.

Telja mögulegt að fjölga 
hlutastörfum
Skráning fyrirtækja hjá VIRK hófst 
árið 2016 í tengslum við þróunar-

verkefnið Aukin atvinnutenging 
í starfsendurhæfingu, sem við lok 
verkefnis var innleitt inn í ferli 
starfsendurhæfingar sem VIRK 
Atvinnutenging. Árið 2018 fékk 
VIRK gott tækifæri til að skoða 
afstöðu fyrirtækja sem skráð voru 
í upplýsingagrunn VIRK. Það ár 
tók VIRK þátt í undirbúningi og 
útfærslu á rannsókn sem velferðar-
ráðuneytið stýrði, þar sem kanna 
átti styðjandi og hindrandi þætti 
fyrir atvinnuþátttöku einstaklinga 
með skerta starfsgetu út frá sjónar-
miðum atvinnurekenda.

Spurningakönnunin var fram-
kvæmd af Gallup og var um að 
ræða þversniðskönnun meðal 
íslenskra fyrirtækja, fyrsta 
könnunin sem gerð hefur verið á 
viðhorfum vinnuveitenda á Íslandi 
gagnvart því að ráða starfsfólk með 
skerta starfsgetu í vinnu.

Niðurstöður könnunarinnar, 
sem kynntar voru í ársriti VIRK 
2019 og finna má á vefsíðu VIRK, 
sýna m.a. að nær helmingur fyrir-
tækjanna (45%) sem tóku þátt í 
rannsókninni töldu mögulegt 
að fjölga hlutastörfum á vinnu-
staðnum þeirra.

Niðurstöðurnar sýndu einnig að 
vinnuveitendur með fyrri reynslu 
af því að ráða einstaklinga með 
skerta starfsgetu voru marktækt 
líklegri til að vilja ráða aftur slíka 
starfsmenn á næstu tveimur árum 
og þeir voru líka líklegri til að 
telja mögulegt að fjölga hluta-
störfum á vinnustaðnum. Tæp 60% 
fyrirtækjanna sem höfðu reynslu 
af því að ráða starfsmenn með 
skerta starfsgetu sögðu reynsluna 
hafa verið frekar eða mjög góða. 
Einungis 4% fyrirtækjanna sögðu 
reynsluna hafa verið frekar eða 
mjög slæma. Fyrirtækin með góða 
reynslu af slíkum ráðningum voru 

líka marktækt líklegri til að svara 
játandi að hægt væri að fjölga 
hlutastörfum á vinnustaðnum 
þeirra.

Fjölbreytileiki á  
vinnumarkaði mikilvægur
Í könnuninni kom einnig skýrt 
fram mikilvægi þess að vera í góðu 
sambandi við vinnuveitendur, 
þar sem þátttakendur frá fyrir-
tækjum sem voru úr upplýsinga-
grunni VIRK en þau höfðu fengið 
sérstaka kynningu á starfsemi 
VIRK og atvinnutengingu fyrir 
einstaklinga með skerta starfsgetu, 
sýndu jákvæðari viðhorf en önnur 
fyrirtæki í rannsókninni gagnvart 
þessum hópi starfsmanna hvað 
varðar t.d. fjarveru frá vinnu og 
sveigjanleika í vinnu. Þeir töldu 
enn fremur að fjölbreytileikinn 
sem skapaðist við að ráða starfs-
menn með skerta starfsgetu væri 
mikilvægur fyrir vinnustaðinn.

Könnunin kallaði fram sam-
félagslegt mikilvægi þess að skapa 
rými á vinnumarkaðinum fyrir 
einstaklinga með mismunandi 
starfsgetu með því m.a. að fjölga 
hlutastörfum.

Hafðu samband!
Mikilvægur þáttur í starfi atvinnu-
lífstengla VIRK er að vera í góðu 
sambandi við vinnustaði og veita 
bæði almenna fræðslu og stuðning 
sem og meira sérhæfða ráðgjöf 
þegar einstaklingar sem eru að 
ljúka starfsendurhæfingu eru að 
koma til baka inn á vinnustaðinn.

VIRK leitar stöðugt eftir sam-
starfi við ný fyrirtæki og stofnanir 
sem eru hvött til þess að afla sér 
nánari upplýsinga á virk.is eða 
hafa samband við atvinnulífs-
tengla VIRK með því að senda póst 
á atvinnutenging@virk.is.

Fjölgum hlutastörfum og aukum 
sveigjanleika á vinnumarkaði
VIRK Starfsendurhæfingarsjóður sinnir því mikilvæga hlutverki að styðja og efla starfsgetu ein-
staklinga sem hafa vilja og getu til þess að komast aftur á vinnumarkað eftir veikindi eða slys.

Stefán Ólafur 
Stefánsson, 
Jónína Waag-
fjörð og Þor-
steinn Hilmars-
son hjá VIRK. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRING

 VIRK leitar stöð-
ugt eftir samstarfi 

við ný fyrirtæki og 
stofnanir sem eru hvött 
til þess að afla sér nán-
ari upplýsinga á virk.is 
eða með því að senda 
póst á atvinnutenging@
virk.is.
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Getur þú hugsað þér 
daglegt líf án rafmagns?

Í tæknivæddu samfélagi nútímans er erfitt að hugsa sér daglegt líf án rafmagns, svo 
samofið er það öllu sem við tökum okkur fyrir hendur. RARIK rekur umfangsmesta 
rafdreifikerfi á Íslandi sem nær til 90% af sveitum landsins og til 44 þéttbýliskjarna. 
Lengd dreifikerfisins er yfir 9.000 km og þar af eru 70% jarðstrengir.

www.rarik.is



EY á Íslandi ætlar að 
styðja viðskiptavini 

sína við innleiðingu á 
sjálf bærni í stefnu sína 
út frá þáttum líkt og LTV 
og EPIC.

EY á Íslandi hefur stofnað 
sjálf bærniteymi með reynslu-
miklu fólki úr atvinnulífinu. 

Teymið skipa Gunnar S. Magnús-
son, sem mun leiða framsókn EY 
á sviði sjálf bærni en hann var 
áður hjá Íslandsbanka, dr. Snjó-
laug Ólafsdóttir, sérfræðingur á 
sviði sjálf bærni í rekstri, stefnu-
mótunar og markmiðasetningar 
fyrirtækja og stofnana, og Hólm-
fríður K. Árnadóttir, sérfræðingur 
í stefnumótun, verkefnastýringu, 
grænum fjármálum og jafnréttis-
málum. Jafnframt mun Margrét 
Pétursdóttir forstjóri starfa náið 
með teyminu í tengslum við 
sjálf bærni, upplýsingagjöf og 
staðfestingarvinnu auk þess að 
samþætta sjálf bærni inn í aðra 
starfsemi EY. Teymið mun vinna 
þvert á önnur svið EY og mynda 
sterk tengsl við alþjóðleg CCaSS (e. 
Climate Change and Sustainability 
Services) teymi EY, sérstaklega á 
Norðurlöndunum.

Kolefnishlutlaust EY 
Uppbyggingin á Íslandi er í sam-
ræmi við áherslur EY á alþjóða-
vísu en þar hefur verið mikill 
vöxtur í sjálf bærniráðgjöf og 
staðfestingarvinnu. Þetta á bæði 
við um þjónustu við viðskipta-
vini og gagnvart eigin rekstri 
en EY náði markmiði sínu um 
að jafna kolefnissporið sitt að 
fullu í lok árs 2020. Við ætlum að 
gera betur í ár og halda áfram að 

minnka kolefnissporið en um leið 
kolefnisjafna meira en við losum. 
Samþykkt hefur verið tímasett 
og mælanleg aðgerðaáætlun til 
að ná  „net-zero carbon emiss-
ions“ á árinu 2025. Sem hluta 
af þeirri vegferð tekur EY þátt í 
alþjóðlegu samstarfi sem kallast 
Science Based Targets initiative, 
þar sem fyrirtæki geta séð hversu 
mikið og hversu hratt þau þurfa 
að draga úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda til að koma í veg fyrir 
verstu áhrif loftslagsbreytinga. EY 
er enn fremur með sterka áherslu 
á jafnréttismál og fjölbreytileika 
og hefur m.a. tekið þátt í að stofna 
SHE Index vísitöluna, sem mælir 
frammistöðu fyrirtækja út frá 
þessum þáttum.

EY leggur áherslu  
á langtímavirði
Í ljósi þeirra áskorana sem blasa 
við okkur vegna loftslagsbreyt-
inga og annarra sjálf bærniþátta 
eru viðskipti eins og við þekkjum 
þau ekki valkostur lengur. Hefð-
bundinn tilgangur fyrirtækja, 
sem hefur verið að hámarka hagn-
að eigenda sinna, er að líða undir 
lok. Nú þurfa fyrirtæki að huga að 
f leiri hagsmunum, líkt og starfs-
fólki, umhverfi, viðskiptavinum 
og samfélaginu. Þau fyrirtæki sem 
ekki breytast og það hratt, munu 
verða skilin eftir af samkeppnis-
aðilum sínum sem standa sig vel 
út frá sjálf bærni og viðmiðum 

um umhverfis- og félagslega þætti 
og stjórnarhætti (UFS). Í könnun 
sem EY gerði í lok árs 2018 kemur 
fram að 96-97% fjárfesta horfa til 
sjálf bærniupplýsinga við mat á 
fjárfestingakostum og að 90–95% 
þeirra myndu útiloka fjárfestinga-
kosti með slaka UFS frammistöðu. 
Frá árinu 2016 hefur EY verið í 
samstarfi við sjálfseignarstofnun-
ina Coalition for Inclusive Capi-
talism („EPIC“), við að skilgreina 
alþjóðlega mælikvarða til að meta 
og skýra frá langtímavirði (e. 
long-term value (LTV)) fyrirtækja, 
ekki bara fyrir fjárfesta heldur 
fyrir víðari hóp hagsmunaaðila. 
Áherslan er að hverfa frá hinum 
hefðbundna tilgangi fyrirtækja 
um að hámarka virði til eigenda 
sinna (e. shareholder value) yfir 
í það að auka virði allra hags-
munaaðila í víðasta skilningi þess 
orðs (e. stakeholder value). Árið 
2018 var svo birt skýrsla um EPIC 

með leiðbeiningum til að hjálpa 
fyrirtækjum að sýna fjárfestum 
fram á það hvernig langtímastefna 
þeirra skapar virði til allra hags-
munaaðila.

Samræming í sjálfbærni  
upplýsingagjöf
Í dag er fjöldinn allur af reglum, 
stöðlum og leiðbeiningum um 
framsetningu á lykilsjálf bærni-
upplýsingum (700 til 800 talsins). 
Við þetta ástand er nánast ógern-
ingur fyrir notendur að bera saman 
upplýsingar á milli félaga og því er 
samræming gríðarlega mikilvæg. 
Gjarnan er vitnað til þessara staðla 
sem stafrófssúpunnar (e. alphabet 
soup) en einkum er horft til hinna 
fimm stóru: GRI, CDSB, CDP, IR og 
SASB. Mikil vinna hefur verið lögð 
í að þróa viðurkenndan og sam-
ræmdan staðal við framsetningu 
á sjálf bærniupplýsingum. Stefnt 
er að því að kynna tímalínu fyrir 
innleiðingu samræmds sjálf-
bærnistaðals í haust í tengslum 
við loftslagsfund SÞ í Glasgow. Það 
þarf ekki að fjölyrða um mikilvægi 
slíks staðals þar sem fyrirtæki og 
stofnanir munu fá skýra mynd um 
hvað og hvernig þau eiga að veita 
upplýsingar út frá sjálf bærni í 
rekstri sínum. Samræmdur staðall 
mun auðvelda endurskoðendum 
að veita staðfestingu á sjálf-
bærniupplýsingum fyrirtækja 
sem fjárfestar, viðskiptavinir og 
hið opinbera geta nýtt sér. Því er 

ekki seinna vænna fyrir fyrirtæki 
að taka ákveðin skref í þessum 
málum til að vera undirbúin 
auknum kröfum um ítarlega og 
nákvæma sjálf bærniupplýsinga-
gjöf til viðbótar við hefðbundið 
fjárhagsuppgjör.

Spennandi sjálfbærnivegferð 
EY á Íslandi ætlar að styðja við-
skiptavini sína við innleiðingu 
á sjálf bærni í stefnu sína út frá 
þáttum líkt og LTV og EPIC. Við 
viljum hjálpa fyrirtækjum að 
finna leiðir til að mæla árangur og 
skýra frá honum á gagnsæjan og 
ábyrgan hátt. Við viljum undirbúa 
viðskiptavini okkar fyrir gildis-
töku nýrra alþjóðlegra reglna um 
sjálf bærni líkt og flokkunarkerfi 
ESB. 

Við munum hvetja hagsmunaað-
ila til ábyrgrar kolefnisjöfnunar, 
þátttöku í hringrásarhagkerfinu 
og hjálpa þeim að nýta sér sjálf-
bæra og græna fjármögnunar-
kosti. Við munum einnig veita 
fyrirtækjum óháða staðfestingu 
á sjálf bærniupplýsingum til að 
auka traust á starfsemi þeirra út 
frá helstu sjálf bærniþáttum. Við 
trúum því að með þessu móti 
munu viðskiptavinir EY styrkja 
rekstrargrundvöll sinn og auka 
langtímavirði eigna og þjónustu 
sinnar. Það er spennandi sjálf-
bærnivegferð fram undan hjá EY 
og við hlökkum til að hefja hana 
með viðskiptavinum okkar.

EY styður við sjálfbærni í íslensku 
atvinnulífi með sjálfbærniteymi
Fyrirtæki þurfa að stórauka áherslu á að skapa langtímavirði, veita traustar sjálfbærniupplýsing-
ar, stefna að kolefnishlutleysi og sinna jafnréttismálum af alúð. EY hvetur fyrirtæki til aðgerða. 

Margrét Pétursdóttir, Snjólaug Ólafsdóttir, Gunnar S. Magnússon og Hólmfríður K. Árnadóttir er reynslumikið starfsfólk sem myndar sjálfbærniteymi hjá EY á Íslandi. MYND/AÐSEND
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Kolefnisjafnaðu aksturinn 
strax með Orkulyklinum!

Lykil- og korthafar skrá 
sig í kolefnisjöfnun 

á orkan.is

5 króna afsláttur 
af hverjum lítra fer 

í kolefnisjöfnun

Votlendissjóðurinn 
kolefnisjafnar þitt 

framlag

Allar nánari upplýsingar um verkefnið er að finna á orkan.is



Samfélagsábyrgð hefur verið 
hluti af rekstri BYKO frá 
stofnun þess árið 1962 en 

þá stunduðu eigendur garðrækt 
og síðar meir skógrækt til að láta 
gott af sér leiða til náttúrunnar, 
segir Berglind Ósk Ólafsdóttir, 
verkefnastjóri umhverfismála 
hjá BYKO. „Fyrirtækið hefur 
frá upphafi lagt mikla áherslu á 
umhverfismál og samfélagsábyrgð 
en nú er tímabært að hugsa lengra 
inn í reksturinn með sjálf bærni 
að leiðarljósi. Sjálf bærni byggist 
ekki eingöngu á umhverfismálum, 
heldur einnig á félagslegum 
þáttum, menningarmálum, heilsu 
og velferð og efnahagslífi.“

Viðurkennd umhverfismerki
BYKO hefur sett sér markmið um 
að draga úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda, minnka myndun 
úrgangs, mæla árangurinn og 
upplýsa um stöðu mála, segir 
Berglind. „Við leggjum áherslu á að 
umhverfisvottuðu vörurnar okkar 
séu vottaðar af óháðum aðilum og 
að umhverfismerkin séu viður-
kennd merki. Timbur er almennt 
umhverfisvænt byggingarefni og 
allt okkar timbur kemur frá sjálf-
bærri skógrækt en vottun á skóg-
rækt þýðir að timbrið sé ræktað 
samkvæmt ákveðnum sjálf bærni-
viðmiðum. BYKO kaupir rekjan-
leikavottað timbur þar sem allir 
helstu birgjar fyrirtækisins eru 
með rekjanleikavottun.“ Árið 2019 
setti BYKO sér heildstæða sjálf-
bærnistefnu byggða á þeim heims-
markmiðum Sameinuðu þjóðanna 
sem fyrirtækið vinnur að ásamt 
því að gefa út fyrstu samfélags-
skýrslu fyrir rekstrarárið 2019.

