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Þessi skýrsla inniheldur niðurstöður greiningar á umhverfis- og samfélagslegum þáttum sem og stjórnarháttum VÍS fyrir árið 2018.

Árið 2018 skrifaði VÍS undir UN Global Compact, alþjóðlegan sáttmála Sameinuðu þjóðanna um samfélagsábyrgð, og hefur með því staðfest vilja 
sinn til að fylgja markmiðum og viðmiðum sem sáttmálinn setur. 

Helstu niðurstöður sýna að heildarlosun gróðurhúsalofttegunda frá rekstri VÍS hefur aukist um 20% á milli ára, á meðan orkunotkun á hvern starfs-
mann hefur minnkað um 4%. Losun gróðurhúsalofttegunda sem hluti af hagnaði hefur lækkað um 22,8% á milli ára, frá 36,6 kg CO2-ígildi árið 2017, 
í 28,2 kg CO2-ígildi árið 2018.

Launahlutfall kynjanna var það sama og árið áður, og eru konur 42% starfsmanna VÍS. Félagið hefur fengið jafnlaunavottun frá Jafnréttisstofu og 
mælist ekki marktækur launamunur á kynjunum.

Ófjárhagsleg upplýsingagjöf VÍS
2018

Umhverfið Niðurstöður 2018 Niðurstöður 2017

E1 (a) - Heildarútblástur (beinn og óbeinn) af orkunotkun 58,16 48,48

E1 (b) - Heildarútblástur (beinn og óbeinn af orkunotkun með ferðum starfsmanna) 177,67 -

E2 - Útblástur sem hlutfall af hagnaði 28,2 36,6

E3 - Heildar orkunotkun 2.754 2.744

E4(a) - Orkunotkun per starfsmann 12,99 13,50

E4(b) - Orkunotkun sem hlutfall af hagnaði 1,3 2,1

E5 – Helsti orkugjafi Jarðvarmi Jarðvarmi

E6 - Hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa 92,3% 93.8%

E7 - Vatnsnotkun 46.953 44.119

E8 – Sorpmeðhöndlun 22,7 tonn -

E9 - Umhverfisstefna Nei (UN Global Compact) Nei

E10 - Umhverfisatvik Nei Nei



2

Samfélagið Niðurstöður 2018 Niðurstöður 2017

S1 - Hlutfall launa forstjóra miðað við miðgildi launa 6,9:1 5,9:1

S2 – Launamunur kynja (miðgildi) 1,29:1 1,22:1

S3 - Starfsmannavelta 20% 14%

S4 - Kynjahlutfall starfsfólks 0,4 -

S5 - Hlutfall tímabundins starfsfólks 2,9% 1,5%

S6 - Jafnréttisstefna Já Já

S7 - Slysatíðni 3 2

S8 - Heilsu og öryggisstefna Já Já

S9 - Barna og mannsalsstefna Nei (UN Global Compact) Nei

S10 - Mannréttindastefna Nei (UN Global Compact) Nei

S11 - Mannréttindabrot 0 -

S12 - Fjölbreytileiki stjórnar – óháðir stjórnarmenn / kynjahlutfall 100% / 40% 100% / 50%

Stjórnarhættir Niðurstöður 2018 Niðurstöður 2017

G1 - Aðgreining valds stjórnar Já Já

G2 - Gagnsæi stjórnarstarfa Já -

G3 - ESG kaupaukar Nei Nei

G4 - Sanngjarnt vinnuumhverfi Já Já

G5 - Kröfur á birgja Nei Nei

G6 - Siðareglur Já Já

G7 - Mútu- og spillingarstefna Nei (UN Global Compact) Nei

G8 - Skattagagnsæi Nei Nei

G9 - Sjálfbærniskýrsla Nei Nei

G10 - Önnur ESG skil Já Nei

G11 - Utanaðkomandi staðfesting og trygging á samræmi ESG þátta Já Já (að hluta)
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E1 - Bein og óbein losun gróðurhúsalofttegunda
Heildarútblástur vegna orkunotkunar árið 2018 nam 58,16 tonnum CO2-ígilda. Hér er um 20% aukningu á milli ára sem helgast að 
mestu af auknu magni eldsneytis sem notað var í rekstri VÍS. Vert er að benda á að bein losun gróðurhúsalofttegunda vegna fram-
leiðslu á heitu vatni er hverfandi og ekki reiknuð með, helgast það af staðsetningu starfsemi VÍS sem fær heitt vatn úr lághitaholum 
sem hafa verið í notkun lengi í stað nýlegra háhitaholna. 

