
1

GRI 
Tilvísunartafla við ársskýrslu 
Landsvirkjunar 2019



2



3

Skýrslan er gerð í samræmi við Global Reporting Initiative 
GRI Standards: Core. Taflan hér að neðan er yfirlit yfir  
þá vísa sem svarað var fyrir árið 2019.
Skýringar:  (svarað) og  (svarað að hluta). 

Þær upplýsingar sem koma fram í GRI tilvísunartöflu og  
viðauka eru unnar af starfsfólki Landsvirkjunar af öllum 
sviðum fyrirtækisins. Gögnin eru fengin úr rannsóknar-
skýrslum eða upplýsingakerfum fyrirtækisins, borin 
saman við og sannreynd við upplýsingar frá birgjum 
í þeim tilfellum sem það á við. Fyrirtækið Circular 
Solutions var til ráðgjafar og annaðist útreikninga varð-
andi losun CO2. Finnur Sveinsson ráðgjafi fór yfir upp- 
lýsingarnar og tryggði gæði þeirra, en kom ekki að vinnu 
við gerð skýrslunnar. Þeir sem hafa kynnt sér efni árs-
skýrslu Landsvirkjunar eru hvattir til að senda ábendingar 
á tengilið um það sem betur mætti fara í starfsemi fyrir-
tækisins er varðar sjálfbærni.

Tilvísunartafla við ársskýrslu 
Landsvirkjunar 2019
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Tilvísun Lýsing Staða UN GC Bls.

102: Upplýsingar um fyrirtækið

102-1 Nafn skipulagsheildar: Landsvirkjun.

102-2 Starfsemi, vörumerki, vörur og þjónusta: Landsvirkjun er orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinn-
ar og vinnur rafmagn úr endurnýjanlegum orkugjöfum, vatnsafli, jarðvarma og vindi. Fyrirtækið 
vinnur yfir 70% allrar raforku í landinu og er langstærsti vinnsluaðili raforku á Íslandi.Landsvirkjun 
framleiðir og selur rafmagn á Íslandi og selur upprunaábyrgðir innan Evrópu. Stærstu kaupendur 
raforkunnar eru alþjóðleg stórfyrirtæki. Landsvirkjun starfar því á alþjóðlegum samkeppnismark-
aði, þar sem fjölbreyttum iðnaðarfyrirtækjum bjóðast samkeppnishæfir samningar, með öruggri 
afhendingu rafmagns til langs tíma. Hlutdeild fyrirtækisins á þeim heimsmarkaði er hverfandi.

102-3 Staðsetning höfuðstöðva: Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, sjá vísi 102-4. 

102-4 Staðsetning rekstrar: Setja inn hlekk! 10

102-5 Eignarhald og félagaform: Landsvirkjun er sameignarfélag í eigu ríkissjóðs Íslands og Eignarhluta 
ehf. sem er 100% í eigu ríkissjóðs.

102-6 Markaðir í þjónustu: Viðskiptavinir eru að mestu leyti alþjóðleg fyrirtæki, sem starfa í orkufrekum 
iðnaði og innlendir raforkuheildsalar sem skiptast með þessum hætti: 82% fara til iðnaðar, 3% 
til gagnavera og 15% til  raforkuheildsala, sjá vísi 102-4. Öll orka sem Landsvirkjun framleiðir er 
afhent á Íslandi og eru um 85% hennar seld á stórnotendamarkaði en 15% á heildsölumarkaði. 
Hlutfall stórnotenda sem eru háðir losunarleyfi frá Umhverfisstofnun og heimildum úr ETS við-
skiptakerfinu (Emission s Trading System) er 92%. Sjá vísi 102-4

102-7 Stærð skipulagsheildar: Starfsfólk Landsvirkjunar er 273 talsins og er starfsemi fyrirtækisins 
eingöngu á Íslandi sem er eitt starfssvæði, sjá vísi 102-4. Orkuvinnsla fyrirtækisins nam alls 13.954 
GWst á árinu 2019. Umfjöllun um efnahagslegt umfang á rekstri er að finna í  ársskýrslunni og í vísi 
201-1. 

