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Inngangur
Loftslagsbreytingar af völdum gróðurhúsaáhrifa hafa miklar afleiðingar á jörðina
meðal annars hlýnun jarðar sem skapar flóðahættu vegna hækkunar á yfirborði
sjávar. Samkvæmt Loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna skulu ríki heims vinna
markvisst að því að takmarka losun gróðurhúsalofttegunda og setja sér markmið í
þeim efnum. Valitor hefur skrifað undir loftslagsyfirlýsingu Festu og Reykjavíkurborgar og hyggst leggja sitt af mörkum í að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda
tengt starfsemi sinni og hefur sett sér markmið í þeim efnum. Það er stefna Valitor að
vera til fyrirmyndar í umhverfismálum og markmiðið er að lágmarka neikvæð
umhverfisáhrif af starfsemi félagsins. Með neðangreindum markmiðum tekur Valitor
frekari ábyrgð á eigin stöðu í umhverfismálum hvað varðar áhrif starfseminnar á
umhverfið. Valitor hyggst vinna að stöðugum umbótum með sjálfbærni að leiðarljósi
og stuðla að vitundarvakningu meðal starfsmanna og birgja í umhverfismálum.

Meginmarkmið í umhverfismálum


Neikvæð umhverfisáhrif vegna starfsemi félagsins verður lágmörkuð.



Dregið verður markvisst úr kolefnislosun og orkunotkun félagsins með sjálfbærni
og vernd umhverfisins að leiðarljósi. Sett eru fram neðangreind markmið sem
felast í úrbótum og beinni markmiðasetningu.


Dregið verði úr nettólosun gróðurhúsalofttegunda um 10% á ári fram til 2020.



Stefnt er að því að starfsemi félagsins verði kolefnishlutlaus fyrir árslok 2030.



Félagið mun innleiða grænt bókhald og birta það opinberlega á hverju ári.



Fræðsla til starfsmanna um umhverfismál verður aukin og þeir hvattir til að
tileinka sér umhverfisvænan lífstíl.

Mælikvarðar


Losun gróðurhúsalofttegunda í þúsundum CO2 ígilda frá samgöngum, atvinnustarfsemi
(þ.m.t. úrgangur, jarðaefnaeldsneyti) og flugi.



Hlutfall endurnýjanlegs og óendurnýjanlegs úrgangs.



Hlutfall endurnýjanlegrar og óendurnýjanlegrar orku frá heitu vatni, raforku og
samgöngum.

Forsendur og ávinningur fyritækisins fer
saman við umhverfisvernd
- Samþykkt og þátttaka fram-

kvæmdastjórnar skiptir sköpum
til að ná árangri í umhverfismálum fyrirtækisins.
- Öflug fræðsla, hópefli,og þátt-

taka og hvatning frá
yfirmönnum skiptir sköpum til
að stuðla að vitundavakningu
meðal starfsmanna.
- Virkt utanumhald, skýrslugerð

og kynning á árangri hefur mikið
að segja og ber stýrihópur
ábyrgð á öflun gagna og
upplýsingagjöf.
- Verkefnum og markmiðum

Valitor í umhverfismálum verður
komið á framfæri á vefsíðu
félagsins og í samskiptum við
birgja og viðskiptavini til að
stuðla að aukinni umræðu um
umhverfisvernd í samfélaginu.

Tillagan inniheldur
 Meginmarkmið
 Forsendur árangurs
 Grænt bókhald
 Efla vistvænar samgöngur
 Draga úr orkunotkun
 Minnka pappírsnotkun
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 Minna úrgangur

Markmið Valitor er samsvarandi viðmiðum Global Reporting Initiative (GRI), sjá í
svigum á eftir hverju markmiði.

Markmið 1 (EN1, EN3, EN15, EN16, EN17, EN18, EN19, EN20, EN23,
EN31)

Tekið verður upp grænt bókhald við
rekstur fyrirtækisins
Mælingar verða skráðar og birtar af hálfu félagsins opinberlega á hverju ári. Niðurstöðurnar verða einnig áframsendar í sameiginlega skráningu þeirra sem undirritað hafa loftslagssamning Sameinuðu þjóðanna. Á þennan hátt leggur Valitor sitt
framlag á vogaskálarnar í alþjóðlegu átaki til að vernda umhverfið. Megináherslur
eru;








Valitor hyggst innleiða grænt bókhald og sjálfbærnivísa til að meta frammistöðu fyrirtækisins í umhverfismálum og á þann hátt eru upplýsingar skráðar
og birtar. Valitor mun skrá (samanber GRI sjálfbærnivísa): 1) Pappír, 2)
Rafmagn og heitt vatn, 3) Eldsneyti, 4) Úrgang.
Forstöðumenn, innkaupafólk og þeir sem sjá um útboðsgerð hafi þekkingu á
vistvænum innkaupum ( s.s. umhverfisskilyrðum og útreikningum á
líftímakostnaði).
Valitor og birgjar eigi í góðu samstarfi og samskiptum um þróun vistvænna
innkaupa.
Hlutfall vistvænna útboða með umhverfisskilyrðum sem eru til þess fallin að
minnka umhverfisáhrif, verði 50% árið 2016.
Starfsfólk og stjórnendur Valitor hafi þekkingu á grænum rekstri og kunnáttu til
að lágmarka umhverfisáhrif með markvissum aðgerðum.