Niðurstöður ársins 2017 hafa einnig verið uppfærðar og taka tillit til þessa. Heildarútblástur, beinn og óbeinn af orkunotkun árið 
2017 nam 48,5 tonn CO2-ígildum.

Fyrir árið 2018 var gerð ferðakönnun á meðal starfsfólks VÍS sem leiddi í ljós útblástur vegna ferða í og úr vinnu. Niðurstöður benda 
til þess að losun hafi numið 119,5 tonn CO2-ígildum vegna ferða starfsfólks í og úr vinnu, sem bendir til þess að heildarkolefnisspor 
VÍS nemi 177,7 tonn CO2-ígildi.

Heildarmagn úrgangs var u.þ.b. 22,7 tonn, sem hefur óveruleg áhrif á heildarlosun gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi VÍS til 
hækkunar.

E2 - Útblástur sem hlutfall af hagnaði
Sé heildarútblæstri VÍS deilt með hagnaði er mögulegt að sjá kolefniskræfni fyrirtækisins. Samkvæmt ársreikning ársins 2017 var 
hagnaður VÍS 1.326 milljónir króna, og því losun gróðurhúsalofttegunda 36,6 kg CO2-ígildi á hverja miljón hagnaðar. Fyrir árið 2018 
var kolefniskræfnin 28,2 kgCO2e á hverja miljón og því samdráttur um 22,8%.

E3 - Heildar orkunotkun
Heildarorkunotkun VÍS árið 2018 var 2.755 MWst, sem er aukning um 0,4% frá árinu 2017 þar sem orkunotkun nam 2.744 MWst. 
Mesta orkunotkunin kemur til vegna notkunar á heitu vatni, þar sem hitun höfuðstöðva í Ármúla og tjónaskoðunarstöðvar að 
Smiðshöfða spila stærstan þátt.

E4 (a) - Orkunotkun á hvern starfsmann
Sé orkunotkun deilt á fjölda starfsmanna, má sjá að lækkun hefur orðið um tæp 4%. Árið 2017 var hver starfsmaður ábyrgur fyrir 
um 13,5 MWst, en árið 2018 hefur sú tala dregist saman um 3,8% og er 12,99 MWst.

E4 (b) - Orkunotkun sem hlutfall af hagnaði
Vísir E4(b) er sambærilegur vísi E2 þar sem kræfni er reiknuð á hagnað. Í E4 (b) er orkukræfni gefin. Árið 2017 var 2,1 MWst nýtt á 
hverja milljón í hagnað ársins. Árið 2018 hafði þetta hlutfall lækkað um 35,4% og var 1,3 MWst á hverja miljón í hagnað.

E5 - Hlutfall orkugjafa
Starfsemi VÍS nýtir að mestu endurnýjanlega orku. Árið 2018 var þetta hlutfall 92,3%, þar sem 7,7% kom frá jarðefnaeldsneyti. Er 
þetta smávægileg lækkun frá árinu 2017 þar sem hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa var 93,8%.

Umhverfið (E)

4% LÆKKUN Á ORKUNOTKUN HVERS STARFSMANNS
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E6 - Hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa á hverja nýtta einingu af jarðefnaeldsneyti
Fyrir hverja orkueiningu af jarðefnaeldsneyti voru 12 einingar nýttar af endurnýjanlegri orku. Þetta er nokkur lækkun, þar sem árið 
2017 voru 15 einingar af endurnýjanlegri raforku nýttar fyrir hverja eina af jarðefnaeldsneyti.

E7 - Vatnsnotkun
Vatnsnotkun telst notkun á heitu og köldu vatni í starfsemi VÍS. Frá árinu 2017 hefur vatnsnotkun aukist um 6,4%, og fór úr 44.119 
rúmmetrum í 46.954 árið 2018.