102-8 Upplýsingar um starfsfólk og aðra starfskrafta: Stöðugildi fastráðinna voru 266 í árslok 2019,  
þar af 190 karlar og 76 konur. Stöðugildi tímabundinna ráðninga í árslok voru 22, átta konur  
og fjórtán karlar.
Fjöldi fastráðinna í 100% starfshlutfalli var 260: 189 karlar og 71 kona; Fjöldi fastráðinna 
starfsmanna í hlutastarfi var 13: 4 karlar og 9 konur.
Á framkvæmdatímum er samið við verktaka um byggingu mannvirkja fyrir hönd Landsvirkjunar. Í 
slíkum verksamningum eru ákvæði um keðjuábyrgð, sjá vísi 204-1. Á árinu 2019 voru mest fimmt-
án starfsmenn á vegum verktaka við Búrfell II.

102-9 Aðfangakeðja: Landsvirkjun er með stefnu varðandi innkaup og sér innkaupadeild fyrirtækisins 
um þau, ásamt framkvæmd útboða og eftirliti með því að þau séu í samræmi við lög og reglur. 
Áhersla er á skýr og gagnsæ vinnubrögð og leitast er við að eiga traust samskipti við birgja með 
hagkvæmni að leiðarljósi. Við innkaup er fylgt stefnum, verklagsreglum og markmiðum fyrir-
tækisins, m.a. í umhverfismálum, öryggis-, heilsu- og vinnuvernd og samfélagslegri ábyrgð. 
Upplýsingar um þau útboð sem eru í gangi hverju sinni og niðurstöður útboða er að finna á vef 
Landsvirkjunar en þar er einnig að finna siðareglur birgja og þjónustuaðila. Hægt að skrá sig inn á 
vefinn til að fylgjast með útboðum og fá send gögn.

102-10 Verulegar breytingar á skipulagsheild og aðfangakeðju hennar: Ekki hafa orðið neinar verulegar 
breytingar á skipulagsheild Landsvirkjunar, eða aðfangakeðju fyrirtækisins á árinu 2019, en þessi 
ársskýrsla er sú fyrsta sem Landsvirkjun gefur út í samræmi við leiðbeiningar GRI staðalsins.

102-11 Varúðarregla eða -nálgun: Landsvirkjun leggur áherslu á að lágmarka það rask sem starfsemin 
hefur í för með sér, að viðhalda náttúrulegum fjölbreytileika og að færa röskuð svæði eins og 
unnt er til fyrra horfs. Lögð er áhersla á að umhverfisáhrif séu metin strax á undirbúningsstigi 
virkjunarkosta, m.a. með víðtækum rannsóknum á umhverfinu og með því að skilgreina 
meginlínur Landsvirkjunar í hönnun og heildaryfirbragði mannvirkja.
Árlega stundar Landsvirkjun einnig ítarlega vöktun og umhverfisrannsóknir á áhrifasvæðum 
aflstöðva fyrirtækisins. Vöktunin og rannsóknirnar eru gerðar til að þekkja ástand auðlinda og 
umhverfis, í mörgum tilvikum unnar í samstarfi við háskóla, rannsóknarstofnanir og sjálfstæða 
sérfræðinga. Mikill fjöldi skýrslna er gefinn út árlega þar sem niðurstöður vöktunar og rannsókna 
á náttúru og lífríki við orkuvinnslusvæði Landsvirkjunar eru kynntar. Haldið er utan um þessa 
vinnu á sérstökum vef, umhverfisvöktunarvef, og fæst með því yfirsýn um hvar og hvað er verið 
að vakta á öllum svæðum Landsvirkjunar.
Landsvirkjun er með vottað umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt alþjóðastaðlinum ISO 14001. 
Fyrirtækið markaði sér stefnu í umhverfismálum árið 2006 og vinnur markvisst að því að koma í 
veg fyrir og draga úr umhverfisáhrifum af völdum starfseminnar.

 (svarað)     (svarað að hluta)
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Tilvísun Lýsing Staða UN GC Bls.