Ánægðara starfsfólk
Hún segir það mestu máli skipta, 
bæði í dag og til framtíðar, að 
starfsfólki fyrirtækisins líði sem 
best í vinnunni, að upplifun 
viðskiptavina sé sem best og að 
þekking og upplýsingagjöf skili 
sér til neytenda, viðskiptavina, 
starfsfólks og birgja fyrirtækisins. 
„Helsti ávinningur samfélags-
ábyrgðar gefur betri og skýrari 

rekstur, rekstrarsparnað og 
hjálpar stjórnendum að greina 
helstu áhættuþættina, greina hvar 
tækifærin eru, hvar sóun er og 
gefur fyrirtækjum samkeppnisfor-
skot á markaði. Starfsfólk verður 
einnig ánægðara, horft er til heilsu 
og öryggis starfsmanna og síðast 
en ekki síst vilja fyrirtæki mæta 
komandi kynslóðum þar sem þau 
hafa skyldur gagnvart þeim að 
ganga ekki um of á takmarkaðar 
auðlindir jarðar.“

Vistvæn byggingarefni
Byggingariðnaðurinn hefur 
lykilhlutverki að gegna í loftslags-
málum og er hann ábyrgur fyrir 
um 39% af kolefnislosun og 40% af 
úrgangsmyndun á heimsvísu, að 
sögn Berglindar. 

„BYKO ber ábyrgð í þeirri 
virðiskeðju og í gegnum sjálf-
bærnistefnu fyrirtækisins leggjum 
við áherslu á að geta boðið upp 
á vistvæn byggingarefni í öllum 
okkar vöruflokkum til framtíðar. 
Þá skiptir máli að fræðsla sé í 
fyrirrúmi, bæði í innra starfi, þar 
sem starfsfólk okkar fær reglulega 
þjálfun í umhverfismálum og vist-
vænum byggingarefnum, sem og 
að fræða markaðinn um vistvænt 
vöruframboð og geta boðið við-
skiptavinum upp á þann valmögu-
leika að velja vistvænni efni.“

Hvatning til nýsköpunar
BYKO hefur einnig skilgreint vist-
vænt vöruframboð sem hentar 
vel í framkvæmdir sem eiga að 
vera BREEAM vottaðar, en það 
er ákveðið vistvottunarkerfi sem 
kom fyrst fram árið 1990. „Í dag er 
BREEAM með yfir 80% markaðs-
hlutdeild í Evrópu þegar kemur 
að mati á umhverfisáhrifum 
bygginga. Kerfið hefur verið mikil 
hvatning til nýsköpunar í bygg-

ingageiranum og er notað í yfir 70 
löndum á heimsvísu. BYKO hefur 
því skilgreint inn á heimasíðu 
sinni þær vörur sem henta fyrir 
BREEAM annars vegar og Svaninn 
hins vegar.“

Fyrir nokkrum árum tók BYKO 
þátt í verkefni í samstarfi með 
Visthús þar sem fyrsta Svans-
vottaða íbúðarhúsið var byggt á 
Íslandi. „Þar öðluðust starfsmenn 
BYKO mikla reynslu og þekkingu 
gagnvart vistvænum byggingum 
en hlutverk fyrirtækisins var að 
koma með vistvæn byggingarefni, 
annaðhvort Svansvottaðar vörur 
eða vörur sem væru leyfilegar í 
Svansvottuð hús.“

Einnig hófst nýlega samstarf 
milli BYKO og Visthönnunar um 
byggingu Svansvottaðs einbýlis-
húss í Hafnarfirði. „Þar veitum við 
Visthönnun ráðleggingar varðandi 
efnisval. Með tilkomu þess verk-
efnis munum við geta miðlað 
þekkingu okkar áfram og öðlast 
nýja sýn og nálgun á Svansvottuð 
verkefni.“

Auknar kröfur hins opinbera
Í gegnum umhverfisstefnu 
fyrirtækisins býður BYKO upp á 

valmöguleikann á að kaupa vist-
vænni byggingarefni og hjálpa 
viðskiptavinum sínum með því 
að útvega ýmis gögn, til dæmis 
vottanir á verkefni sem er verið 
að byggja eftir ákveðnum vist-
vottunarkerfum, eins og t.d. 
BREEAM. „Þetta styður til að 
mynda við heimsmarkmiðið um 
ábyrga neyslu og framleiðslu. 
Ríki og sveitarfélög eru í auknum 
mæli farin að gera auknar kröfur 
um að byggingaraðilar byggi eftir 
ákveðnum vistvottunarkerfum. 
Svona kerfi taka á mörgum þáttum 
en vægi byggingarefna er þó mis-
mikið.“

Með því að birta rétt gögn, til 
dæmis umhverfisyfirlýsingar eða 
hvers kyns vottanir sem til þarf í 
slík vottunarkerfi, þá er BYKO að 
auðvelda viðskiptavinum sínum, 
t.d. hönnuðum, verkfræðingum, 
arkitektum og verktökum sem 
eru að byggja eftir slíku kerfi, að 
afla sér þessara gagna á auðveldari 
hátt. 

„Við birtum þessi gögn í gegnum 
vöruframboð okkar á heimasíðu 
BYKO og með því móti geta þeir 
sem þurfa sótt sér þessi gögn sjálfir 
og fengið þau stig sem til þarf í 

viðkomandi vottunarkerfi, en 
BREEAM vottunarkerfið byggist 
á stigagjöf úr ýmsum flokkum, 
og er byggingarefni einn af þeim 
flokkum.“

Meðvituð um hlutverk sitt
Hún segir samfélagsábyrgð og 
sjálfbærni skipta BYKO mjög miklu 
máli til framtíðar og að stjórnendur 
fyrirtækisins leggi mikið upp úr 
góðum stjórnarháttum og áherslu 
á jákvæð langtímaáhrif á starf-
semina. 

„Áskoranir BYKO liggja í að gera 
byggingariðnaðinn og byggingar-
efni á Íslandi umhverfisvænni. Við 
viljum stuðla að aukinni notkun 
timburs, bjóða upp á byggingar-
efni sem hafa ekki skaðleg áhrif 
á umhverfið eða heilsu fólks og 
minnka kolefnisspor við flutninga, 
hvort heldur sem er innanlands eða 
á milli landa. 

BYKO er leiðandi birgi bygging-
arefnis á Íslandi og gerir sér grein 
fyrir sínu hlutverki og ábyrgð.

BYKO leggur áherslu á sjálfbærni
BYKO leggur mikið upp úr samfélagsábyrgð og sjálfbærni til framtíðar. Stjórnendur og starfsfólk 
leggja mikið upp úr góðum stjórnarháttum og áherslu á jákvæð langtímaáhrif á starfsemina.

Í verslun BYKO í Breiddinni er mikið úrval fyrir fólk í framkvæmdum.

Berglind Ósk 
Ólafsdóttir, 
verkefnastjóri 
umhverfismála.

Sigurjón 
Þórhallsson, 
Rebekka Katrín 
Arnþórsdóttir, 
Sigurður Júlí-
us Jónsson, 
Jóna Guðrún 
Kristinsdóttir, 
Hildur Vala 
Hjaltadóttir og 
Viðar Magnús-
son. BYKO 
valdi fjögur af 
Heimsmark-
miðum Sam-
einu þjóðanna 
sem er mest 
viðeigandi fyrir 
reksturinn til að 
hafa að leiðar-
ljósi, en styðja 
um leið óbeint 
við önnur 
heimsmarkmið. 
BYKO vinnur 
að innleiðingu 
þessara 
fjögurra kjarna-
markmiða inn 
í alla starfsemi 
fyrirtækisins. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI
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Sigríður Ósk Bjarnadóttir, 
byggingarverkfræðingur 
Ph.D. og sérfræðingur í 

sjálf bærni og loftslagsmálum í 
mannvirkjagerð, er verkefnastjóri 
Grænu leiðarinnar.

Að sögn Sigríðar leggur VSÓ 
Ráðgjöf áherslu á að í allri 
starfsemi fyrirtækisins sé góð 
umgengni við umhverfið og hug-
myndafræði um sjálf bæra þróun 
höfð að leiðarljósi.

„Hitastig jarðar hefur hækkað 
á síðustu öld. Milliríkjanefnd 
Sameinuðu þjóðanna um lofts-
lagsbreytingar (IPCC) spáir því 
að hitastig jarðar muni hækka 
um 0,3 til 4,8 °C á næstu hundrað 
árum. Hitastig jarðar hefur þegar 
hækkað um 0,8 °C á síðustu 
hundrað árum. Mikil hröðun 
hefur átt sér stað á síðustu 30 árum 
þar sem 75% af hækkuninni hefur 
átt sér stað á þeim tíma. Vísinda-
menn eru almennt sammála um að 
hlýnun jarðar sé af mannavöldum. 
Það hefur verið mikil aukning í 
losun á gróðurhúsalofttegundum 
og þá sérstaklega kolefnis á síðustu 
árum vegna aukins iðnaðar.

Árið 2015 undirrituðu 55 ríki, 
þar á meðal Ísland, Parísarsátt-
málann, með það að markmiði 
að draga úr losun kolefnis og að 
halda hlýnun jarðar innan við 2 °C 
á þessari öld. Ríkisstjórn Íslands 
hefur sett sér það markmið að ná 
kolefnishlutleysi fyrir árið 2040.

„Við hjá VSÓ Ráðgjöf gerum 
okkur grein fyrir því að bygg-
ingariðnaðurinn er mikilvægur 
hlekkur í að ná þessum mark-
miðum um kolefnishlutleysi og 
tryggja þar með sjálf bærni fyrir 
komandi kynslóðir. Á heimsvísu 
er áætlað að byggingariðnaðurinn  
sé ábyrgur fyrir u.þ.b. 40% af kol-
efnislosun á heimsvísu.

Hingað til hefur þáttur bygg-
ingariðnaðarins í loftslagsbók-
haldi Íslands verið lítið til umræðu 
og líklegast mjög vanmetinn.“

Græna leið VSÓ Ráðgjafar
„Það er okkar samfélagsábyrgð 
sem ráðgjafarfyrirtækis að tryggja 
að okkar þjónusta, ráðgjöf og 
hönnun taki mið af loftslags-
vandanum. Við hjá VSÓ Ráðgjöf 
höfum skoðað umhverfisáhrif 
mannvirkja og skipulags í gegnum 
tíðina. Við vissum að við gætum 
gert betur í þessum málum þannig 
að sumarið 2019 settum við á fót 
verkefnið Græna leiðin til þess að 
mæta breyttum þörfum og kröfum 
samfélagsins. Öll þjónustusvið 
VSÓ koma að þessu verkefni því 
við vitum að besta leiðin til þess 
að ná umhverfismarkmiðum er að 
tryggja að ráðgjafar og hönnuðir 
á öllum sviðum vinni saman að 
heildstæðum lausnum. Verkefnið 
fór af stað með allsherjar endur-
skoðun innanhúss hjá VSÓ. Þver-
faglegur hópur var skipaður til 
þess að tryggja að grænar lausnir 
væru skoðaðar út frá öllum sjónar-
hornum. Verkefni og verkferlar 
voru rýndir með það að markmiði 
að lágmarka umhverfisáhrif og 
draga úr kolefnislosun og stuðla að 
sjálf bærri þróun.“

Lausnir í lágmörkun  
kolefnislosunar
„Ég horfi helst á þrjú meginatriði 
til þess að stuðla að sjálf bærari 
byggingariðnaði og draga úr kol-
efnislosun; 1. Umhverfisvottun, 2. 

Lífsferilsgreiningar, 3. Hringrásar-
hagkerfið.

Umhverfisvottunarkerfi eins 
og BREEAM eru notuð til þess að 
staðfesta að byggingar og skipu-
lagsáætlanir uppfylli vistvænar 
kröfur. Vistvænar byggingar nota 
minni orku, minna vatn og nátt-
úrulegar auðlindir. Þær hafa í för 
með sér minni úrgang og sóun auk 
þess sem þær eru heilbrigðari fyrir 
íbúa miðað við venjulegar bygg-
ingar. BREEAM er í dag algengasta 
vistvottunarkerfið fyrir byggingar 
í heiminum. Vottunin byggist á 
stigakerfi þar sem byggingar og 
skipulagsáætlanir þurfa að ná 
ákveðnum lágmarksfjölda stiga 
til að hljóta BREEAM vottun. 
Einkunn er svo gefin miðað við 
fjölda stiga. VSÓ Ráðgjöf býður 
upp á ráðgjöf á hönnun samkvæmt 
BREEAM en við erum með þrjá 
BREEAM matsmenn. Við veitum 

ráðgjöf og vottum skipulagsáætl-
anir, nýbyggingar, endurbætur 
eða viðbyggingar og byggingar í 
rekstri.

Lífsferilsgreiningar eru notaðar 
til þess að meta umhverfisáhrif 
bygginga yfir allan lífsferilinn. En 
með greiningunni er t.d. hægt að 
skoða kolefnislosun við hönnun, 
uppbyggingu, afnot, viðhald og 
loks niðurrif byggingar. Við notum 
lífsferilsgreiningar til þess að 
auðkenna þau atriði þar sem er 
hægt að ná mestum árangri í að 
lágmarka kolefnislosun.“

Mikilvægi hringrásarhugs-
unarhagkerfis
„Að lokum vil ég nefna mikilvægi 
hringrásarhagkerfisins í að ná 
loftslagsmarkmiðum Íslands. Eins 
og staðan er núna þá er byggingar-
iðnaðurinn að mestu byggður á 
línulegu hagkerfi, þ.e. byggingar-
vörur eru framleiddar, notaðar og 
svo að lokum er þeim fargað. Það 
er þessi línuleiki sem veldur því að 
byggingariðnaðurinn er ábyrgur 
fyrir u.þ.b. 40% af hráefna- og 
auðlindanotkun heims, 40% af 
kolefnislosun og yfir 40% af mann-
gerðum úrgangi.

Eitt af meginmarkmiðum 
Reykjavíkurborgar í drögum að 
Loftslagsáætlun Reykjavíkur-
borgar 2021–2025 er „hringrásar-
hugsun“ sem snýst um að innleiða 
nýja hugsun í hönnun og efnis-
meðhöndlun þannig að ekki sé 
gengið á auðlindir og að úrgangur 
til urðunar heyri sögunni til. 
Mikilvægt er að eigendur fast-
eigna horfi til þeirra tækifæra og 
aðgerða sem felast í hringrásar-
hagkerfinu og geti skilgreint sér 
framtíðarstefnu um sjálf bæra upp-
byggingu. Helsti vettvangur heims 
til þess að finna fræðsluefni um 
hringrásarhagkerfið áætlar að það 
sé hægt að lækka kolefnislosun frá 
byggingariðnaði um 38% ef hring-
rásarhugsun er beitt.