E8 – Sorpmeðhöndlun
Heildarmagn úrgangs var u.þ.b. 22,7 tonn, sem hefur óveruleg áhrif á heildarlosun gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi VÍS til 
hækkunar. Stærstu flokkar úrgangs voru lífrænn úrgangur í jarðgerð (8,5 tonn), almennt sorp (6,6 tonn), efni til endurvinnslu (3,4 
tonn) og pappi og pappír (2,7 tonn) og lítil raftæki (1 tonn). Aðrir flokkar námu samtals 0,5 tonni.

Allt sorp hjá VÍS er flokkað auk þess sem förgun úrgangs í kjölfar tjóna skal vera á sem umhverfisvænstan máta með það fyrir augum 
að minnka kolefnisfótspor félagsins. Þá er stefnt að því að minnka notkun pappírs með aukinni sjálfvirkni og sjálfsafgreiðslu.

E9 - Umhverfisstefna
VÍS styður 7., 8. og 9. meginreglur UN Global Compact um umhverfisvernd og notkun varúðarreglunar en hefur ekki sett sér sérs-
taka umhverfisstefnu.

VÍS leggur áherslu á að halda neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi félagsins í lágmarki og stuðla að því að umhverfissjónarmið 
verði höfð að leiðarljósi í tengslum við alla starfsmenn og þjónustuaðila sem starfa fyrir félagið.

E10 – Umhverfisatvik
Nei, VÍS stóð ekki í neinum lagalegum ágreiningi eða dómsmálum vegna umhverfisatvika eða umhverfisáhrifa frá starfsemi félags-
ins árið 2018 eða fyrir þann tíma.

92,3% ENDURNÝJANLEG
ORKA NOTUÐ Í STARFSEMINNI
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Félagslegir þættir (S)

S1 - Hlutfall launa forstjóra miðað við miðgildi launa
Hlutfall launa forstjóra miðað við miðgildi launa VÍS árið 2018 var 6,9 Þetta þýðir að forstjórinn hefur 6,9 sinnum hærri laun en 
miðgildi launa. Þetta er hækkun frá árinu áður þegar laun forstjóra voru 5,9 sinnum hærri.

Á sama hátt má reikna hvert hlutfall launa þess starfsmanns sem hefur miðgildi launa af launum forstjóra. Það hlutfall er árið 2018 
14,5% og er lækkun frá árinu 2017 þegar hlutfallið var 17%.

S2 – Launamunur kynja (miðgildi)
Karlar voru með 29% hærri laun en konur sé litið til miðgildis launa. Árið 2017 voru karlar með 22% hærri laun sé litið til miðgildis 
launa. Þessi mælikvarði tekur ekki tillit til verðmæti starfa. 

Félagið hefur fengið jafnlaunavottun frá Jafnréttisstofu og mælist ekki marktækur launamunur á kynjunum. Með virkri jafnréttisá-
ætlun er stuðlað að því að félagið nýti sér hæfileika og færni allra starfsmanna sinna á sem bestan hátt.

S3 - Starfsmannavelta
Árið 2018 voru 212 starfsgildi hjá VÍS. Fjórir starfsmenn hættu vegna aldurs, 20 starfsmenn sögðu upp og 21 var sagt upp. Starfs-
mannavelta var því 21% árið 2018 sem er hækkun frá 13,8% árið 2017. Raunstarfsmannavelta, þ.e. hlutfall starfsmanna sem sögðu 
upp árið 2018 var 9,4% sem er nokkur hækkun miðað við 2017 þegar hlutfallið var 5,6%.

S4 - Kynjahlutfall starfsfólks
Árið 2018 voru 212 starfsmenn í fullu starfi hjá VÍS, þar af voru 90 konur. Kynjahlutfallið var því 58% / 42% á milli karla og kvenna. 

S5 - Hlutfall tímabundins starfsfólks
Sex starfsmenn voru með tímabundna ráðningu árið 2018, eða um 2,9%. Þetta þýðir að fastráðið starfsfólk var 97,1% árið 2018, 
sem er lítil lækkun síðan 2017 þegar sama hlutfall var 98,5%.

S6 - Jafnréttisstefna
Já, VÍS hefur sett sér jafnréttis- og jafnlaunastefnu. 