Samkvæmt Loftslagssamningi Sameinuðu
þjóðanna skulu ríki

heims vinna markvisst
að því að takmarka
losun gróðurhúsalofttegunda og setja sér
markmið í þeim efnum.

Markmið 2 (EN 15, EN17, EN18, EN19)

Efla skal vistvænar samgöngur til að draga
úr losun gróðurhúsalofttegunda









Sem mótvægisaðgerð við losun koltvísýrings mun félagið kolefnisjafna bílaflota félagsins ásamt flugferðum með kolefnisbindingu í formi skógræktar/
landgræðslu. Valitor gerði samning við Kolvið á vor mánuðum 2016 og er
áætlunin að kolefnisjafna fyrst á árinu 2016 og til framtíðar.
Við endurnýjun bílaflota Valitor skal velja umhverfivænni bíla. Þetta ákvæði á
við alla alla bíla fyrirtækisins og tengist beint mælanlegum markmiðum um
losun gróðurhúslofttegunda vegna jarðaefnaeldsneytisnotkunar.
Félagið hyggst bera saman kolvetnislosun bensín- og dísilbíla fyrirtækisins frá
árinu 2014 og ávinninginn af rafbílakaupunum á árinu 2015. Teknur eru
saman niðurstöður í km, C02 losun og prósentustigsmun. Ennfremur verður
sett upp raforkuhleðslustöð á bílastæði fyrirtækisins.
Við útskiptingu á bílaflota fyrirtækisins frá og með árinu 2016 skal kaupa:
 Rafmagnsbifreið eða



Hybrid bifreið (rafmagn og eldsneyti) eða



Bifreið með eldsneytisnotkun sem er innan við 5,6 l/100 km (l/100 km)
með bensínbílum eða 4,9 l/100 km með dísil. Eftir 2018 skal miðast
við 4,1 l/100 km með bensínbílum eða 3,6 l/100 km með dísil.

Stefnt er að því að auka fjölda samninga um vistvænar samgöngur starfsmanna, úr 11% í 50% af heildarstarfsmannafjölda fyrir árið 2022.

Umferð í Reykjavík
Ómars Óskarsson, mbl.is

Umhugsunarefni
Á árinu 2015 voru 365
flugferðir á vegum
fyrirtækisins sem losaði
188 CO2 tonn — 1765 tré
gætu kolefnisjafnað losun
Valitor á árinu.
Á Íslandi er hægt að draga
úr nettólosun með bindingu
á þrenns konar hátt;



Landgræðslu



Skógrækt



Endurheimtun votlendis

„The hottest May in modern
history: Earth breaks heat
record for 13th month in a
row“, The Daily Mail, 16. júní
2016.
Eyjafjallajökull úr Langadal í Þórsmörk




Allar flutningar á vegum fyrirtækisins verði kolefnisjafnað árlega og í fyrsta sinn á árinu 2017.
Stefnt er að því fyrir árslok 2020 að 80% starfsmanna kolefnisjafni eigin akstur og/eða nota bifreið sem uppfyllir ofangreint kröfur um bílaflota Valitor.

Þátttaka starfsmanna


Samgöngustyrkur verður efldur til að virkja frekar starfsmenn til að hjóla, ganga eða nota almenningssamgöngur í og úr
vinnu.



Stefnt er að því að 30% starfsmanna hafi skrifað undir samgöngusamning
árið 2020 og 50% á árinu 2030. Á árinu 2015 voru 11% starfsmanna með
samgöngusamning.



Fræðsla til starfsmanna verður aukin og innleitt verður „græna hornið“ á innranetinu þar sem reglulega verður birt tölfræði og staðreyndir um umgengni
mannsins og áhrif hans á náttúruna og framgang loftslagsmarkmiða.



Valitor býður starfsfólki að kolefnisjafna eigin samgöngur til og frá vinnu með
samningi við Kolvið, þannig gefst þeim starfsmönnum sem geta ekki skrifað
undir samgöngusamning tekið þátt í að vernda umhverfið á einfaldan hátt.



Starfsmenn skulu einungis nota umhverfisvæna leigubíla. Valitor hefur gert
þjónustusamning við Hreyfil sem gerir starfsmönnum fyrirtækisins kleift að
nota umhverfisvæna leigubíla.