Græna leið VSÓ hefur innleitt 
nýja þjónustu, endurnotkunar-
áætlanir, til þess að fasteignaeig-
endur geti kortlagt fasteignasafnið 
sitt með það markmið að hámarka 
virði eigna sinna og stuðla að sjálf-
bærni með því að nýta betur eða 
selja byggingarefni og -hluta sem 
hefði áður verið fargað. Endur-
notkunaráætlunin inniheldur 
magntöku á helstu byggingar-
efnum og -hlutum. Áætlun felur 
í sér greiningu á leiðum til þess 
að endurnota eða endurnýta 
byggingarefni sem og mögulegum 
endurvinnslufarvegum fyrir efni 
sem ekki er hægt að endurnota/
endurnýta. Þá er einnig hægt að 
meta það kolefnisspor sem sparast 
við það að endurnota byggingar-
hlutana ásamt því að nota niður-
stöðurnar til að fá BREEAM stig 
í framtíðarverkefni. Með því að 
endurnota byggingarefni í fram-
tíðarverkefni er hægt að draga 
verulega úr kolefnisspori sem og 
varðveita náttúrulegar auðlindir.

Samvinna er lykillinn, þess 
vegna vinnum við hjá VSÓ Ráðgjöf 
saman á öllum sviðum til þess að 
leggja okkar af mörkum við að 
leysa loftslagsvandann og stuðla 
að sjálf bærri þróun. Byggingar eru 
ábyrgar fyrir um 40% af kolefnis-
losun á heimsvísu þannig það er til 
mikils að vinna ef það er hægt að 
minnka kolefnislosun frá bygg-
ingariðnaðinum.“

Sjálfbær byggingariðnaður lágmarkar 
auðlindanotkun og úrgangsmyndun
Það er okkar samfélagsábyrgð sem ráðgjafarfyrirtækis að tryggja að þjónusta, ráðgjöf og hönn-
un taki mið af loftslagsvandanum, segir Sigríður Ósk Bjarnadóttir hjá VSÓ Ráðgjöf og bendir á að 
þáttur byggingariðnaðarins í loftslagsbókhaldi hafi verið lítið til umræðu og mjög vanmetinn.

Sigríður Ósk er byggingarverkfræðingur Ph.D., sérfræðingur í sjálfbærni og loftslagsmálum í mannvirkjagerð og 
verkefnastjóri Grænu leiðarinnar hjá VSÓ Ráðgjöf en öll svið fyrirtækisins koma að verkefninu. FRÉTTABLADID/STEFÁN
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Ábyrgar lausnir ehf. var eitt 
af fyrstu fyrirtækjunum á 
Íslandi sem aðstoðaði við 

kynningar og innleiðingar á UFS-
viðmiðum Nasdaq og hefur síðan 
aðstoðað fjölda íslenskra fyrir-
tækja í þeirra sjálfbærnivegferð, 
bæði stór og smá.

„Þegar tilskipun Evrópusam-
bandsins um upplýsingaskyldu 
ófjárhagslegra þátta í rekstri var 
innleidd í lög um ársreikninga árið 
2016, þar sem ákveðnum fyrirtækj-
um er gert að greina frá umhverfis- 
og samfélagsáhrifum samhliða 
fjárhagslegri afkomu, myndaðist 
mikil þörf á markaðnum,“ segir 
Viktoría Valdimarsdóttir, stofn-
andi Ábyrgra lausna.

„Fyrsta árið okkar fór mikið í að 
byggja upp þekkingu á íslenska 
markaðnum og við héldum fjölda 
fyrirlestra og námskeiða ásamt því 
að aðstoða fyrstu fyrirtækin við 
miðlun upplýsinga. Ég er stunda-
kennari við Háskólann í Lúxem-
borg og kenni námskeiðið Sjálfbær 
skýrslugerð, auk þess sem ég kenni 

gerð viðskiptalíkana við nýsköp-
unar- og viðskiptahraðal fyrir 
frumkvöðla,“ upplýsir Viktoría 
og bætir við: „Það varð eins konar 
ástríða að miðla til Íslands því sem 
var að gerast í þessum málum á 
meginlandinu. Ísland hafði dregist 
nokkuð aftur úr en í dag hefur 
byggst upp mikil þekking. Mörg 
íslenskra fyrirtækja eru þó enn 
á því sem kalla má fyrsta stig þar 
sem þau einblína á að uppfylla 
lögin og miðla upplýsingum um 
UFS-þætti (umhverfi, félagslega 
þætti og stjórnarhætti) og fyrir-
fram valin heimsmarkmið.

Það er ákveðið áhyggjuefni 
bæði hér heima og erlendis að sum 
fyrirtæki stunda svokallað „cherry 
picking“ á lykilmælikvörðum og 
grænþvott, þar sem aðalmálið er 
að láta allt líta vel út í skýrslu en 
það vantar innleiðingu á stefnum 
og starfsreglum,“ segir hún. „Það 
er nokkuð mikil grunnvinna eftir 
á markaðnum við að innleiða 
sjálfbæra þróun í stefnumótun og 
kjarnastarfsemina þar sem við-

Leiðandi í 
sjálfbærri 
þróun
Ábyrgar lausnir ehf. er leiðandi 
fyrirtæki í greiningu og innleiðingu á 
stefnumótun með áherslu á lausnir 
til aukinnar sjálfbærni í rekstri.

Sem stendur 
eru Ábyrgar 
lausnir að 
vinna verkefni 
bæði á Íslandi, 
í Lúxemborg og 
Þýskalandi.  

Ábyrgar lausnir veita ráðgjöf við 
greiningu og innleiðingu á stefnu-
mótun til aukinnar sjálfbærni. 

Öll líf eru jafn mikilvæg. Við 
erum óþolinmóðir bjart-
sýnisseggir sem vinnum að 

því að uppræta ójöfnuð.“ Þetta eru 
einkunnarorð stærstu góðgerðar-
stofnunar í heiminum sem veltir 
meira fjármagni en sem samsvarar 
fjárlögum margra þjóðríkja. Stofn-
unar sem einbeitir sér að stórum 
verkefnum eins og að uppræta 
malaríu og fátækt og styrkja fólk í 
þriðja heiminum til náms,

Hér er að sjálfsögðu verið að tala 
um Bill & Melinda Gates founda-
tion. Til upprifjunar má geta þess 
að Bill Gates stofnaði Microsoft 
samsteypuna þegar hann var 
nítján ára og varð milljarða-
mæringur um 31 árs aldurinn. 
Hann ákvað nokkrum árum síðar 
að gerast stórtækur í baráttunni 
fyrir betri heimi og stofnaði The 
William H. Gates foundation árið 
1994 en þegar hann kvæntist var 
nafninu breytt í Bill & Melinda 
Gates Foundation enda þau hjónin 
jafn harðákveðin í því að nýta 
peningana sem Microsoft not-
endur afla þeim dag hvern til að 
gera heiminn betri. Og það gera 
þau á ýmsan hátt.

Stofnunin hefur skilgreint nokkr-

ar leiðir til að ná því markmiði að 
uppræta ójöfnuð í heiminum.

Þær eru:
n  að koma börnum á legg með því 

að tryggja menntun og heilsu-
gæslu og vinna gegn fátækt

n  að valdefla fátækasta fólkið, 
einkum konur og stúlkur, með 
því að styðja sjálfbærni, fræða 
og lána til að hefja atvinnustarf-
semi, til dæmis fyrir einföldum 
vélbúnaði

n  að berjast gegn smitsjúk-
dómum sem hafa verst áhrif 
á fátækasta fólkið, og þá helst 
malaríu og HIV

n  að hvetja aðra til að breyta 
heiminum til hins betra, með 
því að vinna með ríkisstjórnum 
og almenningi í því að breyta 
fjármálakerfum, raungera vís-
indalegar uppgötvanir og auka 
meðvitund um heimsáskoranir 
eins og loftslagsbreytingar

Auk þessara yfirlýstu markmiða 
styrkir stofnunin ýmiss konar 
verkefni og er hægt að sækja um 
slíka styrki. Styrkir eru þó ekki 
veittir einstaklingum og þeirra 
verkefnum, húsbyggingar eru ekki 
styrktar og ekki trúarleg málefni, 
og ekki heldur pólitískir þrýsti-
hópar. Velta samtakanna árið 
2019 var um það bil 55 milljarðar 
bandaríkjadala.

Microsoft hefur líka skýra 
starfsmannastefnu þar sem velferð 
starfsmanna og fjölskyldna þeirra 
er í fyrirrúmi. Þá hefur fyrirtækið 
einnig tekið til hendinni í nærum-
hverfi sínu í Seattle og bæði styrkt 
þar mennta- og heilbrigðiskerfið 
og menningarstarfsemi. Sem 
dæmi má nefna að Bill & Melinda-
stofnunin greip þéttingsfast inn 
í Covid- viðbragðsteymi borgar-
innar með 3,7 milljóna dollara inn-
spýtingu.

Bill Gates hefur einnig beitt sér 
fyrir því að aðrir milljarðamæring-
ar í svipaðri stöðu og hann sjálfur 

taki samfélagslega ábyrgð. Hann 
og Warren Buffett sem var um 
tíma þriðji ríkasti maður heims 
og lét myndarlegan hluta eigna 
sinna ganga til stofnunar Bills og 
Melindu, stóðu í sameiningu fyrir 
kvöldverðarboðum þar sem þeir 
kynntu hugsjón sína fyrir öðrum 
auðmönnum og -konum og hvöttu 
þau til að ráðstafa auði sínum í 
þágu betri heims á því sviði sem 
þeim þætti mest þurfa. Markmiðið 
er að fá hina ofurauðugu til að nýta 
auð sinn og völd í mannúðlegum 
og heimsbætandi tilgangi.

Í Bandaríkjunum einbeitir 

stofnunin sér að því að efla mennt-
un og tækifæri til mennta með 
því að styrkja efnilega námsmenn 
sem búa við kröpp kjör. Árið 2019 
lét hún til sín taka í 48 fylkjum 
Banda ríkjanna og 135 þjóðlönd-
um. Í bréfi á heimasíðu stofnunar-
innar segja þau Bill og Melinda: 
„Við erum bjartstýnt fólk. Við 
trúum því að með því að einbeita 
okkur að fáum en stórum mark-
miðum og vinna að frumlegum og 
skapandi lausnum á viðvarandi 
vandamálum getum við veitt sér-
hverjum einstaklingi tækifæri til 
að lifa heibrigðu og gefandi lífi.“

Beita auði sínum fyrir betri heimi
Auðhjónin Bill og Melinda Gates eru óþreytandi í baráttu sinni fyrir jöfnuði,  gegn fátækt og sjúk-
dómum í heiminum. Þau leggja meira af mörkum en flestir í að skapa réttlæti handa öllum.

Bill og Melinda 
Gates nýta auð 
sinn meðal ann-
ars til að upp-
ræta sjúkdóma 
og uppfræða 
almenning.  
FRÉTABLAÐIÐ/
GETTY

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

skiptalíkanið er greint, haghafar 
eru auðkenndir og unnið er með 
lykiláherslur og mælikvarða út frá 
eðli starfseminnar. Þannig er unnið 
að því að ná jafnvægi allra þátta 
sjálfbærrar þróunar í rekstri; efna-
hags, umhverfisþátta og samfélags-
þátta. Með vitundarvakningu og 
samstilltu átaki allra haghafa, ytri 
sem innri, ná fyrirtækin bestum 
árangri til framtíðar auk þess 
sem þau leggja sitt af mörkum til 
að vernda auðlindir okkar fyrir 
komandi kynslóðir.

Árni Alvar Arason kom inn sem 
meðeigandi í fyrirtækið í árslok 
2019 sem styrkir þjónustuna veru-
lega þar sem hann er með mjög 

sterkan grunn í rekstri fyrirtækja 
á alþjóðavísu og þekkir mikilvægi 
miðlunar traustra gagnsærra upp-
lýsinga til fjárfesta. Sem stendur 
erum við að vinna verkefni bæði 
á Íslandi, í Lúxemborg og Þýska-
landi,“ segir Viktoría.

„Eitt af fjölmörgum verkefnum 
sem við höfum unnið að undan-
farna mánuði var með Kerecis en 
þar vorum við fengin til að aðstoða 
við að innleiða sjálfbærni í þeirra 
starfsemi. Verkefnið fólst einnig í 
því að vinna með Kerecis í að útbúa 
ársskýrslu um sjálfbærnimarkmið 
fyrirtækisins. Kerecis fram-
leiðir ígræðsluefni úr fiskroði sem 
annars væri hent og styður þannig 
við hringrásarhagkerfið. Við 
unnum með þeim viðskiptalíkan 
frá grunni og settum fram mynd-
rænt viðskiptalíkan sem sýnir 
verðmætasköpun fyrirtækisins og 
áhrif á samfélagið sem við tengjum 
heimsmarkmiðum Sameinuðu 
þjóðanna um sjálfbæra þróun. 
Einnig aðstoðuðum við þau í að 
greina og miðla upplýsingum um 
lykilmælikvarða starfseminnar.

Innleiðing á sjálfbærni í stefnur 
og starfsreglur er vegferð og það 
er okkar reynsla að íslensk fyrir-
tæki hafa haldið vel utan um gögn 

tengd bæði félagslegum þáttum 
og umhverfisþáttum sem er jú 
grunnurinn að því að geta miðlað 
traustum og gagnsæjum upp-
lýsingum til allra haghafa, þar með 
talið viðskiptavina og fjárfesta.

Það eru að verða viss vatnaskil 
þar sem miðlun upplýsinga um 
fortíðarárangur nægir ekki lengur 
heldur líta fjárfestar í auknum 
mæli til stefnumótandi ákvarðana 
varðandi áherslur í rekstri og vöru-
framboði. Að sama skapi er aukin 
áhersla á framboð ávöxtunarleiða 
sem greindar hafa verið út frá sjálf-
bærum tækifærum. Þetta á bæði 
við um val á fjárfestingaleiðum 
einstaklinga, stofnanafjárfesta og 
lífeyrissjóða. Tækifærin eru víða í 
okkar samfélagi, bæði hjá rótgrón-
um fyrirtækjum sem hafa brugðist 
við breyttum tímum og einnig í 
nýsköpun hjá sprotafyrirtækjum. 
Stefnumótun, innleiðing í kjarna-
starfsemina og miðlun traustra og 
gagnsærra upplýsinga skiptir þar 
höfuðmáli.“

Nánari upplýsingar veita Viktoría 
Valdimarsdóttir, viktoria@abyrgar-
lausnir.is, og Árni Alvar Arason, 
arni@abyrgarlausnir.is
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Innan Bláa Lónsins er þver-
faglegt teymi sem vinnur að 
samfélagslegri ábyrgð að sögn 

Fannars. Teymið vann að sjálf-
bærniskýrslu sem kom út árið 2019 
og unnið er að annarri skýrslu sem 
kemur út á þessu ári.

„Bæði í fyrra og núna leggjum 
við áherslu á GRI staðlana og 
tökum mið af þeim í okkar vinnu,“ 
segir Fannar. GRI staðlarnir eru 
alþjóðlega viðurkenndir staðlar 
um miðlun upplýsinga um sam-
félagslega ábyrgð og eru notaðir í 
yfir 100 löndum.

„Núna erum við að vinna að 
innleiðingu Heimsmarkmiða 
Sameinuðu þjóðanna. Við erum 
að marka okkur stefnu um hvernig 
fyrirtækið mun vinna með heims-
markmiðin núna og næstu árin. Í 
þeirri vinnu erum við ekki aðeins 
að draga inn skoðanir stjórn-
enda heldur alls starfsfólks Bláa 
Lónsins. Við tókum líka þátt í 
vinnustofu með nærliggjandi sam-
félagi um þeirra áherslur á heims-
markmiðin. Við ætlum að taka 
mið af þessum hagsmunaaðilum 
og setja þannig stefnu um hvernig 
Bláa Lónið getur lagt af mörkum til 
að ná settum markmiðum,“ segir 
Fannar.

Samfélagsleg ábyrgð mikil-
væg
Fannar segir að samfélagsleg 
ábyrgð hafi alltaf verið mikilvæg-
ur þáttur í rekstri Bláa Lónsins.