102: Upplýsingar um fyrirtækið

102-12 Innleiðing utanaðkomandi frumkvæðis: Stjórnunarkerfið er vottað samkvæmt alþjóðlegum 
stjórnunarstöðlum. Þessir staðlar eru ISO 9001 fyrir gæðastjórnun, ISO 14001 fyrir 
umhverfisstjórnun, ISO 45001 fyrir öryggi, heilsu og vinnuvernd, ISO/ICE 27001 fyrir 
upplýsingaöryggi, ÍST 85:2012 fyrir jafnlaunakerfi og  gullmerki Jafnlaunaúttektar PwC. 
Raforkuvinnslan er vottuð sem 100% endurnýjanleg af þýska vottunarfyrirtækinu TÜV SÜD 
samkvæmt TÜV SÜD Standards CMS 83: Generation EE. Með vottuninni er staðfest að fyrirtækið 
stuðlar að uppbyggingu á endurnýjanlegri raforkuvinnslu og að eftirlit með framleiðslunni 
uppfyllir ströngustu kröfur. 
Landsvirkjun hefur verið þátttakandi í UN Global Compact verkefni Sameinuðu þjóðanna frá 
árinu 2013 og skilar árlega inn framvinduskýrslu með tilliti til viðmiða verkefnisins um um-
hverfismál, mannréttindamál, vinnuréttarmál og varnir gegn spillingu. Skil á kolefnislosun 
fyrirtækisins, til alþjóðlega verkefnisins CDP, hafa verið gerð frá árinu 2016. Landsvirkjun styður 
við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna en í byrjun árs 2017 var ákveðið að leggja áherslu á þrjú 
af heimsmarkmiðum í starfsemi fyrirtækisins. Það eru markmiðin um aðgerðir í loftslagsmálum 
(13), um sjálfbæra orku (7) og um jafnrétti (5).  

102-13 Aðild að samtökum: Landsvirkjun er þátttakandi, eða á aðild að, eftirfarandi verkefnum: Global 
Compact, Samorka, Viðskiptaráð Íslands, Festa - miðstöð um samfélagsábyrgð, Stjórnvísi, ICE-
-WEC Alþjóðlega orkuráðið, IHA International Hydropower Association, Jarðtæknifélag Íslands, 
Grænni Byggð, Jarðgangafélag Íslands, LÍSA samtök um landupplýsingar á Íslandi, Jöklarann-
sóknafélag Íslands, Nordisk hydrologisk forening og WindEurope.

102:  Stefna og greining 

102-14 Yfirlýsing frá æðsta ákvörðunartaka: Landsvirkjun er þátttakandi í UN Global Compact verkefni 
Sameinuðu þjóðanna, sem lýtur að hnattrænum viðmiðum um samfélagslega ábyrgð. Gerð er 
grein fyrir framvindu í þeim málaflokkum í ársskýrslunni. Ekki er sérstaklega fjallað um aðgerðir 
varðandi UNGC viðmið 4 um afnám nauðungar og þrælkunarvinnu og viðmið 5 um afnám barna-
vinnu í ársskýrslunni. Þessi viðmið eru ekki talin viðeigandi fyrir Landsvirkjun í ljósi þess að 
fyrirtækið starfar á Íslandi og fylgir íslenskri löggjöf og reglugerðum sem tryggja vernd barna og 
vinnuafls.
Þetta er í fyrsta skipti sem stuðst er við leiðbeiningar Global Reporting Initiative (GRI) staðalsins, 
um upplýsingagjöf með tilliti til sjálfbærni fyrirtækisins, við gerð hennar. Ítarlegra ávarp forstjóra 
má sjá í ársskýrslu Landsvirkjunar.

