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Ávarp framkvæmdastjóra 

Mikilvægi þess að vera þátttakandi í samfélagslegum málefnum er varða t.d. minnkun kolefnisspors, 

ræktun umhverfis, mótun umhverfislegra þátta, félagslegra þátta o.fl. hefur sjaldan verið mikilvægara en 

nú. Það er samfélagsleg ábyrgð allra að vera þátttakendur með einum eða öðrum hætti - þar skiptir 

þátttaka fyrirtækja ekki síst máli svo ekki sé talað um þá fyrirmynd sem þau skapa með því að vera leiðandi 

og sýna frumkvæði við þennan málaflokk.  

VSÓ Ráðgjöf hefur markvisst tekið þátt í ráðgjöf, fræðslu og verkefnavinnu er tengist samfélagslegum 

málefnum almennt. Með innleiðingu og eftirfylgni t.d. grænu leiðarinnar hefur VSÓ Ráðgjöf orðið leiðandi 

á þeim markaði og tekist stolt á við komandi verkefni. Einnig er stefnumörkun okkar í félagslegum 

málefnum í stöðugri framför með t.d. þátttöku okkar í að styrkja mannréttindamál, stuðla að jafnrétti, hvetja 

til heilsusamlegs lífernis starfsfólks og fleira. 

Árið 2020 var stormasamt ár í allri heimsbyggðinni vegna áhrifa COVID-19 og í kjölfar faraldursins mesta 

kreppa sem sögur fara af. Fyrirtæki á Íslandi fóru ekki varhluta af því og ekki síður við hjá VSÓ. Með 

samstöðu, samheldni og jákvæðu hugarfari einsetti starfsfólk VSÓ sér að ganga samstíga til verks og 

takast á við nýjar áskoranir með opnu og lausnarmiðuðu hugarfari. 

Í mótlæti er mikilvægt að vinna með stoðþætti og kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Þá skiptir skýr stefna, vel 

skilgreind gildi og tilgangur miklu máli. Þessir þættir eru meðal grundvallaratriða í að viðhalda og rækta 

samfélagslega ábyrgðar fyrirtækisins inn í framtíðina.  

Það er margsannað að ef ekkert verður að gert í umhverfismálum munu komandi kynslóðir standa frammi 

fyrir miklum áskorunum er varða umhverfið. Það er því sameiginleg samfélagsleg ábyrgð að bregðast við 

með því að nýta fjölbreytilega styrkleika starfsmanna. 

Árið 2021 hefst með krafti og horfum við til framtíðar full bjartsýni og með metnaðarfull markmið.  

 

Runólfur Þór Ástþórsson 
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1 Inngangur 

Samfélagsleg ábyrgð og sjálfbærni er höfð að leiðarljósi hjá VSÓ hvað varðar 

rekstur og verkefni. Það er stefna fyrirtækisins að starfsmenn hafi þekkingu og 

reynslu varðandi umhverfismál og samfélagslega ábyrgð og er starfsfólk hvatt 

til þess að vinna að og hafa þessi mál í huga við öll störf. 

Árið 2019 voru tengsl starfsemi VSÓ við heimsmarkmiðin skoðuð sérstaklega 

og voru þau kortlögð miðað við starfsemina. Starfsemi VSÓ Ráðgjafar er 

margþætt og tengist mörgum heimsmarkmiðum.  

 

 

 

VSÓ valdi sex heimsmarkmið til að fylgja markvisst eftir í starfsemi 

fyrirtækisins. Þau eru markmið 3 um heilsu og vellíðan, markmið 5 um jafnrétti 

kynjanna, markmið 8 um góða atvinnu og hagvöxt, markmið 11 um sjálfbærar 

borgir og samfélög, markmið 12 um ábyrga neyslu og framleiðslu og markmið 

13 um aðgerðir í loftslagsmálum (Mynd 1). 

Við gerð þessara skýrslu er stuðst við UFS (umhverfi, félagslegir þættir og 

stjórnarhættir) leiðbeiningar sem Nasdaq á Íslandi og Norðurlöndunum gáfu út 

í mars 2017 og uppfærðar voru í maí 2019. Leiðbeiningar Nasdaq byggja á 

ráðleggingum sem settar voru fram árið 2015 af Sameinuðu þjóðunum, 

Samtökum um sjálfbærar kauphallir (Sustainable Stock Exchange Initative) og 

vinnuhópi hjá Alþjóðasamtökum kauphalla (World Federation of Exchange). 

Einnig er bætt við tilvísunum í Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um 

sjálfbæra þróun, þar sem það á við og viðmið Global Reporting Initiative 

Standars (GRI). 

VSÓ gaf út samfélagsskýrslu fyrir árið 2019 en þetta er í fyrsta skipti sem 

skýrslan tekur mið af leiðbeiningum UFS til að miðla upplýsingum um 

samfélagslega ábyrgð og sjálfbærni í starfsemi VSÓ Ráðgjafar. 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og starfsemi VSÓ. 

 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru sett til að vernda 

umhverfi og auðlindir jarðar samhliða því að bæta efnahag og 

lífskjör jarðarbúa.
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2 VSÓ Ráðgjöf 

VSÓ Ráðgjöf er alhliða ráðgjafa- og verkfræðifyrirtæki sem leggur áherslu á 

trausta og faglega þjónustu sem tryggir viðskiptavinum hagkvæmustu lausnir 

hverju sinni, skilar raunverulegum árangri og stuðlar að samkeppnisforskoti.  

Á skrifstofum VSÓ í Reykjavík og í Noregi starfar yfir 80 manna samhentur 

hópur verkfræðinga og annarra tæknimenntaðra starfsmanna. 

Víðtæk reynsla og þekking starfsmanna VSÓ byggir m.a. á fjölbreyttum 

verkefnum sem fyrirtækið hefur unnið að hér á landi og erlendis á þeim 

tæplega 60 árum sem liðin eru frá því fyrirtækið var stofnað árið 1958.  Í 

upphafi starfaði fyrirtækið einkum á sviði byggingarverkfræði en á áttunda 

áratugnum var farið inn á nýjar brautir með fjölbreyttari þjónustu til að mæta 

kröfum viðskiptavina. 

Á síðustu árum hafa umsvif VSÓ aukist til muna um leið og þjónusta 

fyrirtækisins hefur orðið víðtækari, ýmist með þróun nýrra ráðgjafasviða eða 

stofnun dótturfélaga í samstarfi við aðila sem búa yfir sérþekkingu á 

viðkomandi sviðum. Starfsemi VSÓ er í dag skipulögð í sex megin fagsvið 

(Mynd 2): 

• Framkvæmdaráðgjöf 

• Samgöngur 

• Tæknikerfi 

• Umhverfi og skipulag (Öryggi og stjórnun tilheyrir Umhverfi og skipulagi) 

• Byggðatækni  

• Burðarvirki 

 

VSÓ leggur áherslu á að laða til sín vel menntað og hæft starfsfólk og 

kappkostar að skapa því góð vinnuskilyrði og tækifæri til að þróast í starfi. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2: Þjónustuhringur VSÓ. 
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3 Umhverfi 

Starfsemi VSÓ Ráðgjafar er rekin í samræmi við kröfur 

umhverfisstjórnunarstaðalsins ÍST EN ISO 14001 og vinnu eftir Umhverfis- 

og samgöngustefnu VSÓ. VSÓ er aðili að Festu - miðstöð um 

samfélagslega ábyrgð og sjálfbærni en með því að vera aðili hefur VSÓ lagt 

áherslu á samfélagslega ábyrgð og sjálfbærni í rekstri VSÓ en ekki síður í 

þeirri ráðgjöf sem VSÓ veitir á hinum ýmsu sviðum með því að bjóða fram 

vistvænar og hagkvæmar lausnir fyrr fjölda verkefna. VSÓ er einnig aðili að 

Grænni byggð sem er samstarfsvettvangur fyrirtækja og stofnana um 

vistvæna þróun byggðar.  