Starfsfólki mun gefast færi á að nota rafmagnsbíl/reiðhjól Valitor í ríkari mæli ef það þarf að skreppa á vinnutíma.

Markmið 3 (EN3, EN16, EN31)

Að draga úr orkunotkun


Valitor hyggst minnka orkunotkun fyrirtækisins (rafmagn og heitt vatn) um
20% fyrir árið 2030 með því að draga markvisst úr orkusóun og nýta orku frá
endurnýjanlegum orkugjöfum.



Gerð verður orkuúttekt á lýsingu vinnustaðarins. Vistvæn lýsing verður innleidd og dregið verður úr ljósmengun. Í samstarfi við húseigendur verður skipt
út gló- eða flúrperum fyrir vistvænni ljósgjafa, líkt og LED perur.

Stýrihópur
Bergsveinn Sampsted
Birgit Jóhannsdóttir



Hrint verður úr vör hreyfiátaki starfsmanna sem snýr að því að hjóla og ganga
í vinnuna, sneiða hjá lyftunni og taka stigann, standa upp frá skrifborðinu og
teygja sig. Jákvæð skilaboð í formi fræðslu og upplifunar.

Fanney Elísabet Ragnarsdóttir



Við endurnýjun á tölvubúnaði skal kaupa orkusparandi búnað.



Draga skal úr rafmagnsnotkun með því að slökkva á rafmagnstækjum og
ljósum í lok vinnudags.

Guðjón K. Sigurðsson



Fyrirhugað er að vakta og skrá árlega raforku- og hitanotkun á vinnustaðnum.
Ennfremur verður sett markmið um raforkunotkun gagnavera fyrirtækisins.

Randver C. Fleckenstein



Þegar grunnupplýsingar liggja fyrir um notkun verða sett markmið til að
minnka kolefnislosun á vegum fyrirtækisins.

Sólmaj F. Niclasen



Markmiðin skulu vera skýr og mælanleg til að auka líkur á árangri.

Lára Björk Erlingsdóttir

Stefán Ari Stefánsson

Markmið 4 (EN1, EN20, EN23, EN31)

Minnka pappírsnotkun og myndun úrgangs


Félagið mun innleiða vistæn innkaup.



Draga skal úr pappírsnotkun um 25% fyrir árið 2022.



96% af úrgangi fyrirtækisins verður flokkaður til endurnýtingar fyrir árið 2022.



Magn flokkaðs og óflokkaðs úrgangs verður mælt og birt árlega.

Dæmi um aðgerðir eru;



Velja skal umhverfismerktar vörur og þjónustu umfram aðrar.



Umhverfisvænn pappír verður einungis notaður á vinnustaðnum.



Sóun matvæla, stefnt er að því sóa engu.



Allt gler verður endurunnið í eldhúsi.

Dregið verður úr notkun einnota aðfanga og haldið verður bókhald á innkaupum á
öðrum rekstrarvörum s.s. plastefni/pokar, hreinlætisvörum, einnota plastvörum,
prenthylkjum, rafhlöðum o.fl. eftir gr./stk./stöðugildi.
Dæmi um aðgerðir eru;



Skipta út pappa og pappaglösum af kaffitorgum og setja inn margnota
mál.



Skipta út öllum einnota ílátum, plastskeiðum o.s.frv. úr eldhúsi og kaffitorgum.



Skipta út einnota rafhlöðum fyrir endurhlaðanlegar fyrir almenna innanhúss neyslu.



Öll pappírsnotkun verður vöktuð og mæld, m.v. kg/stöðugildi og setja skal
markmið til að minnka prentun. Hvetja til að prenta sjaldnar og á báðum
hliðum. Mælingar verða birtar.



Farið verður með spilliefni til viðurkenndra móttökuaðila.

EN1 – Pappírsnotkun / kortlagning skrifstofuvara (pappír,
prentefni, ræstingar ofl).
EN3 – Orkunotkun (raforka, vatn,
eldsneyti)
EN15- Bein losun gróðurhúsalofttegunda (eldsneytisnotkun bíla á
vegum fyrirtækis ofl).
EN16- Óbein losun gróðurhúsalofttegunda (hvaðan kemur orkan,
jarðvarmi, raforka).
EN17- Losun gróðurhúsalofttegunda utan fyrirtækis
(flugsamgöngur ofl.)
EN18- Hlutfallsleg losun gróðurhúsalofttegunda (t.a.m. á hvern
stöðugildi).
EN19- Mótvægisaðgerðir til að
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda (samgöngusamningur,
vistvæn lýsing, kolviður ofl.).
EN20- Losun annarra skaðlegra
efna.
EN23- Úrgangur (heildarmagn,
flokkað, óflokkað o.s.frv.).
EN31- Kostnaður vegna mótvægisaðgerða (kolviður, led perur,
umhverfismerkingar, flokkun
sorps, samgöngustyrkir ofl.).