102:  Siðferði og heilindi 

102-16 Gildi, meginreglur, staðlar og atferlisviðmið: Gildi Landsvirkjunar eru framsækni, ráðdeild og 
traust. Siðareglur Landsvirkjunar voru samþykktar í framkvæmdastjórn 5. desember 2013 og inni-
halda þær almenn viðmið. Lögð er áhersla á að starfsfólk tileinki sér þær í starfi, og þegar komið 
er fram fyrir hönd fyrirtækisins, og að góðir og ábyrgir starfshættir séu viðhafðir. 
Siðareglurnar má finna hér  https://www.landsvirkjun.is/fyrirtaekid/log-og-stefnur

10

102:  Stjórnarhættir 

102-18 Stjórnskipulag: Upplýsingar um stjórnskipulag Landsvirkjunar er að finna í ársreikningi fyrir- 
tækisins fyrir árið 2019, Viðauki I Stjórnháttaryfirlýsing.

102:  Þátttaka hagsmunaaðila 

102-40 Listi yfir hópa hagsmunaaðila: Landsvirkjun lítur á eftirfarandi hópa sem sína hagaðila: al-
menning, nærsamfélög, sveitarfélög, félaga- og hagsmunasamtök, stjórnvöld, viðskiptavini og 
starfsfólk. Sjá nánar vísi 102-42.

102-41 Sameiginlegir kjarasamningar: Starfsfólk Landsvirkjunar fær greitt samkvæmt kjarasamningum, 
að undanskildum forstjóra og yfirstjórn.

3

102-42 Auðkenning og val á hagsmunaaðilum: Landsvirkjun hefur framtíðarsýn og stefnu sem tekur mið 
af starfsumhverfi fyrirtækisins og þörfum hagsmunaaðila sinna. Greindir hafa verið helstu hópar 
hagsmunaaðila fyrir fyrirtækið og er niðurstaða greiningarinnar hluti af stjórnunarkerfinu sem 
í felst reglubundin rýni. Til grundvallar greiningarvinnunni voru hagsmunaaðilagreiningar sem 
unnar höfðu verið í tengslum við samráð í mati á umhverfisáhrifum, í framkvæmdaverkefnum og 
við gerð samskiptaáætlana fyrir aflstöðvarnar. 

 (svarað)     (svarað að hluta)
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Tilvísun Lýsing Staða UN GC Bls.

102:  Þátttaka hagsmunaaðila 

102-43 Verklag við virkjun hagsmunaaðila: Landsvirkjun leggur áherslu á að veita stuðning og skapa 
samstöðu með opnum samskiptum við hagsmunaaðila. Regluleg samskipti við hagsmunaað-
ila er mikilvægur þáttur í starfseminni og eiga þau sér stað með ýmsum hætti eins og miðlun 
upplýsinga á ytri vef, ársfundi, viðhorfskönnunum, upplýsingafundum, samskiptum í nærsamfé-
laginu, samstarfi og samvinnu í fjölda verkefna. Starfsfólk Landsvirkjunar veitir sitt álit í gegnum 
starfsmannafundi en einnig í óformlegum samtölum.
Áhersla er lögð á skilvirk og skipulögð samskipti, með samskiptaáætlun að leiðarljósi, í öllum 
framkvæmdaverkefnum Landsvirkjunar. Samskiptaáætlanir fela í sér reglulega yfirferð sam-
skipta og þeirra málefna sem Landsvirkjun þarf að takast á við á hverjum tíma. Allar aflstöðvar 
Landsvirkjunar eru með samskiptaáætlanir fyrir samskipti við hagsmunaaðila úr nærsamfé-
laginu. Hagsmunaaðilar aflstöðva hafa mismunandi þarfir hvað upplýsingagjöf varðar og viðhorf 
þeirra til aflstöðvanna eru að sama skapi ólík. Mikilvægt er fyrir Landsvirkjun að tryggja að öll 
sjónarmið komist til skila, sem og að móta upplýsingagjöf í samræmi við kröfur sem til fyrirtæk-
isins eru gerðar. Með þessu móti getur fyrirtækið komið á framfæri upplýsingum um að unnið sé 
í samræmi við skilyrði, loforð og væntingar og gert skil á væntanlegum áherslum og verkefnum. 
Á sama tíma tekur fyrirtækið þá á móti ábendingum um hvað megi betur fara og málefnum sem 
þarfnast úrlausnar.