Í þessari skýrslu verður farið yfir frammistöðu VSÓ í umhverfismálum bæði 

sem tengist beint rekstri VSÓ en einnig farið yfir nokkur verkefni þar sem lögð 

hefur verið áhersla á umhverfisáhrif og á sjálfbærni. 

Undanfarin ár hefur VSÓ hefur boðið viðskipavinum upp á að fara Grænu 

leiðina og boðið vistvænar og hagkvæmar lausnir fyrir fjölbreytt verkefni. 

Grænar lausnir draga fram það besta í vistvænni hönnun ásamt því að styðja 

við jákvæða byggðaþróun, tryggja góða orkunýtingu og lágmarka 

auðlindanýtingu og úrgang. Ísland stefnir að kolefnishlutleysi 2040 og VSÓ 

leggur sitt af mörkum til að draga úr kolefnislosun. Við stefnum á 

kolefnishlutlausar byggingar og mannvirki í náinni framtíð.  

 

 Umhverfisþættir VSÓ Ráðgjafar 

Umhverfisstjórnun er hluti af Rekstrarkerfi VSÓ og er ætlað að tryggja að 

fyrirtækið sýni góða frammistöðu í umhverfismálum og stýri þeim áhrifum sem 

starfsemin hefur á umhverfið. Fyrirtækið hefur unnið samkvæmt vottuðu 

umhverfisstjórnunarkerfi frá árinu 2011. 

Mikilvægir umhverfisþættir í starfseminni hafa verið skilgreindir og eru 

vaktaðir. Þeir eru rafmagnnotkun, vatnsnotkun, eldsneytisnotkun (akstur),  

flug, úrgangslosun og pappírsnotkun. Innkaupum er stýrt og markmiðið er að 

kaupa vistvæna vöru ef hún er í boði. Notuð eru umhverfisvæn ræstiefni og 

hreinlætispappír. Útgefið efni er ýmist gefið út rafrænt eða prentað í 

umhverfisvottaðri prentsmiðju.  
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3.1.1 Losun gróðurhúsalofttegunda  

VSÓ hefur haldið utan um kolefnisbókhald síðan 2014 og 

hefur losunin verið í kringum 90 tonn CO2íg á ári. Stuðst 

hefur verið við aðferðafræði Greenhouse Gas Protocol. 

Losun er skipt í umfang 1, 2 og 3 eftir því hvar í virðis-

keðjunni losunin er (Mynd 3). Kolefnisspor er reiknað fyrir 

beina losun fyrirtækis á ársgrundvelli, svo sem vegna 

bílaflota fyrirtækisins, en einnig vegna óbeinnar losun t.d. 

ferða starfsmanna til og frá vinnu, vegna úrgangs sem fellur til, vegna 

aðkeyptrar þjónustu eða hráefna og orkunotkunar.  

 

  
• Umfang 1 – Bein losun vegna 

eigin starfsemi s.s. vegna 

framleiðsluferla og farartækja 

fyrirtækis.  

• Umfang 2 - Óbein losun vegna  

rafmagnsnotkunar og hitunar.  

• Umfang 3 – Óbein losun sem á 

sér stað utan fyrirtækis, s.s. 

vegna notkunar á seldum vörum 

eða aðkeyptar vara og þjónustu.  

 

Mynd 3: Losun gróðurhúsalofttegunda og skipting í umfang 1, 2 og 3 skv. Greenhouse Gas Protocol. 
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Fyrir árið 2020 var losun vegna starfsemi VSÓ 51 tonn CO2íg og skiptist í losun 

vegna umfangs 1 og 2 sem var um 34% og losun vegna umfangs 3 sem var 

65% sem er vegna flugferða, ferða starfsmanna til og frá vinnu og urðunar 

úrgangs (Mynd 4). Uppruni losunar eru sýndur á Mynd 5 og þar vega ferðir 

starfsmanna til frá vinnu mest. 

 

Mynd 4 Hlutfall losunar GHL í umfang 1, 2 og 3 

 

Mynd 5 Uppruni losunar gróðurhúsalofttegunda í kg CO2íg 

Losun árið 2020 vegna reksturs VSÓ var kolefnisjafnaður með samstarfi við 

Kolvið. Mjög dró úr losun gróðurhúsalofttegunda á árinu vegna breyttra 

starfsvenja til að bregðast við heimsfaraldri af völdum Covid 19. Starfsmenn 

unnu meira heima við og miðað við fyrra ár minnkaði losun vegna 

eldsneytisnotkunar um 15.000 kg CO2íg, um 4000 kg vegna urðunar úrgangs 

og 25.000 kg vegna flugferða starfsmanna. Losun gróðurhúsalofttegunda á 

starfsmann árið 2020 var 580 kg CO2íg/starfsmann miðað við 1000 kg CO2íg 

árið 2019. 
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Farartæki VSÓ

Ferðir starfsmanna til og frá vinnu
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Úrgangur
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Starfsmenn VSÓ Ráðgjafar vinna að ýmsum verkefnum til að 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og hefur áhersla verið lögð 

á eftirfarandi þætti: 

• Starfsmenn fá frítt í strætó til og frá vinnu. 

• Starfsfólk hefur aðgang að rafmagnshjóli og bílum fyrir ferðir á 

vinnutíma. 

• Unnið er að betri flokkun á úrgangi og minnkun á magni 

úrgangs sem fer í urðun. 

• Rafmagnsnotkun er lágmörkuð með aðgangastýrðri lýsingu á 

svæðum þar sem viðvera fólks er ekki stöðug. 

• Starfsmenn eru hvattir til að slökkva á ljósum og tölvuskjá í lok 

vinnudags. 

• Prentarar eru aðgangsstýrðir. 

• Árlega er leikurinn „Kælum plánetuna“ þar sem starfsmenn eru 

hvattir til að nota vistvænar samgöngur til og frá vinnu. Gefin 

eru stig fyrir vistvænar samgöngur í leiknum og VSÓ 

gróðursetur tré í samræmi við áunnin stig í gróðurreit við 

Reynisvatn og bindur þannig 100-200 kg af 

gróðurhúsalofttegundum árlega. 
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3.1.2 Orku- og vatnsnotkun  

 

 

 

 

 

Orkunotkun hjá VSÓ Ráðgjöf samanstendur af rafmagni, heitu vatni,  

jarðefnaeldsneyti og metani. Hlutfall endurnýjanlegrar orku er 88% (Mynd 6). 

 

Mynd 6: Hlutfallsleg notkun endurnýjanlegra orkugjafa hjá VSÓ Ráðgjöf, reiknað í kWst. 