Í Jafnréttisáætlun eru sett fram mælanleg markmið í jafnréttismálum og settar eru fram tímasettar aðgerðir til að fylgja eftir sett-
um markmiðum. Jafnréttisáætlunin er sett fram með aðgerðum undir hverri megináherslu jafnréttisstefnunnar. Á hverju ári tekur 
Mannauðssvið saman jafnréttisskýrslu og kynnir fyrir stjórnendum hvernig VÍS uppfyllti jafnréttisáætlun sína á árinu áður. Farið er 

JAFNLAUNASTAÐALL INNLEIDDUR Á ÁRINU

KONUR 42% STARFSMANNA
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yfir hverja megináherslu jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlunar og þær aðgerðir og mælikvarða sem fylgja hverri megináherslu fyrir 
sig. 

VÍS lauk innleiðingu jafnlaunastaðals á árinu og fékk staðfesta vottun á jafnlaunakerfi félagsins samkvæmt kröfum ÍST 85. Með 
innleiðingu á jafnlaunakerfi hefur félagið komið sér upp stjórnkerfi sem á að tryggja að ákvörðun í launamálum byggist á málefna-
legum sjónarmiðum og feli ekki í sér kyndbundna mismunun. 

Virk jafnréttis- og jafnlaunastefna þar sem skilgreindar eru leiðir að markmiðum félagsins í jafnréttismálum er því til staðar.
VÍS hefur verið með jafnréttisstefnu frá árinu 2002 og hefur sett sér jafnréttisáætlun. Meginmarkmið í jafnréttismálum hjá félaginu 
eru:

  VÍS greiðir konum og körlum jöfn laun og sömu kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.

  VÍS er vinnustaður þar sem konur og karlar eiga jafna möguleika.

  VÍS leggur áherslu á að konur og karlar njóti sömu tækifæra til starfsþjálfunar og fræðslu

  VÍS er fjölskylduvænn vinnustaður þar sem starfsfólk getur samræmt vinnu og einkalíf.

  VÍS er vinnustaður þar sem kynbundin eða kynferðisleg áreitni eða einelti líðast ekki.

S7 - Slysatíðni
Þrjú slys voru tilkynnt á meðal starfsfólks árið 2018. 1,42% starfsfólks lenti því í slysi árið 2018. Þetta er fjölgun um 1 slys á milli ára 
frá árinu 2017 þegar tveir starfsmenn slösuðust lítillega.

S8 - Heilsu og öryggisstefna
Já, VÍS hefur sett sér vinnuverndarstefnu sem tekur til heilsu og öryggismála.

VÍS vill stuðla að minni mengun og bættu umferðaröryggi með því að draga úr fjölda ökutækja í umferðinni ásamt því að stuðla að 
heilsueflingu starfsmanna með því að hvetja til daglegrar hreyfingar. Stendur því starfsmönnum sem nota vistvænan ferðamáta til 
boða að gera samgöngusamning við fyrirtækið. Með því að gera slíkan samning skuldbinda starfsmenn sig til að ferðast á vistvæn-
an máta að jafnaði þrjá daga í viku, til og frá vinnu. VÍS skuldbindur sig á móti til að veita starfsmönnum fjárhagslega stuðning. 27 
starfsmenn gerðu samgöngusamning við VÍS á grundvelli þessarar stefnu árið 2018.

VÍS veitir starfsmönnum styrki til heilsueflingar og sálfræðiaðstoð. VÍS kappkostar að sjá starfsmönnum sínum fyrir nauðsynlegum 
búnaði, aðstöðu og vinnuumhverfi til að tryggja góða heilsu á vinnustað. Markmið vinnuverndarstefnu VÍS er að allir starfsmenn 
fari heim að loknu dagsverki við sömu eða betri heilsu en þegar þeir hófu störf. Í höfuðstöðvum er starfrækt hjálparsveit. Í Hjálpar-
sveit VÍS eru 18 starfsmenn félagsins úr öllum deildum og vinnusvæðum starfstöðva félagsins í Ármúla.

Hlutverk Hjálparsveitarinnar er að útbúa og viðhalda viðbragðs- og/eða rýmingaráætlunum í samvinnu við Vinnuverndarnefnd VÍS. 
Jafnframt er það hlutverk Hjálparsveitarinnar að framkvæma viðkomandi áætlanir komi til þess. Hjálparsveit er jafnframt þjálfuð 
og tilbúin til þess að veita skyndihjálp þegar þess er þörf.