„Frá upphafi hefur fyrirtækið 
lagt áherslu á samfélagslega ábyrgð 
og að hún sé bæði í takt við þróun 
og breytingar í rekstri fyrirtækis-
ins og nærsamfélagsins í kringum 
það,“ segir hann.

„Skýrasta dæmið eru rann-
sóknir sem við höfum gert á 
jarðsjónum og vistkerfi Bláa 
Lónsins undanfarin 30 ár til að 
afla og deila þekkingu á auð-
lindinni. Hvaða eiginleikar búa í 
jarðsjónum og hvernig hann getur 
stuðlað að auknum lífsgæðum og 
vellíðan. Rannsóknirnar sem við 
höfum verið að gera síðustu þrjá 
áratugi sýna að jarðsjórinn býr 
yfir lífvirkum efnum sem hafa 
mikilvæga eiginleika fyrir húðina 
og dregur úr öldrunareinkennum 
hennar. Á síðastliðnum árum 
höfum við boðið upp á psoriasis 
meðferðir fyrir Íslendinga og hefur 
sú meðferð reynst þeim mjög vel. 
Meðferðin er þeim að kostnaðar-
lausu.“

Auk meðferðar við psoriasis 
hefur fyrirtækið styrkt góðgerðar-
mál og íþróttaiðkun í nærliggjandi 
samfélagi og hefur auk þess styrkt 
önnur heilsutengd mál sem og 
menningarmál. Að sögn Fannars 
er stöðugt verið að leita leiða til að 
gera enn betur í þeim efnum.

Fullnýta auðlindarstrauma
„Bláa Lónið er sprottið upp af 
sjálf bærni. Við erum að fullnýta 
auðlindarstrauma frá nærliggjandi 
jarðvarmaveri til að skapa verð-
mæti sem koma fram í upplifun 
okkar gesta og í framleiðslu á 
vörum. Sjálf bærni er í raun kjarni 
og uppspretta Bláa Lónsins,“ segir 
Fannar.

„Við erum alltaf að horfa á jarð-
sjóinn og hugsa hvað við getum 
gert meira til að fullnýta auðlind-

ina. Sú hugsun er tengd inn í allan 
reksturinn. Til dæmis í hönnun á 
okkar upplifunarferlum, vörum 
og byggingum. Við erum alltaf 
að horfa til hugmyndafræðinnar 
bak við sjálf bærni og hvernig við 

getum unnið með þessa auðlindar-
strauma í fullri sátt við umhverfið. 
Það má segja að allur rekstur Bláa 
Lónsins sé samofinn fjölnýtingu 
þessara dýrmætu strauma.“

Fannar segir að með rann-

sóknum á jarðsjónum sé einnig 
verið að skapa þekkingu sem mun 
lifa áfram og skapa verðmæti fyrir 
komandi kynslóðir.

„Besta dæmið um fullnýtingu 
auðlindarstraumanna er vist-
ferli jarðsjávarins. Við köllum 
það „geothermal ecocycle“. Þar 
erum við að endurnýta auðlindar-
strauma frá nærliggjandi jarð-
varmaveri sem er í rauninni þetta 
hringrásarhagkerfi sem er mikið 
talað um núna. Þegar Bláa Lónið 
hóf að fjölnýta auðlindarstraum-
ana þá þekktist þetta hugtak um 
hringrásarhagkerfi minna. Menn 
voru bara að hugsa um að nýta 
auðlindirnar. Það má segja að við 
höfum verið frumkvöðlar í þeim 
efnum á sínum tíma. Þessu höfum 
við alltaf haldið á lofti innan fyrir-
tækisins og endurspeglast í allri 
okkar vinnu.“

Kolefnisjafna allan rekstur
Allur rekstur Bláa Lónsins er 

kolefnisjafnaður að sögn Fann-
ars. Bæði raforka, hiti, rútuferðir 
starfsmanna og meðhöndlun 
úrgangs.

„Við erum einnig að vinna í því 
að kolefnisjafna flutningsleiðir á 
húðvörum okkar. Við göngum því 
töluvert lengra en flestir. Við kort-
leggjum alla losun fyrirtækisins 
og erum í samstarfi við Kolvið um 
að planta trjám, til þess að jafna út 
losunina,“ útskýrir Fannar.

„Í fyrra plöntuðum við 18.000 
trjám og náðum þannig að kol-
efnishlutleysa reksturinn árið 
2019, sem var stærsti samningur 
í sögu Kolviðar. Við ræktum líka 
örþörunga sem notaðir eru í húð-
vörur Bláa Lónsins – Blue Lagoon 
Skincare, en þeir eiga uppruna 
sinn í jarðsjónum. Við notum 
koltvísýring frá jarðvarmaverinu 
til að næra þörungana, þeir binda 
koltvísýringinn og gefa frá sér súr-
efni. Þannig fer fram kolefnisbind-
ing innan veggja fyrirtækisins.“

Sjálfbærni er kjarni og 
uppspretta Bláa Lónsins
Samfélagsleg ábyrgð er mikilvægur þáttur í rekstri Bláa Lónsins. Frá upphafi hefur fyrirtækið 
stundað rannsóknir á auðlindinni og aukið þekkingu í þágu samfélagsins. Sjálfbærni er kjarni og 
uppspretta Bláa Lónsins, að sögn gæða- og umhverfisstjóra Bláa Lónsins, Fannars Jónssonar.

Fannar Jónsson segir að sjálfbærni sé alltaf höfð að leiðarljósi í Bláa Lóninu 
og að rekstur þess sé samofinn nýtingu dýrmætu auðlindarstraumanna. 

Bláa Lónið hefur frá upphafi lagt áherslu á samfélagslega ábyrgð og að hún sé í takt við þróun og breytingar í rekstri fyrirtækisins og nærsamfélagsins í kringum það.  MYNDIR/AÐSENDAR

Sú hugsun að fullnýta auðlindina er tengd inn í allan rekstur. Til dæmis hönnun á vörum.
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Við ætlum að vera 
hreyfiafl til góðra verka

Íslandsbanki á sér langa sögu sem nær aftur til ársins 1875. 

Á upphafsárunum átti bankinn meðal annars þátt í að efla 

sjávarútveg og var lyftistöng fyrir íslenskt atvinnu- og efnahags-

líf. Bankinn hefur því frá upphafi verið hreyfiafl í samfélaginu.

Tilgangur okkar er að vera hreyfiafl til góðra verka og framtíðar-

sýnin er að veita viðskiptavinum ávallt bestu bankaþjónustuna. 

Við erum til staðar fyrir viðskiptavini við þeirra ákvarðanir og 

tökum þátt í að gera hugmyndir að veruleika.

Við viljum vera til fyrirmyndar í íslensku atvinnulífi og taka 

virkan þátt í samfélaginu sem við búum í. Með því að stuðla að 

sjálfbærni í sinni víðustu mynd höfum við jákvæð áhrif, því það 

er mikilvægt fyrir okkur og okkar viðskiptavini.  

Við eigum að þora að tala um það sem skiptir máli, þó við séum 

ekki fullkomin.

Halla Tómasdóttir er for-
stjóri hjá The B Team sem 
endurskilgreinir hlutverk 

fyrirtækja. Áhersla The B Team er 
að fyrirtæki þurfa að skila hagnaði 
til að vera sjálf bær en verða líka 
að beita afli sínu í þágu umhverfis 
og samfélags. Að mati Höllu eru 
framúrskarandi fyrirtæki komin 
enn lengra en að setja sér stefnu 
um samfélagslega ábyrgð – þau átta 
sig á því að eina leiðin til að stunda 

viðskipti til lengri tíma litið er að 
axla ábyrgð á sjálf bærni, jafnrétti, 
jöfnuði og gagnsæjum og heil-
brigðum stjórnarháttum, stundum 

kallað ESG – eða UFS á íslensku. 
„Bestu fyrirtækin eru að kjarna 
sjálf bærni- og samfélagshugsun 
inn í allt sem þau gera, frá stefnu-
mörkun til vöru- og starfsþróunar 
og stjórnarhátta. Þessi mál eru ekki 
lengur á hliðarlínunni hjá leiðandi 
fyrirtækjum heimsins, til dæmis 
þeim sem koma saman í The B 
Team og má þar nefna Unilever, 
Danone, Allianz, Salesforce og 
Harley Davidson,“ segir Halla.

Sjálfbærni í brennidepli

Halla Tómasdóttir vinnur að 
aukinni samfélagsábyrgð.

Samkvæmt nýrri skýrslu gera 
bæði starfsfólk og vinnuveitendur 
auknar kröfur um samfélagsábyrgð 
fyrirtækja. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Samkvæmt nýrri skýrslu frá 
tryggingafyrirtækinu Met-
Life gera bæði starfsfólk og 

vinnuveitendur auknar kröfur 
um samfélagsábyrgð fyrirtækja 
eftir heimsfaraldurinn. MetLife 
er eitt stærsta tryggingafyrirtæki 
heims með meira en 90 milljón 
viðskiptavini í yfir 60 löndum, en 
skýrslan var unnin í Bretlandi. 
Hún gefur vísbendingu um þá 
þróun sem hefur orðið í við-
horfum til samfélagsábyrgðar í 
N-Evrópu.

Samkvæmt Re:Me skýrslunni 
svokölluðu er 71% starfsfólks 
þeirrar skoðunar að vinnuveit-
endur þeirra beri samfélagslega 
ábyrgð gagnvart starfsfólki og 
eigi að leika aukið hlutverk í að 
tryggja velferð, heilsu og ham-
ingju þeirra. Vinnuveitendur eru 
f lestir sömu skoðunar, 62% þeirra 
eru sammála.

Starfsfólk í stærri fyrirtækjum 
var líklegast til að vera sammála 
þessu (80%), starfsfólk í miðlungs-
stórum fyrirtækjum var næstlík-
legast til þess (70%) og starfsfólk 
minni fyrirtækja var minnst 
sammála þessu (66%).

61% sögðust ætlast til þess að 
vinnuveitendur taki tillit til per-
sónulegra aðstæðna og barna-
uppeldis og bjóði upp á vinnuum-
hverfi sem er sniðið að hverjum 
og einum.

Fjórðungur starfsfólks sagði að 
traust þess til vinnuveitenda hefði 
minnkað í heimsfaraldrinum og 
álíka hlutfall vinnuveitenda sagði 
að traust þeirra til starfsfólks 
hefði minnkað eftir að það fór að 
vinna heima.

Margir sem vilja 
samfélagsábyrgð

Það er ljóst að nálgun 
fyrirtækja á samfélagsábyrgð 
hefur veruleg áhrif á ímynd 

og þar af leiðandi á velgengni 
fyrirtækisins. Hér eru nokkur 
atriði sem eru gagnleg í þeirri 
vinnu.

1) Fyrsta skrefið er að raunveru-
lega trúa á mikilvægi samfélags-
ábyrgðar. Það sést vel hversu mikil 
heilindi eru að baki og því þarf að 
vera alveg á hreinu hvert mark-
miðið sé og hvernig vinna eigi að 
því.

2) Þá skiptir miklu máli að gera 
grein fyrir áherslum fyrirtækisins 
en þær þurfa að vera í samræmi 
við gildi fyrirtækisins. Mörg fyrir-
tæki eru til dæmis að vinna að 
sjálf bærni en það þarf ekki að eiga 
við öll fyrirtæki. Öðrum finnst 
kannski mikilvægara að beina 
sjónum að mannréttindum eða 
jafnrétti og það þarf þá að endur-
speglast í starfsemi fyrirtækisins.

3) Enginn er eyland og á það 
ekki síst við þegar kemur að 
samfélagsábyrgð fyrirtækja. Til 
þess að ná árangri er brýnt að 
virkja starfsmenn á öllum sviðum 
fyrirtækisins. Starfsmenn sem 
finna fyrir því að þeirra framlag 
skipti máli eru líklegri til þess 
að taka virkan þátt í að móta og 
framkvæma í anda stefnu fyrir-
tækisins.

Nokkur atriði 
sem gagnast

Bestu fyrirtækin 
eru að kjarna 

sjálf bærni- og samfélags-
hugsun í allt sem þau 
gera.
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Reglan hennar Kaju er einföld 
þegar kemur að vöruúr-
vali. „Allar vörur eru líf-

rænar, umhverfisvænar og gæðin 
í hámarki,“ segir Kaja og trúir því 
staðfastlega að við séum það sem 
við borðum og með þann boð-
skap að leiðarljósi stofnaði hún 
Matarbúr Kaju og Café Kaju sem 
blómstrar á Skaganum og gleður 
líkama og sál. Nýjasta afurð Kaju 
sem komin er í framreiðslu eru 
falafelbuff með chilibrauðsraspi 
sem hafa slegið í gegn. „Við erum 
búin að vera með falafelvefjur á 
kaffihúsinu okkar síðastliðin tvö 
ár við góðar undirtektir svo því 
var ekkert annað að gera en að 
koma því í framleiðslu. Í upphafi 
var það afgangsbrauð sem var 
alltaf að þvælast fyrir mér á kaffi-
húsinu. Mér fannst algjör dauða-
synd að fleygja gamla brauðinu 
og því upphófst pæling um hvað 
skyldi nú gera við brauðið, úr varð 
brauðraspur sem við prufuðum 
að krydda. Þar sem spæsí chili, 
er mitt uppáhald þá byrjuðum 
við á því og það smellpassaði við 
falafelið okkar. Úr varð falafelbuff 
með chilibrauðraspi sem passa 
í pakkningarnar okkar.“ Brauð-
raspurinn er unninn í samstarfi 
við Brauðhúsið. „Þar fáum við 
afgangsbrauð sem verða þurrkuð, 
möluð og síðan krydduð eftir 
kúnstarinnar reglum. En við fram-
leiðum og seljum einnig falafel-
bollur.“

Frækexin seljast eins  
og heitar lummur
Framleiðslan eykst dag frá degi 
og gaman er að segja frá því að 
Matarbúr Kaju var á dögunum að 
framleiða sína fyrsti pöntun fyrir 
stóreldhús, Hjá Höllu í Grindavík. 
„Halla var að taka inn falafelboll-
urnar okkar sem verða á mat-
seðlinum hjá þeim von bráðar. 
Vonandi náum við svo að fram-
leiða falafelbuffin okkar fyrir 
stóreldhús líka.“ 

Hvað myndir þú segja að væru 
vinsælustu vörurnar þínar í fram-
reiðsluvörulínunni þinni? 

„Söluhæstu vörurnar okkar 
eru frækexin, þau hafa rækilega 
slegið í gegn, enda virkilega góð 
á bragðið og henta að auki vegan, 
ketó og glúten lausu mataræði.“

Lífrænt mataræði fyrir 
heilsuna í forgrunni
Kaja leggur áherslu á lífrænt 
mataræði og það er hennar lífs-
stíll. „Lífrænt skiptir miklu máli 
því þar er ákveðið regluverk sem 
ég aðhyllist og er heilsusamlegra 
en ella. Ég er frekar fyrir léttan 
mat, ekkert sérstaklega hrifin af 
kjöti og aðhyllist paskaterian, það 
er fisk, dýraafurðir og annað líf-
rænt gúmmu laði.“ 

Er ekki erfitt að nálgast lífrænar 
afurðir eins og ávexti og grænmeti? 

„Jú, það hefur verið erfitt í 
gegnum tíðina en sem betur fer 
er það að breytast, nú er hægt að 
fá ýmislegt lífrænt vottað bæði 
í ávöxtum og svo grænmeti. En 
við eigum langt í land og ég verð 
ekki ánægð fyrr en eitrið verður 
lokað inni og lífrænt verður selt í 

lausu í matvöruverslunum.“ Við 
fengum Kaju til að ljóstra upp 
uppskriftinni af sínum uppáhalds 
rétti þessa dagana ásamt meðlæti 
og það var auðsótt. „Mitt uppá-
halds þessa dagana er falafelvefjan 
gómsæta, en hún getur líka verið 
vegan og hægt er að leika sér með 
meðlæti eftir smekk hvers og eins.“ 
Þessa vefju eiga allir sælkerar eftir 
að elska.