Rafmagnsnotkun er lágmörkuð með aðgangastýrðri lýsingu á svæðum þar 

sem viðvera fólks er ekki stöðug. Starfsmenn eru hvattir til að slökkva á ljósum 

og tölvuskjá í lok vinnudags. Rafmagnsnotkun á hvern starfsmann hefur 

minnkað aðeins í gegnum árin (Mynd 7). Fjölgun starfsmanna og atriði eins og 

úthýsing tölvukerfis og það að fólk slökkvi ljós, aðgangsstýrð lýsing, minni 

prentun hefur áhrif á notkunina. Rafmagnsnotkun vegna hleðslustöðva fyrir 

rafmagnsbíla er um 3% af heildarnotkun.  

Heita vatnið fer í að hita upp húsnæðið. Notkun á heitu vatni á hvern 

starfsmann hefur farið minnkandi síðan 2015 (Mynd 8) og var árið 2020 

rúmlega 50 m3.  Heildarnotkun á heitu vatni fyrir húsnæðið hefur verið breytileg 

milli ára og er talið að hitastig úti hafi mest áhrif á notkunina.  

 

 

 

Mynd 7 Rafmagnsnotkun (kWst) VSÓ Ráðgjafar. 

 

Mynd 8 Vatnsnotkun (m3) VSÓ Ráðgjafar. 
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Kalda vatnið er notað á snyrtingum og til drykkjar og hefur notkunin 

minnkað á hvern starfsmann og er nú um 9 m3 á ári. 
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Eldsneytisnotkun er vegna notkunar á farartækjum VSÓ í vinnutengdum 

ferðum og er verið að nota dísil, metan og bensín. 

Eknir kílómetrar hafa verið nokkuð stöðugir síðustu ár eða í kringum 95.000 

(Mynd 9). 

 

Mynd 9 Eknir km með mismunandi eldsneyti. 

 

3.1.3 Umhverfisstefna  

Frá árinu 2011 hefur VSÓ unnið eftir Umhverfis- og 

samgöngustefnu sem leggur áherslu á sjálfbærni.  

VSÓ Ráðgjöf leggur áherslu á að í allri starfsemi fyrir-

tækisins sé góð umgengni við umhverfið og hugmynda-

fræði um sjálfbæra þróun höfð að leiðarljósi.  

Fyrirtækið hefur komið upp umhverfisstjórnunarkerfi sem uppfyllir kröfur ÍST 

ISO 14001, lög og reglur sem gilda um starfsemina og er í samræmi við 

viðteknar venjur í starfsgreininni.    

VSÓ hefur skilgreint umhverfisstefnu sem hæfir tilgangi fyrirtækisins sem 

ráðgjafafyrirtæki. Allir starfsmenn þekkja og skilja umhverfisstefnuna og hafa 

hana að leiðarljósi í sínu starfi.    
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Bensín Dísel Metan

Umhverfis- og samgöngustefna VSÓ Ráðgjafar er að:  

• Vera leiðandi á markaði í ráðgjöf í umhverfisstjórnun og umhverfismálum 

í víðum skilningi og þannig stuðla að betra umhverfi.  

• Stuðla að minni hráefnis- og orkunotkun innan fyrirtækisins og auka hlut 

endurvinnslu þar sem það er mögulegt.  

• Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.   

• Vera meðvituð um breytingar á stjórnvaldskröfum og fylgja þeim að öllu 

leyti eftir ásamt öðrum kröfum sem fyrirtækið hefur einsett sér að fylgja.  

• Þjálfa starfsfólk og hvetja til þess að vinna að og hafa umhverfismál í 

huga við öll störf.  

• Aukin áhersla verði á vistvænar samgöngur.  

• Setja mælanleg markmið og vinna að stöðugum umbótum í 

umhverfismálum  

 

Árlega eru sett markmið um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. 

• Að losun gróðurhúsalofttegunda minnki um 10%. 

• Að hlutfall úrgangs sem fer í endurvinnslu verði yfir 35%.  
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Úrgangur  

Árið 2020 fóru 3.280 kg af úrgangi í urðun og 1.090 kg í endurvinnslu vegna 

starfsemi VSÓ (Mynd 10). Hlutfall úrgangs sem fór til endurvinnslu var 25% en 

75% fór í urðun. Markmiðið er að flokka sem mest og að senda sem minnst í 

urðun.   

Magn heildarúrgangs minnkaði um 44% sem má skýra vegna áhrifa af 

faraldrinum þar sem flestir starfsmenn voru í fjarvinnu. Lítil starfsemi var á 

skrifstofu og mötuneyti lokað stóran hluta árs. 

Pappírsnotkun 

Pappírsnotkun hefur minnkað stöðugt og á árið 2020 notuðu starfsmenn VSÓ 

0,36 pappírskassa á mann (Mynd 11). VSÓ notar umhverfisvottaðan pappír í 

90% tilvika.  

Samgöngur 

Markmið VSÓ er að draga úr notkun á einkabíl í vinnutengdum ferðum. Til að 

styðja við það hafa starfsmenn aðgang að rafhjóli og bílum fyrirtækisins til 

ferða á vinnutíma. Til viðbótar er boðið upp á fríar strætóferðir til og frá vinnu. 

Niðurstöður ferðavenjukönnunar benda til þess að 35-40% starfsmanna nota 

vistvænar samgöngur að jafnaði yfir sumartímann og um 30% yfir vetratímann.   

 

 

Mynd 10: Úrgangur VSÓ Ráðgjafar. 

 

Mynd 11: Pappírsnotkun VSÓ Ráðgjafar. 
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3.1.4 Eftirlit með loftslagsmálum  

VSÓ Ráðgjöf gerir sívaxandi kröfur til umhverfis- og 

loftslagsmála í almennri stefnumótun fyrirtækisins. Bein 

áhrif af rekstri VSÓ Ráðgjafar eru skoðuð og einnig óbein 

áhrif í gegnum ráðgjöf til viðskipavina. Loftslagstengd 

ráðgjöf um Grænu leiðina og BREEAM vottun bygginga 

og skipulags eru vaxandi svið innan 

fyrirtækisins.   

Græna leiðin  

Græna leið VSÓ býður upp á 

vistvænar og hagkvæmar lausnir fyrir 

fjölda verkefna. Grænar lausnir draga 

fram það besta í vistvænni hönnun 

ásamt því að styðja við jákvæða 

byggðaþróun og hringrásarhagkerfið – lágmörkun kolefnis-

losunar, auðlindanýtingar og úrgangsmyndunar. Einnig 

tryggja grænar lausnir góða orkunýtingu, líffræðilegan 

fjölbreytileika og stuðla að sjálfbærni íbúabyggðar. Dæmi 

um grænar lausnir eru vistvænt skipulag, blágrænar 

ofanvatnslausnir, umhverfisvottun bygginga, orkuskipti 

samganga og úrgangsstjórnun (Mynd 12).  

Árið 2020 lagði VSÓ aukna áhersla á lágmörkun 

kolefnisspors mannvirkja. Kolefnisspor mannvirkja verður til 

við vinnslu hráefna, á byggingatíma og við notkun 

byggingar. Setja má skýr markmið strax í upphafi 

hönnunarferils til þess að lágmarka innbyggt kolefnisspor 

og kolefnislosun vegna rekstrar. Innbyggt kolefnisspor á við 

bygginguna sjálfa, öflun hráefna, framleiðslu, flutning, 

byggingartíma, niðurrif, förgun úrgangs og endurvinnslu. 

Kolefnislosun rekstrar er losun á líftíma byggingar, t.d. losun 

vegna loftræsingar, rafmagnsnotkunar og viðhalds.  