102-44 Helstu efnistök og málefni: Landsvirkjun lagði sérstaka áherslu á samráð við hagsmunaaðila árið 
2019. Starfsdagur um sjálfbærni var haldinn í mars þar sem starfsfólki gafst kostur á að vinna með 
málaflokkinn og koma á framfæri hverjar þau töldu að áherslur Landsvirkjunar ættu að vera. Í 
framhaldi af fundinum var viðhorfskönnun send á starfsfólk varðandi 23 efnisflokka sem tengjast 
sjálfbærni í starfsemi Landsvirkjunar. Við val á efnisflokkum var tekið mið af helstu efnisflokk-
um GRI í efnahags-, umhverfis- og samfélagsmálum, sem og efni sem kom upp í umræðunum á 
starfsdeginum. Starfsfólk var beðið um að meta mikilvægi hvers efnisflokks, með tilliti til upplýs-
ingagjafar og stefnumótunar Landsvirkjunar. 
Á haustmánuðum var viðhorfskönnun send almenningi, viðskiptavinum og nærsamfélögum 
aflstöðva og virkjana. Könnunin var sú sama og starfsfólk hafði áður svarað og voru svarendur 
beðnir um að forgangsraða efnisflokkunum. Alls fór könnunin til tæplega tvö þúsund einstaklinga 
og svaraði rúmlega helmingur þeirra. Þátttakendur fengu einnig tækifæri til að koma með 
endurgjöf á störf fyrirtækisins. 
Þeir efnisflokkar sem svarendum þótti mikilvægast að Landsvirkjun legði áherslu á í stefnumótun 
og upplýsingagjöf um sjálfbærni voru: ábyrgir stjórnunarhættir, gegnsæi og ráðdeild, heilsu- og 
öryggismál starfsfólks, orkuvinnsla í sátt við náttúru, samstarf við nærsamfélög aflstöðva, lofts-
lagsmál, þjálfun og menntun starfsfólks, meðhöndlun úrgangs og endurvinnsla og varnir gegn 
spillingu. Ekki verður fjallað um svör einstakra hópa hagaðila. Sjá tengt efni, 102-47.

102:  Skilgreining á efnislegum þáttum og mörkun þeirra 

102-45 Aðilar sem eru hluti af samstæðureikningsskilum: Landsvirkjun, Landsvirkjun Power ehf. Lands-
net, Orkufjarskipti ehf. og Landsvirkjun Power Insurance.

102-46 Skilgreining á efni skýrslu og mörkum efnistaka: Í fyrsta sinn inniheldur ársskýrsla Landsvirkjunar 
upplýsingar um samfélags-, umhverfis- og efnahagsmál í samræmi við viðmið GRI staðalsins (GRI 
Standards). Umfang skýrslunnar er í samræmi við kröfur sem settar eru fram í ‘core’ hluta GRI 
staðalsins. Gerð er grein fyrir hluta af GRI vísunum í ársskýrslunni sjálfri en aðrar viðeigandi upp-
lýsingar er að finna í GRI viðauka. Viðaukinn inniheldur einnig heildstætt yfirlit yfir GRI vísana og 
hvar viðeigandi efni er að finna. Upplýsingarnar sem gefnar eru út í samræmi við GRI varða Lands-
virkjun móðurfélag en ekki aðra hluta samstæðu Landsvirkjunar sem fjallað er um í  ársreikningi 
2019.  Gerð eru skil á helstu viðeigandi vísum GRI og þeim efnisflokkum sem teljast vera mikilvæg-
astir fyrir Landsvirkjun. Við val á efnisflokkum var tekið mið af skoðunum hagsmunaaðila sem og 
stefnum og áherslum fyrirtækisins. 