Falafelvefja með 
hnetusmjörssósu
Fyrir tvo

2 stk. að eigin vali
2 stk. falafelbuff með chili 
brauðraspi
Hnetusmjörssósa - heimalöguð
Jógúrtsósa - heimalöguð
Lambhagasalat, eftir smekk
Klettasalat, eftir smekk
1 stk. rauð paprika, smátt skorin
½ stk. agúrka, smátt skorin
½ stk. rauðlaukur, smátt skorin
½ avókadó, niðurskorið
Tamari ristaðar möndlur, eftir 
smekk
Svört sesamfræ til skrauts

Hnetusmjörssósa
2 dl kókosmjólk

2 tsk. Tamarisósa (má vera meira)
4 msk. hnetusmjör

Blandið saman kókosmjólk, 
tamarisósu og hnetusmjöri og 
hrærið vel.

Jógúrtsósa
1 grísk jógúrt frá Biobú (verður að 
vera lífræn jógúrt þar sem lífræna 
jógúrtin er ófitusprengd og það 
eitt kemur fram í áferð og bragði)
½ msk. möluð kóríanderfræ
2 msk. agavesíróp

Blandið öllu hráefninu vel 
saman, gríska jógúrtinu, möluðu 
kóríanderfræjunum og sírópinu og 
hrærið vel.

Vefjan útbúin
Byrjið á því að steikja falafelbuffin 
á pönnu og skerið þau síðan í 
tvennt. Vefjurnar eru hitaðar á 
pönnunni, hnetusósa sett á aðra 
hliðina og jógúrtsósan á hina 
á vefjunum. Síðan er salatið og 
grænmetið, eftir smekk, sett á 
vefjurnar ásamt avókadóinu, dass 
af ristuðum möndlum og sesam-
fræjum. Fyrir þá sem eru vegan þá 
er algjör snilld að nota sítrónuolíu 
í staðinn fyrir jógúrtsósuna eða 
bara ólífuolíu.

Falafelvefja með 
hnetusmjörssósu
Karen Jónsdóttir, sem er alla jafna kölluð Kaja, er þekkt 
fyrir frumkvöðlastörf sín, meðal annars þegar kemur að 
því að framleiða lífrænar matvörur. 

Falafelvefja með hnetusmjörssósu og jógúrtsósu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR 

Karen Jónsdóttir, eða Kaja, rekur Matarbúr Kaju og Café Kaju á Akranesi. 

Sjöfn 
Þórðardóttir
sjofn@torg.is

100% náttúruleg

hvannarrót

60 HYLKI  FÆÐUBÓTAREFNI

hvannarrót

Leyndarmál
hvannarrótar

Loft í maga? 
Glímir þú við 
meltingartruflanir?

Næturbrölt
Eru tíð þvaglát 
að trufla þig?

Fæst í næsta apóteki, heilsuvöru-
verslun, Hagkaupum og Nettó.

Hlíðasmára 13 - 201 Kópavogur - sími:5876969 - www.tantra.is
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tantraverslun
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Þjónusta

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

 Bókhald

 Málarar
221 Málarar ehf geta bætt við sig 
verkum inni. Sími 772 1765

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

 Múrarar
Get bætt við mig flísalögnum og 
múrvinnu, 20 ára reynsla. Uppl. í s. 
866 3300

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
 S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, 

 Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði
2ja herb 70 fm íbúð á jarðhæð, sér 
inngangur og sér bílastæði í hverfi 
105 Rvk. Laus nú þegar. Uppl. s:895-
6307.

íbúð til leigu í Engihjalla. Uppl. 899 
3749

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Erum við 
að leita að þér?

SMÁAUGLÝSINGAR  15F Ö S T U DAG U R    2 6 .  F E B R ÚA R  2 0 2 1 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



Hugmyndin með verk-
efninu er að taka fyrir 
göngugötukaf la í mið-
bænum og brytja þá 
niður í níu áfanga,“ 
segir Dagný Bjarna-

dóttir, landslagsarkitekt og samræm-
ingarhönnuður Níu skrefa.

Þrjú hönnunarteymi hafa verið valin 
til að hanna göngugötusvæðin níu og 
vonast er til að framkvæmdir geti hafist 
í lok sumars. „Teymin eru þverfagleg, en 
þar eru bæði myndlistarmenn, lands-
lagsarkitektar, lýsingar- og upplifunar-
hönnuðir og f leira til,“ segir Dagný.

Næstu þrjá daga býðst áhugasömum 
að kíkja á opna vinnustofu verkefnis-
ins við Skólavörðustíg 3A þar sem hægt 
verður að kynna sér verkefnið og koma 
eigin hugmyndum á framfæri. „Nú köll-
um við eftir hugmyndum og athuga-
semdum frá borgarbúum sem er annt 
um miðbæinn.“

Sem samræmingarhönnuður sér 
Dagný svo um að tvinna saman hug-
myndir frá teymunum þremur í eina 
heildarmynd. Hún hefur þó litlar 
áhyggjur af því að það verði erfitt að 
leiða hugmyndirnar saman. „Við erum 
búin að taka einn fund og það er góður 
samhljómur,“ segir hún. „Það er bara 
gaman að það sé ákveðið uppbrot í 
þessu þar sem mismunandi nálganir 
fái að njóta sín.“

Aðaláskor un verkefnisins seg ir 

Dagný vera að rekstraraðilar og íbúar 
á svæðinu séu sáttir við niðurstöðuna. 
„Það er oft þannig að fólk einblínir 
á það sem það er að missa en áttar 

sig ekki á því hvað það er að fá,“ segir 
Dagný. „Við viljum sýna fólki í hverju 
þessi gæði felast.“

Nýlega hefur Dagný sjálf unnið að 
uppbyggingu við Hlemmtorg þar sem 
hún segi að íbúar sýni skilning þegar 
útskýrt er hvað þeir séu að fá. „Við vilj-
um auðvitað að allir taki þátt í gleðinni. 
Það er stóra áskorunin í hnotskurn.“

Vinnustofan verður opin fram til 
sunnudags á Skólavörðustíg 3A milli 
kl. 12-19. arnartomas@frettabladid.is

Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að 
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is  

eða hringja í síma 550 5055 .

Níu skref um göngugötur
Áhugasömum um miðbæinn býðst að kíkja á opna vinnustofu þar sem hægt verður að 
skyggnast á bak við tjöld verkefnisins Níu skrefa við mótun göngugatna í Reykjavík.

Í vinnustofunni býðst áhugasömu fólki tækifæri á að koma hugmyndum sínum á framfæri. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Svæðin níu sem verkefnið dregur heiti sitt af. MYND/REYKJAVÍKURBORG

Dagný Bjarnadóttir, 
samræmingarhönn-
uður Níu skrefa.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug vegna andláts 
og útfarar ástkærs eiginmanns, föður, 

tengdaföður, afa og langafa, 
Ólafs Gunnarssonar  

Boðaþingi 10, 
     203 Kópavogi.

Guðríður H. Jónsdóttir
Jóna Ólafsdóttir Hildigerður M. Gunnarsdóttir 
Hafdís Ólafsdóttir Hannes Björnsson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Hugheilar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför okkar 

ástkæra 
Gunnars Oddssonar

rafvirkjameistara, 
Suðurlandsbraut 68B, Reykjavík.

Sif Gunnarsdóttir William A. Burhans jr.
Oddur Gunnarsson Guðný Kristín Erlingsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkæra móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Sumarliðadóttir

lést í faðmi fjölskyldu sinnar 
aðfaranótt 23. febrúar á 

Vífílsstaðaspítala.  
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Ársæll Friðriksson Björk Georgsdóttir
Símon Friðriksson Guðrún Hjálmarsdóttir
Hildur S. Friðriksdóttir
Kristín H. Friðriksdóttir Sigurður Þ. Sigurðsson
Ragnheiður Eiríks Friðriksdóttir Arnar Haukur Ottesen  
 Arnarson
Ingvar Geir Guðbjörnsson

ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubarn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma, 

Svava Þuríður Árnadóttir 
frá Bala, Þykkvabæ, 

lést á Dvalarheimilinu Lundi, 
miðvikudaginn 17. febrúar.  

Útförin fer fram frá Þykkvabæjarkirkju 
laugardaginn 27. febrúar klukkan 11.00.  

Þar sem takmarka þarf fjölda kirkjugesta verður  
útförinni streymt á Facebook-viðburðinum:  
Jarðarför Svövu Þuríðar Árnadóttur frá Bala. 

Börn, tengdabörn og fjölskyldur þeirra.

Innilegar þakkir til ykkar allra sem 
sýnduð okkur samúð og vinsemd 

við andlát og útför elskulegrar 
móður okkar, tengdamóður, ömmu, 

langömmu og langalangömmu,
Jónu Kristínar Ólafsdóttur

Sérstakar þakkir færum við  
starfsfólkinu á Hjúkrunar- og dvalarheimilinu Höfða fyrir 

hlýhug og góða umönnun.

Ólafur Rúnar Guðjónsson Hrafnhildur Geirsdóttir
Valur Þór Guðjónsson Hulda Björg Birgisdóttir
Bryndís Ólöf Guðjónsdóttir Júlíus Pétur Ingólfsson
Smári Viðar Guðjónsson Sara Margrét Ólafsdóttir
Garðar Heimir Guðjónsson Kristín Líndal Hallbjörnsdóttir
Hugrún Olga Guðjónsdóttir Gústav Adolf Karlsson
Kristín Mjöll Guðjónsdóttir Baldvin Bjarki Baldvinsson

og fjölskyldur.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna fráfalls elskulegs 

eiginmanns míns, 
Guðmundar Magnússonar                                                                                                                    

kennara og leiðsögumanns,
sem lést 16. janúar síðastliðinn. 

Sérstakar þakkir fá starfsmenn á Seltjörn, 
Laugaskjóli og Hlíðabæ.  Umönnun heilabilaðra er 

vandasöm og vanmetin. Allir englar í mannsmynd, sem 
leiddu mig gegnum langvinn veikindi Guðmundar,  

fá ómældar þakkir. 

Gunnhildur Skaftadóttir 

Elskuleg móðir okkar,
Guðrún Lovísa Magnúsdóttir

Lyngholti, Vogum, 

er látin.

Systkinin Lyngholti
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Gerðu það sjálf/ur með Skanva. Sjáðu öll kennslumyndböndin okkar inná skanva.is/video

Er kominn tími 
á nýja glugga?

Skref 1 - Mæla rétt Skref 2 - Panta á netinu Skref 3 - Setja í

í netverslun skanva.is seljum við 
gæða glugga og hurðir úr tré, tré/áli 
og plasti. Þú kaupir beint frá verks-
miðjunni og sparar því dýran millilið. 

Sýningarsalur
Fiskislóð 31E - 101 Reykjavík

+5%
  MEÐ KÓÐANUM 

VETUR40



LÁRÉTT
1 hræri
5 eldsneyti
6 mynni
8 hætta
10 titill
11 ráðaleysi
12 bréfspjald
13 harla
15 fótaferð
17 dvöl

LÓÐRÉTT
1 ávítar
2 hrósa
3 stafur
4 undirstaða
7 í allt
9 bollaleggja
12 varp
14 hismi
16 utan

LÁRÉTT: 1 sleif, 5 kol, 6 ós, 8 afláta, 10 ma, 11 
fum, 12 kort, 13 afar, 15 rismál, 17 stans.
LÓÐRÉTT: 1 skammar, 2 lofa, 3 ell, 4 fótur, 7 
samtals, 9 áforma, 12 kast, 14 fis, 16 án.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Pogorelov átti leik gegn 
 Janocha í Prag árið 1988.

1. Rg5! fxg5 2. Dd4! Dd7 3. 
He8+! Kf7 4. Dg7+! Kxe8 5. 
Df8# 1-0.  Fimm skákmenn 
eru efstir og jafnir á Skák-
móti öðlinga (40+) eftir tvær 
umferðir.  Brim-mót TR hefst 
á morgun. Allir velkomnir. 
Norðanmenn geta teflt á Skák-
þingi Goðans á Húsavík sem 
einnig fer fram um helgina. 

www.skak.is:  Nýjustu skák-
fréttir.     

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Sunnan 8-15 m/s í dag 
og rigning eða skúrir, en 
úrkomulítið um landið 
NA-vert. Hiti 4 til 11 stig. 

3 5 1 6 9 2 7 8 4

7 4 2 8 1 3 6 9 5

8 9 6 4 5 7 2 3 1

5 1 8 7 6 9 4 2 3

2 3 7 1 4 8 5 6 9

9 6 4 2 3 5 8 1 7

4 7 3 9 8 6 1 5 2

6 2 9 5 7 1 3 4 8

1 8 5 3 2 4 9 7 6

4 6 8 2 7 1 5 3 9

5 2 7 3 9 6 1 4 8

9 1 3 8 5 4 6 7 2

2 3 4 6 1 8 7 9 5

8 5 6 7 2 9 4 1 3

1 7 9 4 3 5 8 2 6

7 4 2 5 6 3 9 8 1

6 8 1 9 4 2 3 5 7

3 9 5 1 8 7 2 6 4

5 6 1 8 9 2 4 3 7

8 7 9 1 3 4 2 5 6

2 3 4 5 6 7 8 9 1

3 5 6 4 2 1 7 8 9

9 2 8 7 5 6 1 4 3

1 4 7 9 8 3 5 6 2

7 8 3 2 4 9 6 1 5

4 9 2 6 1 5 3 7 8

6 1 5 3 7 8 9 2 4

5 8 1 7 4 2 6 9 3

9 2 4 8 6 3 5 1 7

3 6 7 5 9 1 2 8 4

1 4 8 9 2 7 3 5 6

2 5 6 3 8 4 1 7 9

7 3 9 1 5 6 4 2 8

4 9 2 6 1 8 7 3 5

6 7 5 2 3 9 8 4 1

8 1 3 4 7 5 9 6 2

6 8 3 4 9 2 1 7 5

9 4 5 1 8 7 2 3 6

2 7 1 6 5 3 4 8 9

7 9 4 2 6 5 3 1 8

3 6 8 7 1 9 5 2 4

1 5 2 8 3 4 9 6 7

4 1 9 3 7 8 6 5 2

5 3 7 9 2 6 8 4 1

8 2 6 5 4 1 7 9 3

6 8 5 2 9 1 7 4 3

9 1 7 3 4 8 6 2 5

2 3 4 5 7 6 8 9 1

3 9 2 6 8 4 5 1 7

1 5 6 7 2 3 9 8 4

4 7 8 9 1 5 2 3 6

5 4 3 8 6 2 1 7 9

7 2 1 4 5 9 3 6 8

8 6 9 1 3 7 4 5 2

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Lesendur okkar 
vilja endilega fá að 
vita meira um nýja 

bæjarstjórann okkar! 
Hvað var uppáhalds 
greinin þín í skóla?

Það er 
einfalt! Valgrein!

Já, þarna ertu með mig 
í hnotskurn! Ég er alltaf 
með skopskynið í lagi í 

kosningabaráttunni!

Varðandi skop-
skynið í kosn-

ingabaráttunni... 
myndirnar sem 
birtust af mót-
frambjóðanda 
þínum voru jú... 
skemmtilegar!

Jaha-
hahaha! 

Photoshop, 
my ass! 

Þessi úlfaldi 
var ekta!

Pabbi, 
hvað er þetta?

Hárkrem.
Ég nota það stundum til að 

hafa hemil á hárinu mínu.
Auðveldasta 
starf í heimi 
snyrtivara.

Ef þú ætlar 
að vera með 
stæla, gerðu 
það upphátt.

Hæ, elskan. 
Hvernig gengur?

andvarp! 
Allt í lagi.