Til þess að lágmarka kolefnislosun bygginga er gagnlegt að framkvæma 

vistferilsgreiningu (e. Life-Cycle Assessment) á hönnunarstigi. Þannig má 

kortleggja kolefnislosun við hönnun, uppbyggingu, afnot, viðhald og niðurrif 

byggingar og greina hvar er hægt að grípa inn í með bættri hönnun eða 

aðgerðum á byggingarstað.   

Mynd 12: Sjálfbært samfélag. 
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Í grænu leiðinni er áhersla á innleiðingu hringrásarhagkerfisins sem felur í 

sér að hámarka nýtingu á hráefnum og orku (Mynd 13). VSÓ Ráðgjöf vinnur 

að því að innleiða hugsunarhátt hringrásar í allt hönnunarferlið.  

Til að vekja athygli á vistvænni hönnun og hringrásarhagkerfinu stóð VSÓ fyrir 

málstofu 28. febrúar 2020 þar sem grænar lausnir fyrir byggingariðnaðinn voru 

kynntar (Mynd 14). Erindi málstofunnar voru um kolefni sem er bundið í 

byggingum, sjálfbærni forsteyptra eininga, ávinningur umhverfisvottunar 

BREEAM, SIMIEN byggingarhermun og orkubúskapur bygginga og BIM 

verkefnastýring í hönnun vistvænna bygginga. 

Málstofan var vel sótt og heppnaðist vel í alla staði. VSÓ vill þakka þeim sem 

mættu kærlega fyrir þátttökuna og fyrir að sýna þessu mikilvæga málefni 

áhuga.   

   

Byggingarvörur eru framleiddar, notaðar og að lokum er þeim að mestu 

fargað. Byggingariðnaðurinn er ábyrgur fyrir um 40% af 

auðlindanotkun heims og yfir 40% af úrgangi.  

 

Mynd 14: Frá málstofu VSÓ um grænar lausnir í byggingariðnaði. 
Mynd 13: Hringrásarhagkerfið í byggingariðnaði. 
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BREEAM  

Umhverfisvottanir staðfesta að verkefni standist kröfur um sjálfbærni og 

lágmörkun umhverfisáhrifa ásamt því að veita áreiðanlegan gæðastimpil. 

BREEAM vottun staðfestir að leitast sé við að hlúa að samfélaginu með 

samfélagslega ábyrgð, sjálfbærni, kolefnishlutleysi og minnkandi vistspor að 

leiðarljósi. Vottunin styður við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.  

BREEAM er eitt víðtækasta og þekktasta vistvottunarkerfi fyrir byggingar í dag 

sem hvetur bæði til sjálfbærrar byggingarhönnunar og vistvænnar stjórnunar 

á verk- og rekstrartíma. Vottunarkerfið er alþjóðlegt og notar viðurkenndan 

kröfuramma við frammistöðumat á hönnun, framkvæmd og rekstrartíma 

byggingar. Tekið er tillit til fjölmargra þátta allt frá innivist til orkunotkunar. 

Settar eru fram ákveðnar lágmarkskröfur sem ekki má víkja frá en einnig eru 

metin fjölmörg atriði sem ýta undir sjálfbærari hönnun og hönnunarferli.   

BREEAM leggur áherslu 

á að samráð eigi sér stað 

meðal hönnuða, verk-

kaupa, notenda og 

annarra hagsmunaaðila. 

Allir hlutaðeigandi aðilar í 

verkefninu koma saman 

fyrr að borðinu heldur en 

oft tíðkast. Fyrir vikið 

gefst öllum hlutað-

eigendum kostur á að 

hafa áhrif á verkið áður 

en það er komið svo langt 

á veg að breytingar verði 

of kostnaðarsamar eða 

ómögulegar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðurkenndir aðilar með tilskilin réttindi í BREEAM vottunarkerfinu annast 

vottunarferlið og gera úttektir á hönnun og kanna hvort kröfur séu uppfylltar. 

VSÓ Ráðgjöf veitir ráðgjöf varðandi BREEAM vistvottun og þar starfa 

viðurkenndir BREEAM matsaðilar: 

• Skipulagsáætlanir – BREEAM Communities 

• Nýbyggingar – BREEAM New Construction. 

• Endurbygging og endurnýjun húsnæðis  – BREEAM Refurbishment and 

Fit Out. 

• Byggingar í rekstri  – BREEAM In-Use. 

  

Ávinningur umhverfisvottana er m.a.:  

• Aukin sjálfbærni  

• Aukin samfélagsleg ábyrgð  

• Lækkun rekstrarkostnaðar mannvirkja  

• Aðdráttarafl fyrir fjárfesta, leigjendur og íbúa  

• Aukin afkastageta á vinnustöðum vegna góðrar innivistar 

• Meira virði bygginga  
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 Verkefni VSÓ Ráðgjafar sem stuðla að sjálfbærni 

Árið 2020 vann VSÓ Ráðgjöf að fjölbreyttum verkefnum þar sem lögð er 

áherslu á sjálfbærni og Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru höfð að 

leiðarljósi. Dregið er fram það besta í vistvænni hönnun ásamt því að tryggja 

góða orkunýtingu, styðja við jákvæða byggðaþróun og hringrásarhagkerfið og 

þar með lágmörkun kolefnislosunar, auðlindanýtingar og úrgangsmyndunar.  

Aðalskipulag Reykjavíkurborgar: Umhverfisskýrsla   

Drög að viðauka við aðalskipulagi Reykjavíkur voru lögð fram í október 2020 

en VSÓ Ráðgjöf vann umhverfisskýrslu skipulagsbreytingarinnar.  

Umhverfisskýrslan var unnin samhliða skipulagsvinnunni. Fyrst var gerður 

samanburður valkosta með mismikla þéttingu byggðar. Byggt á þeim 

samanburði var við mótun skipulagstillögu lögð áhersla á að draga úr raski á 

opin svæði, stuðla að fjölbreyttu framboði húsnæðis, dreifingu starfa, huga að 

gæðum og öryggi byggðar, tryggja lífsgæði og að leggja til skipulagstillögu 

sem styður við markmið um breyttar ferðavenjur. Við gerð skýrslunnar var 

samræmi við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna skoðað og fram komu 

nokkur atriði sem var skerpt á í skipulagstillögunni.  

Við gerð umhverfisskýrslunnar var tekið mið af PAS 20701 við mat á áhrifum 

á loftslag en þetta var í fyrsta skipti sem þetta er gert á aðalskipulagsstigi. Horft 

var til áhrifa skipulagsbreytinganna á loftslag með tvennum hætti, annars 

vegar kolefnisspor vegna uppbyggingar húsnæðis og landnotkunar og hins 

vegar breytinga í samgöngumáta og losun gróðurhúsalofttegunda frá 

samgöngum. 

 

 

1 https://shop.bsigroup.com/upload/PASs/Free-Download/PAS-2070-2013.pdf 

Borgarlínan: Frumdrög að fyrstu lotu 

Leiðarljós Borgarlínunnar eru að Borgarlínan verði drifkrafturinn í þróun 

höfuðborgarsvæðisins í átt að sjálfbæru kolefnishlutlausu borgarsamfélagi þar 

sem ungir sem aldnir fái raunhæft val um vistvæna ferðamáta með 

aðgengilegum almenningssamgöngum, hjóla- og göngustígum. Borgarlínan 

verður þungamiðjan og umhverfis hana munu byggjast ný og sjálfbær hverfi. 