102-47 Listi yfir viðfangsefni: Viðamikil vinna við mikilvægisgreiningu átti sér stað hjá Landsvirkjun 
á árinu 2019. Fór hún fram í samráði við hagaðila til að greina hvaða efnisflokkar væru þeim 
mikilvægir og hverja þeir teldu að fyrirtækið ætti að leggja áherslu á. Samráðið var við nokkra 
hópa hagaðila og átti sér stað í viðhorfskönnun, sjá umfjöllun í vísi 102-44. Auk þess áttu sér stað 
umræður innan fyrirtækisins, bæði í aðdraganda þess að kannanirnar voru sendar út og eftir að 
niðurstöður fengust varðandi áherslur og mikilvægi efnisflokka er varða sjálfbærni. Samráði við 
fleiri hópa hagaðila verður haldið áfram á árinu 2020, sem og vinnu að stefnumótun um sjálfbærni, 
skilgreiningu verkefna og markmiðasetningu fyrir árið 2020. Í ársskýrslu fyrir árið 2019 og í GRI 
viðauka er gerð grein fyrir þeim málaflokkum sem þóttu mikilvægastir meðal hagaðila og snerta 
stefnur og markmið fyrirtækisins. Fjallað er um stjórnunarnálgun efnisins í viðeigandi köflum.

102-50 Tímabil skýrslugjafar: 1. janúar - 31. desember 2019.

102-52 Tíðni skýrslugjafar: Árleg.

102.53 Tengiliður vegna upplýsingagjafar um skýrsluna: Jóhanna Harpa Árnadóttir, s. 515 9000, 
landsvirkjun@landsvirkjun.is

 (svarað)     (svarað að hluta)
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Tilvísun Lýsing Staða UN GC Bls.

102:  Skilgreining á efnislegum þáttum og mörkun þeirra 

102-53 Tengiliður vegna upplýsingagjafar um skýrsluna: Jóhanna Harpa Árnadóttir, s. 515 9000,  
landsvirkjun@landsvirkjun.is.

102-54 Staðhæfingar um skýrslugjöf í samræmi við GRI staðalinn: Skýrslan er gerð í samræmi við Global 
Reporting Initiative GRI Standards: Core.

102-55 GRI efnisvísir: GRI tilvísunartöflu er að finna fremst í þessu skjali.

102-56 Ytri trygging: Sjá inngang fremst í þessu skjali.

103: Stjórnunarnálgun

103-1 Útskýring á viðfangsefni og mörkum þess: Sjá umfjöllun í 102- 46.

103-2 Stjórnunarnálgunin og þættir hennar: Upplýsingar um stefnur er að finna í umfjöllun um  
viðeigandi vísi, samanber stefna um jafnrétti, loftslagsmál og öryggismál.

103-3 Mat á stjórnunarnálguninni: Stefnur Landsvirkjunar eru hluti af stjórnunarkerfi fyrirtækisins. 
Stjórnunarkerfið er vottað samkvæmt alþjóðlegum stjórnunarstöðlum. Þessir staðlar eru fyrir 
gæðastjórnun, umhverfisstjórnun, öryggi, heilsu og vinnuvernd og upplýsingaöryggi. 

200: Efnahagur
201: Efnahagslegur árangur

11
11

201-1 Mat á stjórnunarnálguninni: Beint efnahagslegt virði sem er skapað og dreift. 11

201-2 Fjárhagsleg áhrif og önnur áhætta og tækifæri sökum loftslagsbreytinga. 12

201-3 Skilgreint fyrirkomulag skuldbindinga um bætur og annað fyrirkomulag eftirlauna. 13

201-4 Fjárhagsaðstoð frá stjórnvöldum. 13

202: Nálægð við markaði 

202-1 Hlutfall almennra byrjunarlauna eftir kyni, samanborið við staðbundin lágmarkslaun. 13

202-2 Hlutfall æðstu stjórnenda sem eru ráðnir úr nærsamfélaginu. 13

203: Óbein efnahagsleg áhrif 13

203-1 Innviðafjárfestingar og þjónusta sem stutt er við. 13

203-2 Veruleg óbein efnahagsleg áhrif. 13

204: Innkaup 13

204-1 Hlutfall útgjalda til birg ja í nærsamfélaginu. 8 13

205: Spillingarmál 14

205-3 Staðfest atvik um spillingu og aðgerðir er gripið var til. 10 14

206: Samkeppnishegðun 14

206-1 Lagalegar aðgerðir gegn samkeppnishamlandi hegðun, hringamyndun og einokunaraðferðum. 14

301: Efna/auðlindanotkun 14

301-1 Efni sem notuð eru eftir þyngd eða rúmmáli. 14

302: Orkumál 16

302-1 Orkunotkun Landsvirkjunar. 16

302-2 Orkunotkun verktaka. 16

302-3 Orkukræfni. 16

302-4 Samdráttur á orkunotkun. 8, 9 16

302-5 Samdráttur á orkunotkun verktaka. 8, 9 16

 (svarað)     (svarað að hluta)
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Tilvísun Lýsing Staða UN GC Bls.