Í Hjálparsveitinni eru aðilar sem t.a.m. búa yfir sérstakri þekkingu i skyndihjálp, lyftubjörgun og viðbrögðum við eldsvoða.

S9 - Barna og mannsalsstefna
VÍS styður 5. meginreglu UN Global Compact um að vinnuþrælkun barna skuli útrýmt en hefur ekki sett sér sérstaka barna og 
mannsalsstefnu.
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S10 - Mannréttindastefna
VÍS styður fyrstu tvær megin reglur UN Global Compact um mannréttindi en hefur ekki sett sér sérstaka mannréttindastefnu.

S11 - Mannréttindabrot
Engin mannréttindabrot voru tilkynnt árið 2018.

S12 - Fjölbreytileiki stjórnar
Fjöldi óháðra stjórnarmanna árið 2018 voru 5, þ.e. 100%. Karlar skipa 60% stjórnar VÍS, og konur 40%.

Stjórnarhættir (G)

G1 - Aðgreining valds stjórnar
Forstjóri VÍS getur ekki setið sem stjórnarformaður í félaginu eða leitt nefndarstörf.

G2 - Gagnsæi stjórnarstarfa
Aðgerðir og niðurstöður stjórnar VÍS eru opinberar.

G3 - ESG kaupaukar
Ekkert kerfi er við lýði innan VÍS sem gefur stjórnarmönnum umbun byggða á ESG frammistöðu.

G4 - Sanngjarnt vinnuumhverfi
VÍS styður við stéttarfélög starfsfólks. Árið 2018 greiddu 89% starfsfólks í stéttarfélög, árið 2017 var það hlutfall 91%.

G5 - Kröfur á birgja
VÍS hefur ekki sett sér stefnu varðandi kröfur á birgja.

G6 - Siðareglur
VÍS hefur samið og samþykkt siðasáttmála. Allir starfsmenn undirrita siðasáttmála við ráðningu og staðfesta ætlun sína um að 
framfylgja honum. Sáttmálinn er leiðarljós hvernig starfsmenn haga samskiptum sínum við viðskiptavini, samstarfsmenn, eftirlits-
stofnanir, hluthafa, samkeppnisaðila sem og eftir atvikum samfélagið allt. 

VÍS HEFUR SAMIÐ OG SAMÞYKKT SIÐASÁTTMÁLA
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G7 - Mútu- og spillingarstefna
VÍS styður 10. meginreglu UN Global Compact um að fyrirtæki vinni gegn öllum formum spillingar, þar á meðal kúgun og mútum en 
hefur ekki sett sér sérstaka mútu- og spillingarstefnu.

G8 - Skattagagnsæi
VÍS hefur ekki sett sér stefnu varðandi skattagagnsæi.

G9 - Sjálfbærniskýrsla
VÍS birtir ekki sjálfbærniskýrslu.

G10 - Önnur ESG skil
VÍS mun skila skýrslu vegna skuldbindingar sinnar við UN Global Compact sem m.a. byggir á þeim þáttum sem fram koma í þessari 
ESG skýrslu.

G11 - Utanaðkomandi staðfesting og trygging á samræmi ESG þátta
CIRCULAR Solutions, sérfræðingar í sjálfbærni fyrirtækja, sá um að staðfesta og tryggja samræmi ESG skýrslu VÍS fyrir árið 2018. 
VÍS bar ábyrgð á gagnasöfnun og öflun annarra upplýsinga. CIRCULAR rýndi gögnin og telur ekki ástæðu til annars en að þau séu 
rétt og lýsandi. CIRCULAR reyndi eftir fremsta megni að gæta þess að ESG skýrsla VÍS fyrir 2018 sé í samræmi við leiðbeiningar 
Nasdaq Nordic and Baltic um ESG skýrslugjöf (2017) og sé í samræmi við viðeigandi alþjóðlega staðla s.s. Greenhouse Gas Protocol 
við útreikning umhverfisáhrifa. CIRCULAR tekur ekki ábyrgð á fjárfestingaákvörðunum eða öðrum ákvörðunum sem byggja á þeim 
upplýsingum sem fram koma í þessari skýrslu.