Í frumdrögum að fyrstu lotu Borgarlínunnar eru lagðar fram heildstæðar tillögur 

að útfærslu borgarlínuframkvæmda, frá Ártúnshöfða að Hamraborg.                              

Í skýrslunni er að finna vel ígrundaðar tillögur sem leggja grunn að frekari 

hönnunarvinnu og formlegu ferli  

sem er nauðsynlegur undanfari       

að endanlegri ákvörðun um 

framkvæmdirnar. 

Í verkefnateyminu sátu Stefán 

Gunnar Thors, sviðstjóri Umhverfis- 

og skipulagssviðs, og Svanhildur 

Jónsdóttir, sviðstjóri Samgöngusviðs 

VSÓ Ráðgjafar.  
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Borgarlínan: Úttekt á orkugjöfum 

VSÓ Ráðgjöf vann ásamt Royal Haskoning DHV úttekt á endurnýjanlegum 

orkugjöfum fyrir Borgarlínuna. Gert er ráð fyrir að allir strætisvagnar muni síðar 

nýta sama eldsneyti. Verkefnið var unnið fyrir Landsvirkjun, Strætó bs., SSH 

og Vegagerðina en skýrslan kom út í desember 2020.  

Markmið verkefnisins var að velja fyrir Borgarlínuna besta valkostinn af  

endurnýjanlegu innlendu eldsneyti sem í boði er. Valið stóð á milli rafmagns, 

vetnis eða metan. Framkvæmd var TCO greining (Total Cost of Overship) í 

TCO líkani Royal Haskoning DHV en greiningin tekur á öllum kostnaði yfir 

líftíma verkefnisins. Greiningin tekur einnig á þáttum eins og umhverfisþáttum 

og framtíðarþróun eldsneytisins og vagna. Hlutverk VSÓ var miðlun 

upplýsinga á milli landa og taka þátt í mati á stofn- og rekstrarkostnaði 

framkvæmda fyrir mismunandi valkosti.    

Byggt á ofangreindri greiningu var niðurstaða verkefnisins að bæði rafmagn 

(plugin) og vetni kæmu vel út sem framtíðar orkugjafi.  

 

 

 

Orkubú Vestfjarða: Kolefnisspor og aðgerðaáætlun um 
kolefnishlutleysi 

Kolefnisspor Orkubús Vestfjarða gerir grein fyrir árlegri losun 

gróðurhúsalofttegunda vegna starfsemi fyrirtækisins að frádreginni áætlaðri 

kolefnisbindingu. Árið 2020 tók VSÓ Ráðgjöf saman kolefnisspor Orkubús 

Vestfjarða og kortlagði möguleika til að draga úr losun og hvernig megi nýta 

kolefnisbindingu til að vega upp á móti losun sem ekki er hægt að koma í veg 

fyrir. Sviðsmyndir voru dregnar upp sem byggðu á kolefnishlutleysi 2030 og 

sett var fram áætlun um hvernig er hægt að ná því marki. OV nýtti það sem 

grunn til að leggja fram raunhæfa áætlun samdrátt í losun og kolefnisbindingu. 
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Uppsetning hleðslustöðva í Reykjavík: Hönnun og gerð 
útboðsgagna 

Frá árinu 2018 hefur VSÓ Ráðgjöf unnið að uppsetningu rafhleðslustöðva fyrir 

rafbíla, bæði á almennum bílastæðum undir berum himni og í 

bílastæðahúsum. Verkefnið var unnið fyrir Reykjavíkurborg, Orkuveituna og 

Veitur. 

Sumarið 2018 var áhersla lögð á miðbæinn og stöðvum komið upp á 8 stöðum. 

Áfanginn fól í sér hönnun á rafkerfi fyrir stöðvarnar og yfirborðsfrágangi í 

kringum þær og aðgengi að þeim. Á hverjum stað eru 2-3 stöðvar, hver stöð 

með hleðslu fyrir tvo bíla. 

 

Á árunum 2019 til 2020 var komið upp stöðvum á 33 stöðum til viðbótar 

víðsvegar um Reykjavík. Í verkefninu voru alls settar upp raðhleðslustöðvar 

undir berum himni á 41 stöðum um borgina og í 6 bílastæðahúsum. 

 

 

Orkureitur: BREEAM Communities vottun 

Fyrirhugað er að breyta deiliskipulagi á svokölluðum Orkureit (Suðurlands-

braut 34 / Ármúli 31) og reisa þar blandaða byggð íbúða og atvinnuhúsnæðis 

samkvæmt viljayfirlýsingu Reita og Reykjavíkurborgar. Breyting á 

deiliskipulagi verður vottuð skv. BREEAM Communities staðlinum.  

 

VSÓ Ráðgjöf vann greiningu á núverandi byggingum og öðrum innviðum 

samkvæmt kröfum BREEAM um nýtni auðlinda (Resource efficiency). Þar er 

sett fram krafa um að gera mat á núverandi byggingum og innviðum og 

leggja mat á hvað getur verið gert upp, endurnotað, endurunnið eða viðhaldið. 
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Dalskóli: BREEAM New Construction vottun  

Í Úlfarsárdal, nýjasta hverfi Reykjavíkur er mikil uppbygging í gangi með 

vistvænar lausnir að leiðarljósi. Á meðal nýbygginga í hverfinu er Dalskóli, sem 

er 6.000 fermetrar samþættur leik- og grunnskóli ásamt frístundaheimili. 

Gerðar eru miklar kröfur til frágangs og umhverfis vegna nálægðar við Úlfarsá 

og er byggingarklasinn hannaður með BREEAM umhverfisvottun í huga. 

VSÓ Ráðgjöf sá m.a. um hönnun raf- og lagnakerfa, burðarvirkja og jarðtækni 

í öllum áföngum byggingarklasans.  

 

Við uppbyggingu skólans voru nýttar ýmsar tækninýjungar og sem dæmi var 

framkvæmd loftþéttleikaprófun. Byggingarreglugerð og BREEAM staðallinn 

gera ráð fyrir að slík prófun sé framkvæmd til þess að tryggja nægjanlegan 

loftþéttleika, en BREEAM gerir meiri kröfur en Byggingarreglugerð. 

Loftþéttleikaprófunin var framkvæmd af VSÓ Ráðgjöf í samstarfi við Ísloft og 

gekk framkvæmdin að óskum en skólinn stóðst tilskyldar kröfur BREEAM 

staðalsins.  
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 UFS frammistöðuvísar - Umhverfi 

 

 

Vísir Lýsing Eining 2020 Tenging við ramma (e. framework) 
Tenging við HSÞ sem 
VSÓ leggur áherslu á 

E1 

Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir umfang 1 tonn CO2íg 17 • GRI: 305-1, 305-2, 305-3 

• UNGC: Principle 7 

• SASB: General Issue / GHG Emissions 
(Sjá einnig: SASB Industry Standards) 

• TCFD: Metrics & Targets (Disclosure B). 
 

Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir umfang 2 tonn CO2íg 1 

Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir umfang 3 tonn CO2íg 33 

E2 

Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda miðað við 
úttaksstærð (starfsmaður) 

tonn CO2íg 0,6 • GRI: 305-4   

• SDG: 13 

• UNGC: Principle 7, Principle 8  

• SASB: General Issue / GHG Emissions, 
Energy Management  

 
Heildarlosun lofttegunda annarra en 
gróðurhúsalofttegunda miðað úttaksstærð 

  

E3 

Heildarmagn beinnar orkunotkunar  kWst 74.500 

 

• GRI: 302-1, 302-2  

• SDG: 12 

• UNGC: Principle 7, Principle 8  

• SASB: General Issue / Energy 
Management  

 Heildarmagn óbeinnar orkunotkunar (rafmagn) kWst 155.615 

E4 Bein heildarorkunotkun miðað við úttaksstærð KWst 
/starfsman

n 

1853 • GRI: 302-3 

• SDG: 12 

• UNGC: Principle 7, Principle 8  

• SASB: General Issue / Energy 
Management 

 

E5 Hlutfall orkunotkunar eftir tegund orkuframleiðslu í 
prósentum 

Endurnýja
n-leg orka 

88% • GRI: 302-1 

• SDG: 7 

• SASB: General Issue / Energy 
Management 

 

E6 Heildarmagn af vatni sem er notað (Heitt vatn)  m3 4.636 
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Heildarmagn af vatni sem er endurheimt   • GRI: 303-5  

• SDG: 6 

• SASB: General Issue / Water & 
Wastewater Management 

 

E7 Fylgir fyrirtækið þitt formlegri umhverfisstefnu?  Já/Nei Já • GRI: 103-2  

• SASB: General Issue / Waste & 
Hazardous Materials Management. 

 

Fylgir fyrirtækið þitt tilteknum stefnum fyrir úrgang, 
vatn, orku, og/eða endurvinnslu?  

Já/Nei Já 

Notast fyrirtækið þitt við viðurkennt 
orkustjórnunarkerfi?  

Já/Nei Nei 

E8 Hefur stjórn þín eftirlit með og/eða stjórnar 
loftslagstengdri áhættu?  

Já/Nei Já • GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 
102-31  

• SASB: General Issue / Waste & 
Hazardous Materials Management. 

• TCFD: Governance (Disclosure A). 
 

E9 Hefur æðsta stjórnunarteymi þitt eftirlit með og/eða 
stjórnar loftslagstengdri áhættu?  

Já/Nei Já • GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 
102-31 

• SASB: General Issue / Business Model 
Resilience, Systemic Risk Management   

• TCFD: Governance (Disclosure B).  
 

E10 Heildarfjármagn sem árlega er fjárfest í 
loftslagstengdum innviðum, seiglu og vöruþróun.  

m.ISK 45 • UNGC: Principle 9 

• SASB: General Issue / Physical Impacts 
of Climate Change, Business Model 
Resilience   

• TCFD: Strategy (Disclosure A). 
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4 Félagslegir þættir 

Starfsemi VSÓ Ráðgjafar er rekin í samræmi við kröfur í ISO 45001 (OHSAS 

18001) sem er stjórnkerfi fyrir heilsu og öryggi. Innan ramma þessa stjórnkerfis 

eru ferlar sem stýra jafnréttis-, eineltis-, öryggis- og heilsumálum. 

Áhættuhugsun er notuð til forgangsraða verkefnum til að vinna stöðugt að 

umbótum. Með innleiðingu á öryggis- og heilsustjórnun, jafnréttisáætlun 

og sáttmála gegn hvers konar ofbeldi, áreitni og einelti hefur VSÓ 

skuldbundið sig við að vinna að lágmarki í samræmi við íslensk lög og 

alþjóðlegar skuldbindingar og nær það yfir mannréttindi bæði barna og 

fullorðinna.  

 

 

 

 

 

 

 

 Jafnrétti, mannréttindi  og launahlutfall  

VSÓ vinnur eftir jafnréttisáætlun þar sem gæta skal 

fyllsta jafnréttis óháð kyni, kynhneigð, þjóðerni, 

kynþætti, aldri og heilbrigði. VSÓ hefur innleitt sáttmála 

gegn einelti, áreiti og ofbeldi. Viðbragðsáætlun við 

einelti, áreitni og ofbeldi hefur verið skilgreind og 

innleidd. Árið 2021 verður lögð sérstök áhersla á að 

fræða stjórnendur og starfsmenn varðandi viðbrögð og 

meðhöndlum á málum sem varða einelti, ofbeldi og áreitni. Markmiðið er að 

byggja upp góðan starfsanda þar sem allir eru jafnir og traust og trúnaður ríkir 

á milli starfsmanna og stjórnenda.  

Stefna VSÓ er að greiða jöfn laun og tryggja sömu 

kjör fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf. 

Niðurstaða jafnlaunaúttektar PWC sem var gerð 2018 

er í samræmi við það en VSÓ hlaut gullmerki 

jafnlaunaúttektarinnar sem er hæsta einkunn sem 

hægt er að fá. Óútskýrður launamunur var undir 1%. 

Hlutfall miðgildis launagreiðslna karla og miðgildis 

launagreiðslna kvenna árið 2020 er 1,19%.  

Hafin er vinna við að innleiða Jafnlaunastaðalinn ÍST 85. Samkvæmt lögum 

á VSÓ Ráðgjöf eð vera komin með jafnlaunavottun fyrir árslok 2022.  
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Stefnt er að fjölgun kvenna í ábyrgðar- og stjórnunarstöðum. Hlutfall kvenna 

hjá VSÓ er 47%, í framkvæmdastjórn er hlutfallið 22% (tvær konur og sjö 

karlar) og í stjórn VSÓ er hlutfallið jafnt (þrjár konur og þrír karlar). Hlutfall 

kvenna sem eru sviðstjórar er 25% (2 konur og 6 karlar) (Mynd 15). 

 

Mynd 15: Hlutfall kvenna og karla hjá VSÓ Ráðgjöf. 

 

Árið 2020 var starfamannavelta eða árleg breyting starfsmanna í fullu starfi  

13% sem var óvenjulegt og tekur mið af faraldri og óvissu í verkefnastöðu. Á 

árinu 2020 voru 4% starfsmanna í hlutastarfi  

 Heilsa og vellíðan 

Markmið VSÓ er að starfsumhverfið sé heilsusamlegt 

og öruggt fyrir starfsmenn og aðila sem tengjast 

starfseminni. VSÓ vinnur eftir Öryggis- og 

heilsustefnu. Almenn líðan, starfsánægja og vinnuálag 

er metið reglulega í starfsmannakönnunum og í 

heilsufarsskoðunum. Lögð er áhersla á líkamlega, 

andlega og félagslega vellíðan auk þess sem unnið er 

að öryggi starfa og slysaforvörnum. Enginn starfsmaður slasaðist við vinnu 

sína árið 2020.  

Hjá VSÓ starfar virk öryggisnefnd og í henni eru öryggistrúnaðarmenn sem 

eru fulltrúar starfmanna. Nefndin rýnir ferli um vinnuverndarmál og tekur þátt í 

ákvörðunum varðandi öryggi og heilsu starfsmanna. Áhættumat starfa er 

endurskoðað reglulega. VSÓ tryggir starfsmönnum aðgang að 

sálfræðiþjónustu þegar svo ber við.   
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Starfsmenn hafa aðgang að persónuvarnarbúnaði sem er nauðsynlegur til að 

vinna verk á öruggan máta. Tvisvar á ári eru gerðar öryggisúttektir á 

vinnusvæðum í Borgartúni 20 og á öryggisbúnaði starfsmanna sem notaður 

er úti á verkstað (Mynd 16).  