303: Vatn og frárennsli 16

303-1 Notkun á sameiginlegri vatnsauðlind. 16

303-2 Veruleg áhrif á vatnsból vegna vatnstöku. 7, 8 17

303-3 Vatnsnotkun.. 17

304: Líffræðilegur fjölbreytileiki 17

304-1 Rekstrarstaðir í eigu, leigðir, stjórnað á, eða við skilgreind verndarsvæði auk annarra svæða með 
mikinn líffræðilegan fjölbreytileika.

17

304-4 Fjöldi tegunda á válista IUCN RED og tegundir í innlendum verndarflokki á áhrifasvæði rekstrar. 20

305: Losun í andrúmsloftið 21

305-1 Bein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (umfang 1). 7 21

305-2 Óbein orkulosun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (umfang 2). 7 22

305-3 Önnur óbein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (umfang 3). 8 22

305-4 Styrkur á losun gróðurhúsalofttegunda (GHL). 23

305-5 Samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda (GHL). 8, 9 24

305-6 Losun ósoneyðandi efna. 7, 8 24

305-7 Losun köfnunarefnisoxíðs (NOX), brennisteinsoxíðs (SOX) og önnur veruleg losun lofttegunda. 7, 8 24

306: Úrgangur og annað frárennsli 25

306-1 Losun vatns eftir gæðum og áfangastað. 25

306-2 Úrgangur eftir tegund og förgunaraðferð. 8 27

306-3 Verulegur leki. 27

306-4 Flutningur á hættulegum úrgangi. 8 28

306-5 Vatnshlot sem verða fyrir áhrifum af losun vatns og/eða afrennsli. 28

307: Umhverfislegar hlítingar 28

307-1 Umhverfislög og reglur. 28

308: Virðiskeðjan 28

308-1 Nýir birg jar sem voru skimaðir með því að notast við umhverfisviðmið. 8 28

308-2 Neikvæð umhverfisáhrif í aðfangakeðjunni og aðgerðir sem gripið var til. 28

401: Vinnuafl 28

401-1 Nýráðningar starfsfólks og starfsmannavelta. 6 28

401-2 Fríðindi fyrir starfsfólk í fullu starfi en ekki fyrir starfsfólk í hluta- eða tímabundnu starfi. 29

401-3 Foreldraorlof. 6 29

402: Kjaramál 29

402-1 Lágmarks uppsagnarfrestur ef breytingar verða á rekstri. 29

403: Öryggis, heilsu og vinnuverndarmál 29

403-1 Öryggis-, heilsu- og vinnuverndar-stjórnurnunarkerfi. 1 29

403-2 Hættugreining, áhættumat og rótargreining atvika. 29

403-3 Heilsuvernd á vinnustað. 1 29

403-5 Þjálfun starfsfólks í öryggis-, heilsu- og vinnuverndarmálum. 30

 (svarað)     (svarað að hluta)
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Tilvísun Lýsing Staða UN GC Bls.