En krakkarnir eru búnir að vera 
í andlitinu á mér í allan dag.

Ég tengi.

Að hafa myndirnar í 
stillimynd á tölvunni er 

ekki það sama.

Samt 
þreytandi.

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi

FRÉTTABLAÐIÐ 
 er helgarblaðið
Var burðardýr fyrir smyglhring í Hong Kong
Unnur Guðjónsdóttir hefur farið sína 
síðustu hópferð til Kína en hún hefur 
staðið fyrir ferðum austur frá Íslandi 
síðustu fjörutíu ár. Í viðtali við Frétta-
blaðið gerir hún upp fyrstu ferðir sínar 
til Kína og segir frá ótrúlegum sam-
skiptum sínum við kínversk lögreglu-
yfirvöld og smyglhring í Hong Kong.

Ekki mér að þakka  
að ég er á lífi
Svavar Georgsson bjó í slitnu 
og úr sér gengnu tjaldi í Breið-
holti í vel á annað ár. Hann var 
í harðri neyslu fíkniefna en 
hefur nú haldið sér á beinu 
brautinni í 15 mánuði.

Ekki bíða of lengi
Alma Glóð Kristbergsdóttir 
ákvað 22 ára gömul að eignast 
barn ein með gjafasæði. Hún er 
yngsta móðirin á Íslandi sem 
hefur farið þessa leið en hún 
sinnir nú uppeldi með fram 
læknanámi í Háskóla Íslands.
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Jóhann Sigurðarson og Sigrún 
Edda Björnsdóttir fagna um 
þessar mundir 40 ára leik-
afmæli sínu. Framlag þeirra 
til íslenskrar leiklistar er 
ómetanlegt og heldur von-

andi áfram um ókomna tíð, 
enda eiga þau nóg eftir. Eftir 

langt og strembið ferðalag komst 
Sölumaður deyr eftir Arthur Miller 
loksins á stóra svið Borgarleikhúss-
ins, en upphaflega átti að frumsýna 
um síðustu jól.

Ljúfsárar senur
Ekki er ofsögum sagt að Kristín 
Jóhannesdóttir er einn af allra fær-
ustu og frumlegustu leikstjórum 
landsins. Sýningar hennar eru ávallt 
tilhlökkunarefni. Að þessu sinni 
tekst henni ekki að finna efninu 
nægilega skýran farveg og útkoman 
er sundurleit. Fyrsta atriðið, öskrið í 
tóminu, er einungis eitt af mörgum 
sem stingur í stúf. Útfærslan á 
þjóninum Stanley, stillt upp sem 
eins konar sögumanni, og hans 
samstarfsfélaga gengur heldur ekki 
upp. Inn á milli koma þó glimrandi 
augnablik, ljúfsárar senur sem hitta 
beint í mark og nísta inn að beini, 
þá sérstaklega þegar þögnin verður 
yfirþyrmandi en líka þegar fortíð 
og nútíð blæða inn í hvor aðra. En 
strengirnir eru ekki nægilega sam-
stilltir, þá helst þegar kemur að 
túlkun leikara og samspili þeirra 
á milli.

Vantar kjölfestu
Farandsölumaðurinn Willy Loman 
er að þrotum kominn. Hann er 
búinn að strita alla sína starfsævi, 
berjast við að skaffa fyrir fjölskyld-
una og koma börnunum á legg. En í 
stað þess að uppskera eins og til var 
sáð situr hann uppi með hrjóstrugt 
land, örmagna og á barmi örvingl-

unar. Jóhann Sigurðarson hefur 
lengi verið einn af færustu leikurum 
landsins en hér bregst honum boga-
listin. Aftenging Willys við raun-
veruleikann í leik Jóhanns virðist 
fjarlæg frekar en harmþrungin, 
hann er sem gestur úr öðru leikriti 
frekar en boðf lenna í sinni eigin 
samtíð og þannig vantar kjölfestu 
í framvinduna. Þó má stundum sjá 
glitta í galdrana sem Jóhann býr 
yfir, sérstaklega í samleik hans og 
Sigrúnar Eddu Björnsdóttur.

Við hlið Willys stendur Linda, eig-
inkona hans til áratuga og verndari 
fjölskyldunnar. Sigrún Edda töfrar 
fram tengingu við textann, sem 
skortir hjá sumum leikurum sýn-
ingarinnar. Hún er blíð og buguð 
til skiptis, langþreytt á því að halda 
fjölskyldunni saman en staðráðin 
í því að halda verndarhendi yfir 
Willy. Meðvirkni hennar með 
Willy og ást til hans er harmleikur 
hennar. Þessum samanf læktu til-
finningum kemur Sigrún Edda listi-
lega til skila, bæði þegar hún þegir 
og heldur þrumandi ræður, og þær 
eru blæðandi hjarta sýningarinnar.

Sundurlaust þras
Vísitölufjölskyldan samanstendur 
af þeim hjónum og systkinunum 

Biff og Happy. Hjörtur Jóhann 
Jónsson leikur frumburðinn og 
óskabarnið Biff. Frá fæðingu hafa 
foreldrarnir sannfært hann um 
eigið ágæti en hann hefur eytt full-
orðinsárunum í að gera sér grein 
fyrir því að heimurinn er ekki að 
bíða eftir honum. Hjörtur Jóhann er 
upp á sitt besta þegar hann heldur 
aftur af sér og beinir reiði Biff inn á 
við. Nýliðinn Rakel Ýr Stefánsdóttir 
fer með hlutverk Happy, hins lífs-
glaða yngra barns hjónanna. Hún 
líður fyrir leikstjórnina. Happy 
er stýrt inn á eina rás og úr verður 
flatur tónn, en greinilegt er að Rakel 
Ýr hefur úr miklum hæfileikum 
að spila. Leikararnir í fjölskyldu-
einingunni eiga sínar góðu stundir 
þegar þeim fjórum er stefnt saman, 
en alltof oft leysist samkoman upp 
í sundurlaust þras.

Þorsteinn Bachmann sý nir 
agaðan og fantagóðan leik í litlu 
hlutverki nágrannans Charley, 

rödd skynseminnar. Sömuleiðis 
stendur Aron Már Ólafsson sig vel 
í hlutverki Bernard, þá sérstak-
lega í seinni hluta sýningar. Stefán 
Jónsson leysir snúið hlutverk Ben, 
bróður Willys, ágætlega en erfitt 
er að ná tangarhaldi á þessari vofu 
fortíðarinnar. Ekki farnast Vali Frey 
Einarssyni eins vel og illskiljan-
legt er hvernig persónu Stanleys 
er komið fyrir inn í sýningunni og 
hvaða hlutverki hann á að þjóna. 
Esther Talía Casey og Þórunn Arna 
Kristjánsdóttir hafa úr smærri en 
mikilvægum hlutverkum að spila 
sem örlagavaldar í lífi Willys en 
ná hvorugar að skapa manneskjur 
af holdi og blóði, táknmyndirnar 
standa eftir.

Brotakennd heildarmynd
Þýðingarvinna Kristjáns Þórðar 
Hrafnssonar hefur verið betri í 
gegnum tíðina, en texti Millers 
býður algjörlega upp á að taka 
djarfari ákvarðanir þegar kemur 
að styttingu setninga og því að upp-
færa málfar. Aftur á móti er fagur-
fræðileg umgjörð sýningarinnar 
til fyrirmyndar. Leikmyndahönn-
uðurinn Brynja Björnsdóttir skilar 
framúrskarandi vinnu, jafnvel sinni 
bestu hingað til. Á hálftómu sviðinu 

liggja samankuðlaðar pappírskúlur, 
glötuð tækifæri týnd í vindinum 
eða brostnir draumar sem annað 
fólk fer með eins og hvert annað 
rusl. Aftast á sviðinu tindrar svart-
holið sem er síðan endurspeglað 
eftirminnilega fremst á sviðinu í 
lokin. Ljósahönnun Pálma Jóns-
sonar er að sama skapi afspyrnu vel 
heppnuð og fangar hann ljósaskipti 
lífsins með eftirminnilegum hætti 
þar sem gráblár raunveruleikinn er 
alltumlykjandi. Tónlist Gyðu Val-
týsdóttur smellpassar inn í þennan 
tómlega heim.

Nauðsynlegt er að endurtúlka 
klassísk leikverk fyrir nýja tíma og 
Sölumaður deyr er svo sannarlega 
efniviður til að endurskoða með 
reglulegu millibili. Kristín Jóhann-
esdóttir beitir hér abstrakt túlkun 
á bláköldum raunveruleikanum en 
þrátt fyrir nokkur afbragðs atriði þá 
verður heildarmyndin brotakennd. 
Litbrigði sýningarinnar eru oft og 
tíðum mögnuð en of mörg, sérstak-
lega þegar kemur að leikhópnum, 
og tóna ekki vel saman.
Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Ansi misjöfn 
sýning sem hefur þó sínar silfur-
rendur.

STRENGIRNIR ERU 
EKKI NÆGILEGA 

SAMSTILLTIR, ÞÁ HELST ÞEGAR 
KEMUR AÐ TÚLKUN LEIKARA OG 
SAMSPILI ÞEIRRA Á MILLI.

LEIKHÚS

Sölumaður deyr 

Arthur Miller
Borgarleikhúsið

Leikstjórn:  Kristín Jóhannesdóttir
Leikarar:  Jóhann Sigurðarson, 
Sigrún Edda Björnsdóttir, Hjörtur 
Jóhann Jónsson, Rakel Ýr Stefáns-
dóttir, Stefán Jónsson, Þorsteinn 
Bachmann, Aron Már Ólafsson, 
Valur Freyr Einarsson, Esther Talía 
Casey, Þórunn Arna Kristjánsdóttir
Leikmynd:  Brynja Björnsdóttir
Búningar:  Þórunn María Jóns-
dóttir
Lýsing:  Pálmi Jónsson
Tónlist:  Gyða Valtýsdóttir
Leikgervi: Elín Sigríður Gísladóttir
Hljóðmynd: Garðar Borgþórsson 
Þýðing: Kristján Þórður Hrafnsson 

Óklárað lífsins listaverk

Þrátt fyrir nokkur afbragðs atriði þá verður heildarmyndin brotakennd, segir leiklistargagnrýnandinn Sigríður Jónsdóttir. MYND/GRÍMUR BJARNASON

Um tímann og vatnið eftir 
Andra Snæ Magnason og 
Aðferðir til að lifa af eftir 

Guðrúnu Evu Mínervudóttur hljóta 
tilnefningar til Bókmenntaverð-
launa Norðurlandaráðs 2021.

Tilkynnt var um tilnefningarnar 
í Gunnarshúsi í gær.

Í umsögn íslensku dómnefndar-
innar um aðferðir til að lifa af segir 
meðal annars: „Guðrún Eva sýnir 
hér á listilegan hátt þá miklu næmni 
sem hún býr yfir sem rithöfundur. 
Hún færir okkur heim hljóðlátan 
en ólgandi heim þar sem þrá eftir 
tengslum, sá djúpstæði kraftur, 
brýst upp á yfirborðið á ferskan 
hátt. Frásögnin tekur á sig blæ 
keðjusöngs, þar sem raddirnar 
kvikna ein af annarri, taka við lag-
línunni og f léttast saman um hríð 
svo úr verður sérlega áhrifamikið, 
margradda verk. Yfir öllu liggur 
værðarvoð öryggis, virðingar og 
djúps skilnings höfundar á þeim 

aðferðum sem maðurinn nýtir sér 
til að lifa af.“

Um Um Tímann og vatnið segir 
meðal annars: „Vísindi og frásagnir 
af fólki og tilfinningum eiga sam-
leið þó að mönnum hafi löngum 
sést yfir þau sannindi. Um tímann 
og vatnið er í senn persónulegt og 
vísindalegt rit og sameinar þann-
ig orðræðu bókmennta og vísinda 
... Rit Andra Snæs, Um tímann og 
vatnið, fjallar um jörðina okkar og 
framtíð barna okkar og annarra 
af komenda. Bókin er skrifuð af 
jafnvægi, þekkingu, skilningi á við-
fangsefninu og sterkum vilja til þess 
að gera heiminn betri en hann er.“

Andri Snær og Guðrún Eva tilnefnd til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs
Andri Snær og 
Guðrún Eva í 
Gunnarshúsi.
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

RIT ANDRA SNÆS UM 
TÍMANN OG VATNIÐ 

FJALLAR UM JÖRÐINA OKKAR 
OG FRAMTÍÐ BARNA OKKAR OG 
ANNARRA AFKOMENDA.
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bónus.is  Verð gildir til og með 28. febrúar eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.
Almennur afgreiðslutími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

Bónus Smáratorgi, Skeifunni og Langholti (Akureyri):  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

ÍSLENSKT
ungnautakjöt

100%

Smash Style Ungnauta Hamborgarar

kr.498
120 g
2X

Smash Style Hamborgarabrauð
2 stk. í pk.

kr./pk.98

Smash Style Hamborgarasósa
250 ml

kr./stk.359
Smash Style Hamborgarakrydd

149 g

kr./stk.398
Íslandsnaut Bernaissósa

250 ml

kr./stk.398

HAMBORGARI
í brauði

ALVÖRU

aðeins 

298 kr./stk.

Ali Grísalundir
ferskar

Stjörnugrís Grísalæri
ferskt

kr./kg598 kr./kg1.579
KS Þykkar Lambakótilettur

frosnar

kr./kg2.598 kr./kg2.798
KS Lambaprime

frosið

Bónus

Lambhaga Salatblanda
125 g

Lambhaga Íssalat
125 g

kr./125 g359kr./125 g359

FERSK SALAT 
Í BÓNUS

Ferskir Kirsuberjatómatar
250 g

Grískur Fetaostur
200 g

kr./250 g259 kr./200 g359

KIRSUBERJATÓMATAR FETAOSTUR

Barilla Fusilli
1 kg í pk.

Barilla Spaghetti
1 kg í pk.

Barilla Penne Rigate
1 kg í pk.

kr./1 kg298kr./1 kg298 kr./1 kg298

SpaghettiFusilli Penne
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DAGSKRÁ

Föstudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓGOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Heimsókn
08.15 Veronica Mars
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 The O.C.
10.05 Supernanny
10.45 Who Do You Think You Are?
11.45 Shipwrecked
12.35 Nágrannar
12.55 Manifest
13.35 Lóa Pind. Bara geðveik
14.10 Í eldhúsi Evu
14.40 Ghetto betur
15.20 GYM
15.45 Who Wants to Be a Milli-

onaire
16.30 Brother vs. Brother
17.10 Modern Family
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Í kvöld er gigg
19.45 The Masked Singer
20.55 The Clovehitch Killer  
22.40 Braveheart  Stórmynd sem 

hlaut Óskarsverðlaun sem 
besta mynd ársins 1995 og 
fern önnur að auki. Myndin 
gerist á 13. öld. Konungur 
Skotlands deyr en enginn 
arftaki er að krúnunni og 
Englandskonungur hrifsar 
því völdin. 

01.30 God’s Own Country
03.15 Veronica Mars
03.55 The O.C.

08.00 Barnaefni
19.55 Friends
20.20 Friends
20.45 The Office
21.05 Roswell, New Mexico
21.50 Flash
22.35 Angie Tribeca
23.00 American Dad 16
23.20 Bob’s Burgers
23.45 Friends
00.05 Friends
00.30 The Office

10.45 Head Full of Honey
12.50 Share
14.15 Now Add Honey
15.50 Head Full of Honey
17.55 Share
19.20 Now Add Honey
21.00 Official Secrets
22.45 The Book Thief  Áhrifamikil 

mynd frá 2013 sem gerist á 
tímum seinni heimsstyrj-
aldarinnar með Geofrey 
Russ og Emily Watson í 
aðalhlutverki. 