VSÓ leggur áherslu á samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs. Starfsfólk er 

upplýst um möguleika sína á barneignarleyfi, sveigjanlegum vinnutíma, 

vinnu heima við eða einstaklingsbundnum lausnum varðandi vinnutíma. 

VSÓ fjárfestir í aðstöðu, búnaði og þjónustu sem stuðlar að vellíðan 

starfsmanna. Innleitt hefur verið skipulag sem styður við að fólk geti stundað 

hreyfingu til dæmis með því að hjóla eða ganga til vinnu og styrkir eru veittir til 

líkamsræktar. Regluleg er boðið upp á jógatíma á vinnustöð í Borgartúni 20 

og tímunum er streymt fyrir þá sem vinna heima. Boðið er upp á góða aðstöðu 

fyrir þá sem hjóla í vinnuna með skápum og sturtum og starfsmönnum stendur 

til boða að nota bíla fyrirtækisins í einkaerindum. Þannig minnkar þörf á að 

koma á einkabíl til vinnu.VSÓ rekur mötuneyti sem   býður upp á fjölbreyttan 

mat, alla daga er boði upp á veganmat svo allir geti fundið eitthvað svið sitt 

hæfi.  

 

Mynd 16: Niðurstöður öryggisúttekta í vinnuumhverfi VSÓ Borgartúni 20. 

Hjá VSÓ starfar öflugt starfsmannafélag sem stendur fyrir fjölda viðburða sem 

höfða til starfmanna, maka og barna þannig að fjölskyldur starfsmanna hittast 

við skemmtileg tækifæri. Makar eru alltaf velkomnir á viðburði á vegum VSÓ. 

Vegna samkomutakmarkana þurfti starfsmannafélagið að vera mun frumlegra 

árið 2020 og bjóða uppá skemmtilega fjarviðburði. Dæmi um fjarviðburði á 

árinu voru t.d. tónleikar, ganga hringinn í kringum landið, pubquiz, jólabakstur 

og BIM jóladagatal. 

Örfundir eru haldnir annan hvern föstudag til að upplýsa starfsmenn um 

starfsemi VSÓ og málefni sem tengjast henni.  

 

Mynd 17: Starfsmenn VSÓ Ráðgjafar á Hrútfellstindum í maí 2020. 
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 Samfélagsþátttaka 

VSÓ styrkir ýmis mikilvæg málefni í ytra umhverfi fyrirtækisins. Árlega styrkir 

VSÓ Samhjálp með matargjöfum og starfsemi Skálatúns við kaup á 

jólagjöfum fyrir starfsmenn. Árið 2020 var komið við hjá Fjölskylduhjálpinni 

og þeirra frábæra starf styrkt sem nam matargjöf frá öllum starfsmönnum. Auk 

þess styrkir VSÓ Ráðgjöf Krabbameinsfélag Íslands (bleika slaufan og 

mottumars), björgunarsveitir, átakið á allra vörum og Hjálparstofnun 

kirkjunnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Mynd 18: Heimsókn til Fjölskylduhjálpar um jólin 2020. 
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 UFS frammistöðuvísar - Félagslegir þættir 

 

 

 

Vísir Lýsing Eining 2020 Tenging við ramma (e. framework) 
Tenging við HSÞ sem 
VSÓ leggur áherslu á 

S1 

Hlutfall heildarlaunagreiðslu forstjóra og miðgildis heildarlauna-
greiðslna starfsmanna í fullu starfi 

% 1,9 • GRI: 102-38  

• UNGC: Principle  

Er þetta hlutfall sett fram af fyrirtækinu þínu í skýrslugjöf til 
yfirvalda?  

Já/Nei Nei 

S2 Hlutfall miðgildis launagreiðslna karla og miðgildis 
launagreiðslna kvenna 

% 1,19 • GRI: 405-2  

• UNGC: Principle 6  

• SASB: General Issue / Employee 
Engagement, Diversity & Inclusion 

 

S3 

Árleg breyting starfsmanna í fullu starfi, í prósentum % 13 • GRI: 401-1b  

• UNGC: Principle 6  

• SASB: General Issue / Labor Practices   

Árleg breyting starfsmanna í hlutastarfi, í prósentum %  

Árleg breyting verktaka og/eða ráðgjafa, í prósentum %  

S4 

Kynjahlutfall innan fyrirtækisins, í prósentum % 47 • GRI: 102-8, 405-1  

• UNGC: Principle 6  

• SASB: General Issue / Employee 
Engagement, Diversity & Inclusion    

Kynjahlutfall í byrjunarstörfum og næsta starfsmannalagi fyrir 
ofan, í prósentum 

%  

Kynjahlutfall í störfum í efsta starfsmannalagi og sem 
framkvæmdastjórar, í prósentum 

%  

S5 
Prósenta starfsmanna í hlutastarf % 4 • GRI: 102-8  

• UNGC: Principle 6. 
 

Prósenta þeirra sem eru í verktöku og/eða ráðgjöf %  

S6 Fylgir fyrirtækið þitt stefnu er varðar kynferðislegt áreiti og/eða 
jafnrétti?  

Já/Nei Já • GRI: 103-2   

• UNGC: Principle 6  

• SASB: General Issue / Employee 
Engagement, Diversity & Inclusion  
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S7 Tíðni slysatengdra atvika miðað við heildartíma vinnuaflsins í 
prósentum 

 0 • GRI: 403-9  

• SDG: 3  

• SASB: General Issue / Employee 
Health & Safety  

 

S8 Fylgir fyrirtækið þitt starfstengdri heilsustefnu og/eða 
hnattrænni stefnu um heilsu og öryggi?  

Já/Nei Já • GRI: 103-2  

• SDG: 3 

• SASB: General Issue / Employee 
Health & Safety  

 

S9 

Fylgir fyrirtækið þitt stefnu gegn barna- og/eða 
nauðungarvinnu?  

Já/Nei Já • GRI: 103-2 

• SDG: 8 

• UNGC: Principle 4,5  

• SASB: General Issue / Labor Practices  
 

Ef já, nær stefnan gegn barna- og/eða nauðungarvinnu einnig 
til birgja og seljenda?  

Já/Nei  

S10 Fylgir fyrirtækið þitt mannréttindastefnu?  Já/Nei Já  • GRI: 103-2   

• SDG: 4, 10, 16 

• UNGC: Principle 1, 2 

• SASB: General Issue / Human Rights 
& Community Relations   
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5 Stjórnarhættir  

Leiðbeiningar UFS eru nú í fyrsta skipti viðmið til að miðla upplýsingum um 

samfélagslega ábyrgð og sjálfbærni í starfsemi VSÓ Ráðgjafar. 

Stjórnunarkerfi VSÓ tekur mið af sjálfbærni og er tekið út af utanaðkomandi 

vottunaraðila. Í stjórnunarkerfum eru upplýsingar um gæða-, umhverfis- , 

öryggis - og heilsumál og kerfið byggt upp í samræmi við kröfur í alþjóðlegum 

stöðlum. VSÓ vinnur í samræmi við leiðbeiningar um stjórnunarhætti fyrirtækja 

sem gefni er út af Viðskiptaráði, Nasdaq á Íslandi og Samtökum atvinnulífsins.  