00.55 The Game
03.00 Official Secrets

09.30 World Golf Championship 
2021  Útsending á Workday 
Championship at the Con-
cession.

14.30 LPGA Tour 2021  Útsending 
frá Gainbridge LPGA at Boca 
Rio.

17.35 2021 PGA Tour Champions 
Learning Center

18.00 World Golf Championship 
2021  Bein útsending á 
Workday Championship at 
the Concession.

23.00 PGA Special. Gary Player. 
Picture This

06.00 Síminn + Spotify
13.00 Dr. Phil 
13.45 The Late Late Show
14.30 Superstore 
16.30 Family Guy 
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond 
17.35 Dr. Phil
18.20 The Late Late Show 
19.05 American Housewife 
19.30 Man with a Plan 
20.00 The Bachelor 
21.30 Magic Mike 
23.16 London Has Fallen
00.51 Dragged Acros  Concrete 

 Þegar lögreglumennirnir 
Brett Ridgeman og Anthony 
Lurasetti eru sendir í sex 
mánaða launalaust „leyfi“ 
fyrir að hafa gengið full-
harkalega fram við síðustu 
handtöku ákveða þeir að 
gerast sjálfir ræningjar, 
enda hafa þeir bæði kunn-
áttuna og þekkinguna sem 
til þarf! Hvorugur gerir sér 
grein fyrir afleiðingunum ...

03.26 Síminn + Spotify

08.40 Atlético Madrid - Chelsea
10.20 Lazio - Bayern München
12.12.30 Leicester - Slavia Prag
14.10 Arsenal - Benfica
15.50 Manchester United - Real 

Sociedad
17.30 La Liga Show 
17.55 Inside Serie A
18.45 Evrópudeildarmörkin 
19.40 Derby - Nottingham Forest 

 Bein útsending frá leik í 
ensku 1. deildinni.

21.45 Manchester United - Real 
Sociedad

23.25 Evrópudeildarmörkin 
23.45 Torino - Sassuolo

08.55 Dominos Körfuboltakvöld 
- kvenna

09.40 Selfoss - ÍBV  Útsending frá 
leik í Olís-deild karla.

11.05 Selfoss - Hrunarmenn  Út-
sending frá leik í 1. deild 
karla í körfubolta.

12.45 Þór Ak. - Þór Þ.  Útsending 
frá leik. í Dominos-deild 
karla.

14.25 KR - Stjarnan
16.05 Dominos Tilþrifin 10. um-

ferð
17.00 Selfoss - ÍBV  Útsending frá 

leik í Olís-deild karla.
18.25 Dominos Körfuboltakvöld 

- kvenna
19.15 Álftanes - Breiðablik  Bein 

útsending frá leik í 1. deild 
karla í körfubolta.

21.20 Njarðvík - ÍR  Útsending frá 
leik í Dominos-deild karla.

23.00 Valur - Keflavík
00.40 Dominos Körfuboltakvöld

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 

dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Í ljósi sögunnar
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið  seinni hluti
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Málið er  Heimilislausir í 

Reykjavík.
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Vinill vikunnar
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn
18.00 Spegillinn
18.30 Brot úr Morgunvaktinni
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur  Bragi Hlíðberg, 

annar þáttur.
19.45 Lofthelgin
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Grettis saga 

 (8 af 21) 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.09 Lestur Passíusálma   

(21 af 50)
22.15 Samfélagið
23.05 Lestarklefinn
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Lífið er lag (e)  Lífið er lag 

er þáttur um málefni 
fólks á besta aldri sem lifir 
áskoranir og tækifæri efri 
áranna. Umsjón Sigurður K. 
Kolbeinsson.

20.30 Karlmennskan (e)  Femínískt 
sjónarhorn á karlmennsku, 
karla og jafnrétti í feðra-
veldissamfélagi.

21.00 Helgarjóga (e)  Í Helgarjóga 
með Þóru Rós róum við 
okkur niður í núvitund-
inni – og erum til staðar í 
stundinni.

21.30 Bílalíf (e)  Bílalíf er fjörlegur 
og fjölbreyttur þáttur um 
bílana okkar í leik og starfi. 

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Spaugstofan 2008-2009 
09.35 Kastljós 
09.50 Menningin
10.00 Rúnturinn
11.20 Smáborgarasýn Frímanns 
11.40 Íslenskur matur 
12.05 Heimaleikfimi 
12.15 Eldað með Ebbu 
12.45 Velkomin til framtíðar 
13.15 Tilraunin - Seinni hluti 
14.00 Íslendingar  Áróra, Nína og 

Emilía.
14.55 Saman að eilífu 
15.25 Heillandi hönnun 
15.55 Ofurheilar - Svefnleysi 
16.25 Ekki gera þetta heima 
16.55 Martin læknir 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Ósagða sagan 
18.35 Húllumhæ 
18.50 Landakort
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Gettu betur  Lið Mennta-

skólans við Hamrahlíð og 
Verzlunarskóla Íslands 
mætast.

20.45 Tónatal - brot  Sigríður 
Thorlacius flytur einstaka 
útgáfu af Beyoncé-laginu 
Halo.

20.55 Vikan með Gísla Marteini 
 Gísli Marteinn tekur á móti 
gestum á föstudagskvöld-
um í vetur og fer með þeim 
yfir helstu atburði vikunnar 
í stjórnmálum, menningu 
og mannlífi. Persónur og 
leikendur koma í spjall og 
brakandi fersk tónlistarat-
riði koma landsmönnum í 
helgarstemninguna.

21.45 Frankie Drake 
22.30 Ali G Indahouse Ali G fer á 

þing    Bresk gamanmynd frá 
2002. Óprúttnir menn plata 
hipphopparann Ali G í fram-
boð í von um að hann skaði 
forsætisráðherrann með 
vitleysisgangi sínum. Aðal-
hlutverk: Sacha Baron Cohen, 
Michael Gambon, Charles 
Dance, Kellie Bright og Martin 
Freeman. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi barna.

23.55 Frú Wilson Mrs. Wilson
00.50 Dagskrárlok

DV ER 
KOMIÐ ÚT!

Þú færð DV meðal annars á 
eftirtöldum sölustöðum:

Nettó
N1
Hagkaup
Samkaup
Olís
Bónus
Penninn
10-11
Fjarðarkaup

512 7000          

www.dv.is/askrift          

askrift@dv.is

Tryggðu þér áskrift að DV

MYND/ERNIR

26. febrúar 2021  |  8. tbl.  |  112. árg.  |  Verð 995 kr.

Óttar Guðmundsson geðlæknir segir venjulega heila ekki ráða við allt áreitið sem samfélagið býr við. Hann ræðir starf sitt með transteyminu, sjálfsvígshugsanir, guð og áfengið sem varð að fara.

– sjá síðu 10

Óskiljanlegt að ég sé umdeildur 

20

Macros-æði 

Ólýsanlegur sársauki 

6

Aðeins 995 kr.!
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Aðalfundur Sýnar hf.
Aðalfundur Sýnar hf. verður haldinn föstudaginn 19. mars 2021 kl. 15:00, í 
aðalstöðvum félagsins að Suðurlandsbraut 8, 108 Reykjavík. Boðið verður upp 
á rafræna þátttöku fyrir þá hluthafa sem það kjósa, sbr. nánar að neðan.

Upplýsingar fyrir hluthafa:
Heildarfjöldi hluta í félaginu hinn 25. febrúar 
2021 er 296.441.474 hlutir og jafnmörg 
atkvæði. Þar af eru öll atvæði virk. 

Aðrar upplýsingar:
Stjórn Sýnar hefur ákveðið að 
aðalfundurinn verði einnig rafrænn, þ.e. 
hluthafar geti tekið þátt í fundinum með 
rafrænum hætti gegnum aðalfundarkerfi  
Lumi AGM. Rafræn þátttaka mun því 
jafngilda mætingu á fundinn og veita 
þátttöku í honum að öðru leyti.

Hluthafar eða umboðsmenn hluthafa sem 
hafa hug á að sækja fundinn, hvort sem þeir 
ætla að mæta á fundarstað eða fylgjast 
með fundinum í vefstreymi, þurfa að skrá 
sig til að nálgast aðgangsupplýsingar á 
vefsvæðinu smartagm.com.  Skráning 
fer eingöngu fram með þessum rafræna 
hætti. Hluthafar eru beðnir um að skrá 
sig tímanlega á fundinn og  eigi síðar en 
kl. 15:00 þann 18. mars 2021, eða degi 
fyrir fundardag, þar sem ekki er hægt 
að tryggja aðgang að fundinum berist 
skráning eftir þann tíma.

Þeir sem skrá sig til fundar með rafrænum 
hætti fá aðgang að streymi af fundinum, 
geta kosið rafrænt og borið upp skrifl egar 
spurningar. Atkvæðagreiðsla á fundinum 
mun eingöngu fara fram í gegnum 
aðalfundakerfi  Lumi AGM. Allir hluthafar, 
hvort sem þeir mæta til fundarins á 
fundarstað eða taka þátt með rafrænum 
hætti, er bent á að þeir geta greitt 
atkvæði í gegnum vefslóð Lumi AGM á 
tölvu eða spjaldtölvu. Nánari upplýsingar 
um skráningu á fundinn, rafræna 

þátttöku, aðgangsorð og atkvæðagreiðslu 
verður að fi nna á heimasíðu félagsins: 
syn.is/fjarfestatengsl/adalfundur. 

Hluthafi  getur látið umboðsmann sækja 
hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal 
leggja fram skrifl egt eða rafrænt umboð og skal 
það dagsett. Umboðseyðublað verður að fi nna 
á heimasíðu félagsins. Umboðum skal skila við 
skráningu á fundinn á slóðinni: smartagm.com.

Óski hluthafi  eftir að koma máli eða tillögu á 
dagskrá aðalfundar skal slík beiðni koma fram 
eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund, eða 
fyrir kl. 15:00 föstudaginn 5. mars 2021. Endanleg 
dagskrá og tillögur verða birtar tveimur vikum 
fyrir fundinn.

Skjöl og tillögur sem lagðar verða fyrir 
aðalfund verður að fi nna á vefsíðu félagsins: 
syn.is/fjarfestatengsl/adalfundur. Fundurinn fer 
fram á íslensku og verða fundargögn jafnframt 
að mestu leyti á íslensku. 

Sérstök tilnefningarnefnd hefur verið að 
störfum í samræmi við starfsreglur stjórnar 
og tilnefningarnefndar. Hluthafar og aðrir 
sem óska eftir tilnefningu nefndarinnar til 
framboðs til stjórnar að aðalfundi félagsins 
hafa átt þess kost að koma áhuga sínum og 
eftir atvikum framboði á framfæri við nefndina. 
Skýrsla tilnefningarnefndar er send kauphöll 
samhliða fundarboði þessu. Með fyrirvara 
um að stjórn staðfesti lögmæti hlutaðeigandi 
framboða leggur tilnefningarnefnd til að þau 
Hjörleifur Pálsson, Páll Gíslason, Petrea Ingileif 
Guðmundsdóttir, Sigríður Vala Halldórsdóttir 
og Tanya Zharov verði kjörin til setu í aðalstjórn 
Sýnar hf. og Óli Rúnar Jónsson og Þyrí Dröfn 
Konráðsdóttir verði kjörin til setu í varastjórn.

Eftir sem áður er unnt að tilkynna um 
framboð til stjórnar skrifl ega minnst 
fi mm sólarhringum fyrir aðalfund, sbr. 
63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995 eða 
fyrir kl. 15:00 mánudaginn 15. mars 2021. 
Framboð skulu berast á netfangið: 
tilnefningarnefnd@syn.is

Í samræmi við starfsreglur stjórnar og 
starfsreglur tilnefningarnefndar gefst 
hluthöfum tækifæri til að kjósa tvo af 
þremur fulltrúum í tilnefningarnefnd. 
Framboðsfrestur til tilnefningarnefndar 
er til kl. 15 mánudaginn 15. mars 
2021 og ber að skila framboðum á 
netfangið: tilnefningarnefnd@syn.
is Reglur um stjórnarkjör gilda eftir 
því sem við getur átt um kosningu 
tilnefningarnefndarfulltrúanna.

Endanlegar upplýsingar um 
frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi 
síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund.

Allar nánari upplýsingar verður að fi nna á 
heimasíðu félagsins:
syn.is/fjarfestatengsl/adalfundur. 

Stjórn Sýnar hf. 

Dagskrá fundarins:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á liðnu starfsári.

2. Ákvörðun um hvernig skuli fara með afkomu félagsins á 
reikningsárinu 2020.

3. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til 
staðfestingar.

4. Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins, sem felur í sér:
a) Að stjórn hafi  skýrari heimild til að boða til rafrænna 
hluthafafunda.
b) Að heimila félaginu kaup á eigin hlutum, sem verður viðauki 
við samþykktirnar. 

5. Tillaga um stefnu um arðgreiðslur og/eða endurkaup eigin hluta.

6. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.

7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir komandi 
starfsár.

8. Kosning stjórnar félagsins.

9. Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd félagsins 
í samræmi við starfsreglur stjórnar og starfsreglur 
tilnefningarnefndar. 

10. Kosning endurskoðenda félagsins.

11. Önnur mál löglega upp borin.

Sýn hf.     Suðurlandsbraut 8     108 Reykjavík     Sími 599 9000     Kennitala: 470905-1740



Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar hefur 
samþykkt til kynningar lýsingu vegna   
breytingar á Aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar 
2013 – 2030. 

Breytingin felur í sér auknar byggingarheimildir 
á öryggissvæðinu (svæði B). 

Tillagan er kynnt á heimasíðu Isavia: 
www.isavia.is/skipulag-i-kynningu.

Óskað er eftir athugasemdum fyrir 18. mars 
2021. Ábendingum skal skila til  
skipulagsfulltrúa Keflavíkurflugvallar, 
sveinn.valdimarsson@isavia.is, sem einnig 
veitir upplýsingar varðandi lýsinguna.

Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar.

LÝ S I N G  V E G N A  B R E Y T I N G A R  
Á  A Ð A L S K I P U L A G I  
K E F L A V Í K U R F L U G V A L L A R  
2 0 1 3  -  2 0 3 0

Athafnakonan Christ-
ine Chiu hefur slegið 
í gegn í raunveru-
leikaþáttunum Bling 
Empire sem voru 
frumsýndir á Net-

flix fyrir mánuði. Christine fæddist 
í Taívan en er alin upp í Bandaríkj-
unum.  Hún er gift lýtalækninum 
Gabriel Chiu og reka þau saman 
lýtalæknastofu í Beverly Hills. 
Christine hefur verið reglulegur 
gestur á sýningum hátískuhúsanna 
síðustu árin. Hún safnar hátísku-
vörum og var meðal annars beðin 
um að lána Metropolitan-safninu 
muni fyrir „Heavenly bodies“-sýn-
ingu safnsins á sínum tíma. Christ-
ine segist aðeins ganga í merkjavöru 
en hún er óhrædd við að prófa sig 
áfram og klæðast litríkum og öðru-
vísi kjólum.
steingerdur@frettabladid.is

Klæðist helst 
bara  merkjavöru

Hér klæðist hún kjól frá Tom Ford á 
sýningu hans á síðasta ári.

Í fagurgrænum kjól frá Valentino. 

Christine Chiu sló 
í gegn í þáttunum 
Bling Empire sem 
frumsýndir voru á 
Netflix á dögunum. 
Hún safnar hátísku-
vörum og mætir 
á allar helstu sýn-
ingar tískurisanna.

Christine  
er óhrædd við 

að klæðast 
áberandi 

og öðruvísi 
kjólum.

Hér er  
hún á amfAR 
galakvöldinu 
í glæsilegum 

rósóttum  
kjól.

Buxur í  
þessum búta-
saumsstíl hafa 
verið mjög vin-

sælar undan-
farið.

Christine  
klæðist ekki  

bara hátískukjólum 
þó að hún haldi sig 

mest við merkja-
vöru. Hún er þó alltaf 

frumleg  
í klæðavali.

Á röltinu  
í Los Angeles 

nú fyrir  
stuttu.
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tilboðsverð gilda til og með 1. mars eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

NÝJAR OG SPENNANDI BÆKURNÝJAR OG SPENNANDI BÆKUR

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Álfabakka 16, Mjódd

Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind
Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4

Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

Sóley og töfrasverðið
TILBOÐSVERÐ: 2.699.- 
Verð: 3.299.-

Litlir lærdómshestar - Stafir
TILBOÐSVERÐ: 1.599.- 
Verð: 1.899.-

Fuglabjargið
TILBOÐSVERÐ: 3.599.- 
Verð: 4.499.-

Dulmál Katharinu
VILDARVERÐ: 3.299.- 
Verð: 3.999.-

Stol
TILBOÐSVERÐ: 3.399.- 
Verð: 3.999.-

Nornaveiðar
TILBOÐSVERÐ: 3.299.- 
Verð: 3.999.-

Spegilmennið
TILBOÐSVERÐ: 3.199.- 
Verð: 3.999.-

Augu Rigels
TILBOÐSVERÐ: 3.299.- 
Verð: 3.999.-

Hulduheimar - 
Draumadalurinn / Vatnaliljutjörnin
TILBOÐSVERÐ: 1.599.- (stk.) 
Verð: 1.899.- (stk.)

Metsölulisti
Eymundsson

1.

FEB.



ÞAÐ GETUR OFT VERIÐ 
ERFITT AÐ FINNA 

RÉTTA NÁMIÐ OG Á HÁSKÓLA-
DEGINUM GEFST ÞEIM TÆKI-
FÆRI TIL AÐ BERA SAMAN 
NÁMSBRAUTIR MEÐ ÞVÍ AÐ 
SPYRJA SPURNINGA.

AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@torg.is,  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@frettabladid.is , Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, 
Örn Geirsson orn@frettabladid.is    FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson 
jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: 
Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, TÍMAMÓTA- OG ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Auðvelda verðandi 
nemum námsvalið

Stafræni Háskóladagurinn fer fram núna á laugardaginn. Háskóla-
dagurinn var fyrst haldinn árið 2004 og tilgangur hans er að auð-
velda nýnemum að finna sína braut og hvað hentar þeim í námi. 

Heiða Skúladóttir er verkefnisstjóri Stafræna Háskóladagsins 2012.

Á vefnum er leitarvél sem auðveldar tilvonandi nemum að finna sér nám við hæfi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Á lauga rd ag inn fer 
f ram hinn árleg i 
Háskóladagur, en þó 
með breyttu sniði. Í 
ár verður hann staf-
rænn og  er Heiða 

Skúladóttir verkefnastjóri Stafræna 
Háskóladagsins 2021.

„Háskóladagurinn er samstarfs-
verkefni allra sjö háskóla lands-
ins. Dagurinn er til þess gerður að 
kynna allt háskólanám fyrir verð-
andi háskólanemum og aðstoða þá 
við að velja sér námsbraut og skóla. 
Háskóladagurinn var fyrst haldinn 
árið 2004 og verður á laugardaginn 
haldinn í 17. sinn, en nú með staf-
rænum hætti. Á Háskóladeginum 
kynna fulltrúar frá öllum náms-
brautum allra háskóla landsins 
námið,“ segir Heiða.

Fundu stafræna lausn
Á Háskóladeginum geta verðandi 
nemendur kynnt sér það gríðarlega 
námsframboð sem skólar landsins 
bjóða upp á.

„Það getur oft verið erfitt að 
finna rétta námið og á Háskóla-
deginum gefst þeim tækifæri til að 
bera saman námsbrautir með því að 
spyrja spurninga og spjalla við full-
trúa skólanna. Nýr vefur Háskóla-
dagsins fór í loftið í síðustu viku en 
þar má finna yfirlit yfir allt grunn-
nám í öllum háskólum landsins og 
leitarvél sem auðveldar verðandi 
nemendum leitina að rétta náminu. 
Þar er til dæmis hægt að leita að 
nöfnum á námsbrautum eða nota 
leitarorð svo sem forritun, náttúra 
eða fjármál og þá birtast allar náms-
brautir sem tengjast leitarorðinu,“ 
segir hún.

Þúsundir verðandi nemenda hafa 
mætt á Háskóladaginn, sem venju-
lega er haldinn í raunheimum.

„Vegna samkomutakmarkana í 
kjölfar COVID-19 kom ekki annað 

til greina en að halda viðburðinn á 
netinu til að geta áfram boðið upp 
á þessa mikilvægu þjónustu. Hafist 
var handa í desember við að finna 
stafræna lausn og var niðurstaðan 
sú að taka vefinn í gegn og streyma 
fjarfundum í gegnum hann með 
sama hætti og námsbrautarbásarn-
ir í raunheimum. Því verða yfir 300 
fjarfundir haldnir á laugardaginn,“ 
segir Heiða.

Flestir vanir fjarfundum
Heiða segir undirbúninginn hafa 
gengið vel, enda séu f lestir orðnir 
alvanir fjarfundum í dag.

„Stafræna nálgunin varð til þess 
að ákveðið var að setja upp fyrstu 
íslensku námsleitarvélina sem 
sýnir námsbrautir allra sjö háskóla 
landsins. Þar sem Háskóladagur-
inn sjálfur leggur megináherslu á 
grunnnám er aðeins það á vefnum 
fyrst um sinn en fljótlega mun fram-
haldsnám einnig vera aðgengilegt á 
vefnum. Við fengum snillingana hjá 
Hybrid í lið með okkur við hönnun 
og gerð nýja vefsins og Ármann 
Agnarsson og Ingva Örn Þorsteins-

son við gerð nýs markaðsefnis. Svo 
hafa fulltrúar frá háskólunum sjö 
unnið hörðum höndum og virki-
lega vel saman við framkvæmd á 
Stafræna Háskóladeginum, enda 
væri samstarfsverkefni af þessu 
tagi ógerlegt án góðrar samvinnu,“ 
segir Heiða.

Hún viðurkennir að það hafi 
verið nokkur áskorun að ætla að 
streyma rúmlega 300 fjarfundum 
samtímis.

„Við vitum ekki til þess að það 
hafi verið gert hérlendis hingað til. 
En skólarnir hafa öflug tækniteymi 
á bak við sig og eru þaulvanir því að 
streyma á netinu eftir fjarkennslu 
vetrarins.“

Námsvalið oft erfitt
Hvernig verður fyrirkomulagið á 
Stafræna Háskóladeginum?

„Á vefnum má nota námsleitar-
vélina til að finna nám, þá með því 
að leita að heiti á námsbraut eða 
tengdu leitarorði. Þegar smellt er á 
námsbraut færist viðkomandi yfir 
á lendingarsíðu sem er námsvefur 
brautarinnar. Þar má lesa sér betur 
til um námið og smella á Háskóla-
dags-borðann sem leiðir á fjar-
fundinn. Á vefnum má einnig skoða 
prófíla skólanna sjálfra, lesa sér til 
um þá, skoða námsframboð þeirra 
og sérstaka dagskrá, og spjalla við 
náms- og starfsráðgjafa.“

Heiða segir Háskóladaginn ein-
stakan að því leyti að hann sé eini 
vettvangurinn með yfirlit yfir allt 
háskólanám landsins.

„Oft getur verið snúið að velja sér 
nám enda gríðarlegt framboð, en 
með nýju leitarvélinni geta verð-
andi nemendur slegið inn leitarorð 
og fundið nám sem helst tengist 
þeirra áhugasviði. Bæði fjarfund-
irnir og leitarvélin eru til þess að 
auðvelda þetta stóra val,“ segir hún.
steingerdur@frettablad.is

GASTROPUB

HELGAR
BRUNCH

laugardaga og sunnudaga
11.30–14.30

SÆTA SVÍNIÐ  //  Hafnarstræti 1-3  /  Sími 555 2900  /  saetasvinid.is

Matseðill og borðapantanir á saetasvinid.is 

Eggs benedict, amerískar pönnukökur, mega brunch 
og fleiri girnilegir réttir.

NÝR OG 
SPENNANDI SEÐILL 
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20-25%

20%

Sparadu-

af borðstofu-
húsgögnum
LÝKUR Á MÁNUDAG

af borðbúnaði

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
Laugardaga og sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

RICHMOND BORÐSTOFUBORÐ
með fiskibeinamynstri. Borðplata úr olíubornum
eikarspón. Fætur úr gegnheilli eik. Ø120 cm.
Áður 79.900 kr. Nú 63.920 kr.

nú 63.920
SPARaðu 15.980

15%
af RÚMFÖTUM

helgartilboð
föstudag - sunnudags



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Svanborgar 
Sigmarsdóttur

BAKÞANKAR

Jesús, Svanborg. Það er svo 
kalt hérna. Hvernig er þetta 
eiginlega hjá þér?“ Svona 

hljómaði áhyggjufull vinkona 
mín í Kólumbíu. 

Það hefur verið óvenju kalt 
hjá henni, í hitabeltinu sjálfu. 
Hún gat ekki ímyndað sér annað 
en ég sæti með sultardropa í 
nefi, undir margföldu ullarlagi 
og kæmist ekki út úr húsi nema 
hætta á alkul.

Þess í stað hef ég horft á 
garðinn minn. Ég sé að gras-
laukurinn er byrjaður að spretta 
og veit í hjarta mínu að það er 
enn of snemmt að fara að þrífa 
beðin, þó það kitli. Það er varla 
hægt að segja að snjór hafi sést 
í vetur, þó einhver föl hafi birst 
tvisvar.

Texas hefur tekist á við 
óvanalegt kuldakast sem orku-
kerfið þeirra ræður ekki við. Og 
vegna þess að Texasbúar eru of 
sjálfstæðir til að tengjast orku-
kerfum annarra ríkja, eða lúta 
reglugerðum alríkisins, hafa 
þeir ekki efni á því að hita upp 
húsin sín í þessu óeðlilega frosti.

Frá evrópskri borg fæ ég svo 
sendar myndir af dóttur minni, 
léttklæddri í mildu vorveðri í 
febrúar. 

Í stað þess að dúða sig upp 
fyrir 4 gráður, sem er meðal-
talshiti á þessum árstíma, nýtur 
hún sólar í allt að 19 gráðum og 
saknar íslenskra ísbúða sem eru 
opnar allt árið.

Þessar sveif lur segja okkur 
að jörðinni líður ekki vel og við 
þurfum að hlúa betur að henni. 
Það er okkur lífsnauðsynlegt að 
vera henni náin. Þó snemmbær 
vorhitinn sé notalegur getur 
hann líka breyst í fimbulkulda.

Ýmist er það  
of eða van

Bókin Þess vegna sofum við, eftir dr. Matthew 
Walker fylgir kaupum á rúmum úr 5 stjörnu 
hótelrúmalínunni frá Serta. Bókin hefur slegið 
í gegn um heim allan. Bókin opnar augu 
almennings fyrir mikilvægi svefns í tengslum 
við heilsu, vellíðan og árangur. 

Verðmæti: 3.490 kr. 

Matthew Walker er prófessor við 
Harvard háskóla og sérfræð ingur í 
svefni, sálfræði og taugalífeðlisfræði. 
Hann er virtur vísindamaður á 
þessu sviði og hefur birt fjölmargar 
ritrýndar vísindagreinar.

MATTHEW
WALKER
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Um
mikilvægi

svefns
og

drauma

Alþjóðleg metsölubók

Frábær bók um efni sem snertir okkur öll. 

Sérlega áhugaverð, spennandi 

og aðgengileg bók.

Dr. Erla Björnsdóttir sálfræðingur

Mikilvæg og heillandi bók BILL GATES

Þess vegna sofum við er tímamótaverk sem kannar innstu leyndardóma 

svefnsins og útskýrir hvernig við getum virkjað endurnýjunarmátt hans til að 

breyta lífi okkar til hins betra.

Svefn hefur ávallt verið einn mikilvægasti þátturinn í lífi okkar, heilsu og langlífi 

en jafnframt sá sem við vissum einna minnst um, allt þar til vísindalegar 

uppgötvanir byrjuðu að varpa ljósi á hann fyrir tveimur áratugum. Hinn virti 

taugavísindamaður og svefnsérfræðingur, Matthew Walker, sýnir okkur nú á 

eftirminnilegan hátt hve lífsnauðsynlegur svefn er og hvernig hann styrkir 

hæfileika okkar til að læra og taka ákvarðanir, endurkvarðar tilfinningar, eflir 

ónæmiskerfið, stillir matarlystina og ýmislegt fleira.

Þess vegna sofum við er snilldarleg, hrífandi, áreiðanleg og afskaplega 

aðgengileg bók sem kennir lesandanum að skilja og meta svefn og drauma 

á alveg nýjan hátt.

Dr. Matthew Walker er prófessor í taugavísindum og sálfræði við 

Kaliforníuháskóla í Berkeley, forstjóri Svefnrannsóknarstöðvarinnar þar og 

fyrrverandi prófessor í geðsjúkdómafræði við Harvard háskóla.

ISBN 978-9935-517-17-3

Dr. Mathew Walker

 Þýðing:
 Herdís M. Hübner. 

 

 

 

Við hjá Betra baki tökum stolt þátt í útgáfu þessarar bókar sem stuðlað hefur að bættum 

svefni og þar með auknum lífsgæðum milljóna manna um allan heim. Þessa bók þurfa 

allir að lesa! Hún færir okkur skilning á mikilvægi góðs svefns og breytir þannig lífi fólks 

til hins betra. Góður svefn leggur grunninn að góðum degi ...

Gauti Reynisson

Forstjóri Betra bak 

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 11–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is
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5 STJÖRNU HÓTELRÚMIN frá Serta eru framleidd til að fullnægja 
ýtrustu kröfum. Fjaðrandi botn gefur 5 svæða heilsudýnunni óvið
jafnanlega fjöðrun og stuðning, lúxus yfirdýnan lagast að þér og 
þér líður eins og þú svífir. Velkomin í þitt 5 stjörnu heilsurúm, 
heima hjá þér – allar nætur – alltaf.

CLASSICO, YORK OG LIGNE eru með Serta Splendid Royal heilsu
dýnu frá Serta. Hún er fimm svæðaskipt pokagormadýna með 
góðum stuðningi við bak en mýkra gormakerfi á axla- og mjaðma-
svæði. Hægt er að velja um tvo stífleika á dýnunni eftir því hvað 
hentar hverjum og einum. Yfirdýnan er millistíf, úr kaldpressuðum 
svampi og vinnur vel á móti fjöðruninni í botni og dýnu. 

MAGNIFIQUE rúmið er með Serta Royalty Superior heilsudýnu 
sem sker sig frá Splendid Royal m.a. með því að vera með tvískiptu 
gorma kerfi og aukinni kantstyrkingu.

Áklæðið á rúmunum er slitsterkt bómullaráklæði, ofnæmisfrítt og 
andar einstaklega vel. Það er fáanlegt í nokkrum litum sem eru 
mismunandi eftir rúmgerðum. Hægt er að velja mismunandi fætur 
og einnig eru fáanleg náttborð í stíl.

FIMM STJÖRNU LÚXUS HÓTELRÚM  
– HEIM TIL ÞÍN –

Fimm stjörnu Hótel-rúmalínan frá Serta er fáanleg í verslunum Betra Baks í Reykjavík, á Akureyri og Ísafirði.  
Metsölubókin „Þess vegna sofum við“ í íslenskri þýðingu fylgir rúmunum. 

Verð: 349.900 kr (botn, fætur, dýna, yfirdýna og gafl)

Verðdæmi: Classico 160 x 200 cm 

(Bókin Þess vegna sofum við fylgir í kaupunum)

SERTA ER OPINBER BIRGI