Þar sem umfang fyrirtækisins er ekki með þeim hætti að eðlilegt sé að innleiða 

alla þætti leiðbeininganna er stuðst við regluna fylgið og skýrið og teknir inn 

þeir þættir sem eiga við í rekstri fyrirtækisins í hvert sinn. Í stjórn fyrirtækis eru 

6 aðilar, þrjár konur og þrír karlar. Áhersla er lögð á að breidd starfsmanna 

endurspeglist í stjórn, bæði hvað varðar kyn og aldur. Fyrirtækið er í eigu 

starfmanna þess, en hluthafar eru 21 sem allt eru starfsmenn VSÓ. Komið 

hefur verið upp matskerfi sem gerir starfsmönnum kleif að óska eftir því að 

gerast hluthafi í félaginu, en markmið meirihluta núverandi eigenda er að 

einungis starfsmenn geti verið hluthafar.  

 

 

 Ábyrgir stjórnarhættir  

Markmið með ábyrgum 

stjórnarháttum er að fyrirtæki axli 

ábyrgð á verkum sínum.  

VSÓ leggur áherslu á jákvætt 

andrúmsloft og gott vinnuumhverfi. 

Þannig viljum við laða að okkur gott 

starfsfólk. Markmiðið er að veita 

viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu sem skilar viðskiptavinum góðum 

lausnum. Starfsmenn leggja sig fram um að skilja vandamál viðskiptavina. 

Reglulega er ánægja viðskiptavina metin og sett eru markmið um að ná 

stöðugt betri árangri og að allir viðskiptavinir séu ánægðir með þjónustuna. 

VSÓ leggur áherslu á að veita verðmæta og skilvirka þjónustu og að reksturinn 

sé fjárhagslega sjálfbær. VSÓ hefur verið á lista Credit info yfir 

framúrskarandi fyrirtæki frá árinu 2014. VSÓ á fulltrúa í stjórn Félags 

ráðgefandi verkfræðinga og leggur þannig fram sitt framlag á vogarskálina 

um að stuðla að eðlilegu samkeppnisumhverfi og að verkfræðivinna í landinu 

styðji við jákvæðan hagvöxt og góða innviði samfélagsins. Starfsmenn VSÓ 

kenna verkfræðigreinar í Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavik. Einnig 

á VSÓ fulltrúa í stjórn Grænni byggðar, vettvangi um sjálfbæra þróun byggðar. 
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Við innkaup á þjónustu og vörum hefur VSÓ sett fram viðmið til að meta birgja 

og þjónustuaðila sem m.a. taka á umhverfismálum, öryggi og heilsu. 

VSÓ Ráðgjöf hefur sjálfbærni að leiðarljósi og umhverfisstjórnunarkerfi var 

innleitt 2011 í samræmi við kröfur ISO 14001. VSÓ hefur tekið saman 

umhverfisupplýsingar alla tíð síðan. Fyrst voru þær birtar á heimasíðu í 

Umhverfisskýrslu fyrir árið 2018 ásamt upplýsingum um frammistöðu VSÓ Í 

heilsu- og öryggismálum. Árið 2019 bættust samfélagsþættir við þ.e. 

jafnréttismál og góðir stjórnarhættir. Það ár var starfsemin borin sama við 

Heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna og 6 heimamarkmið valin til að vinna 

áfram með.  

 Persónuvernd  

VSÓ hefur sett stefnu um Persónuvernd. Aðeins nauðsynlegar upplýsingar 

eru meðhöndlaðar til að uppfylla samnings- og kjarasamningsbundnar 

skuldbindingar og uppfylla skyldur t.d. samkvæmt bókhaldslögum.  

  

Viðmið VSÓ raðgjafar við mat á birgjum og þjónustuaðilum.  

• Geta til að útvega vöru/þjónustu á tryggan hátt. 

• Verð. 

• Fyrri verkefni undirverktaka og þjónustuaðila.  

• Reynsla VSÓ af samstarfi við undirverktaka og þjónustuaðila.  

• Fagmennska.  

• Skjalfest gæðakerfi, verklag eða ferli sem unnið er eftir.  

• Umhverfisstjórnun, verklag eða ferli sem unnið er eftir. 

• Skipulagt vinnuverndarstarf 
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 UFS frammistöðuvísar -  Stjórnarhættir 

 

Vísir Lýsing Eining 2020 
Tenging við ramma (e. framework) Tenging við HSÞ sem 

VSÓ leggur áherslu á 

G1 

Hlutfall kvenna í stjórn í prósentum (samanborið við 
karla) 

% 50 • GRI: 405-1 

• SDG: 10 

• SASB: General Issue / Employee 
Engagement, Diversity & Inclusion   

 
Hlutfall kvenna í formennsku nefnda í prósentum 
(samanborið við karla) 

%  

G2 

Bannar fyrirtækið forstjóra að sinna 
stjórnarformennsku?  

Já/Nei Já • GRI: 102-23, 102-22. 
 

Hlutfall óháðra stjórnarmanna í prósentum % 17 

G3 Fá framkvæmdastjórar formlegan kaupauka fyrir að 
ná árangri á sviði sjálfbærni?  

Já/Nei Nei • GRI: 102-35.  

G4 Hlutfall starfsmanna fyrirtækisins í prósentum sem 
fellur undir almenna kjarasamninga 

% 100 • GRI: 102-41 

• SDG: 8 

• UNGC: Principle 3  

• SASB: General Issue / Labor Practices  
 

G5 

Ber seljendum þínum eða birgjum að fylgja 
siðareglum? 

Já/Nei Nei • GRI: 102-16, 103-2  

• SDG: 12 

• UNGC: Principle 2, 3, 4, 8  

• SASB: General Issue / Supply Chain 
Management  

 

Ef já, hve hátt hlutfall þinna birgja hafa formlega 
vottað að þeir fylgi siðareglunum, í prósentum? 

% 0 

G6 

Fylgir fyrirtækið þitt stefnu um siðferði og/eða 
aðgerðum gegn spillingu?  

Já/Nei Já • GRI: 102-16, 103-2   

• SDG: 16 

• UNGC: Principle 10 

 

Ef já, hve hátt hlutfall vinnuafls þíns hefur formlega 
vottað að það fylgi stefnunni, í prósentum? 

%  

G7 

Fylgir fyrirtækið þitt stefnu um persónuvernd?  Já/Nei Já • GRI: 418 Customer Privacy 2016 

• SASB: General Issue / Customer 
Privacy, Data Security  

 

Hefur fyrirtækið þitt hafist handa við að fylgja GDPR 
reglum?  

Já/Nei Já 
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G8 

Gefur fyrirtækið þitt út sjálfbærniskýrslu?  Já/Nei Já • UNGC: Principle 8.  

Eru gögn um sjálfbærni að finna í skýrslugjöf til 
yfirvalda?  

Já/Nei Nei 

G9 

Veitir fyrirtækið þitt upplýsingar um sjálfbærni til 
viðurkenndra aðila með skipulögðum hætti?  

Já/Nei Já  • UNGC: Principle 8. 

 

 

Leggur fyrirtæki þitt áherslu á tiltekin heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (UN 
SDGs)?  

Já/Nei Já 

Setur fyrirtækið þitt markmið og gefur skýrslu um 
framvindu heimsmarkmiða Sþ?  

Já/Nei Já 

G10 Er upplýsingagjöf þín um sjálfbærni tekin út eða 
sannreynd af þriðja aðila?  

Já/Nei Nei • GRI: 102-56  

• UNGC: Principle 8 

 

 