403: Öryggis, heilsu og vinnuverndarmál

403-6 Bætt heilsa starfsfólks. 30

403-7 Heilsufarslegar forvarnir. 30

403-8 Starfsfólk sem heyra undir öryggis-, heilsu- og vinnuverndar-stjórnurnunarkerfi. 30

403-9 Vinnutengd slys. 31

403-10 Vinnutengdir sjúkdómar. 31

404: Þjálfun og menntun 32

404-1 Árlegur meðalfjöldi klukkustunda í þjálfun á hvern starfsmann. 32

404-2 Áætlanir um símenntun starfsfólks og stuðningur við breytingar. 6 32

404-3 Hlutfall starfsfólks sem fær reglulega rýni á frammistöðu og starfsþróun. 32

405: Fjölbreytileiki og jöfn tækifæri 32

405-1 Fjölbreytileiki stjórna og starfsfólks. 6 33

405-2 Hlutfall grunnlauna og þóknana kvenna í samanburði við karla. 6 33

412: Mat á mannréttindum 34

412-1 Rekstur sem hefur verið rýndur eða áhrifametinn með hliðsjón af mannréttindum. 1 34

413: Nærsamfélagið 34

413-1 Rekstur með virkni í nærsamfélaginu, áhrifamat og þróunaráætlanir. 34

415: Framlag til stjórnmála 34

415-1 Framlag til stjórnmála. 34

417: Markaðsmál og merkingar 34

417-1 Kröfur til upplýsinga og merkinga á vörum og þjónustu. 34

 (svarað)     (svarað að hluta)
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Viðauki

102-4: Staðsetning rekstrar

Blanda 150 MW

Fljótsdalur 690 MW

Vatnsfell 90 MW
Sigalda 
150 MWBúrfell 

270 MW
Búrfell II 
100 MW

Hafið 
2 MW

Hrauneyjafoss 
210 MWBúðarháls

95 MWSog
90 MW

Laxá 28 MW

Krafla 60 MW
Þeistareykir 90 MW

Gufustöðin 3 MW

Sultartangi 
120 MW

Alcoa

Norðurál

Etix Everywhere

Elkem

Rio Tinto Alcan

Verne Global
Advania

Becromal

PCC BakkiSilicon

Blanda 150 MW

Fljótsdalur 690 MW

Vatnsfell 90 MW

Sigalda 
150 MW

Búrfell 
270 MW
Búrfell II 
100 MW

Hafið 
2 MW

Hrauneyjafoss 
210 MW

Búðarháls
95 MW

Sog
90 MW

Laxá 28 MW

Krafla 60 MW
Þeistareykir 90 MW

Gufustöðin 3 MW

Sultartangi 
120 MW

Alcoa

Norðurál

Etix Everywhere

Elkem
Reykjavík

Rio Tinto Alcan

Verne Global
Advania

Becromal

PCC BakkiSilicon

Mynd 102-4 : 1
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Efnahagslegt framlag*
Tekjur:

2019

Rekstrartekjur 442,1    

Gjöld:
Til birgja
Rekstrarkostnaður 104,4

Til starfsfólks

Laun og launatengd gjöld 41,0

Til fjárfestinga

Fjárfestingar í aflstöðvum 33,3

Til eigenda og lánveitenda

Arðgreiðslur til eigenda 24,2

Fjármagnskostnaður nettó (vaxtagjöld- vaxtatekjur) 53,6

Afborganir langtímalána umfram lántöku 178,5

Til opinberra aðila

Tekjuskattur 12,9

Samtals efnahagslegt framlag 447,9

Hlutfall efnahagslegs framlags af tekjum 101%

201: Efnahagslegur árangur
201 - 1: Beint efnahagslegt virði sem er skapað og dreift

* Upplýsingar eru fyrir móðurfélag. Allar tölur eru í milljónum USD

Tafla 201-1 : 1
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Tegund Flokkun a. Lýsing áhættu b. Áhrif c. Fjárhagsleg áhrif 
fyrir ráðstafanir

d. Ráðstafanir e. Kostnaður 
við ráðstafanir

Áhætta Reglu- 
verk

Nauðsynlegar aðgerðir og 
markmið til að lækka beina 
losun.

Áhætta getur haft 
áhrif á Landsvirkjun 
rekstrarlega og 
fjárhagslega.

Árið 2020 er 
innra kolefnisverð 
Landsvirkjunar 33 
USD/tn CO2e.

Binding kolefnis í jörðu. 
Lækkun losunar vegna 
orkuvinnslu.

NA

Markaðir Aukin samkeppni á 
alþjóðlegum mörkuðum 
með endurnýjanlega orku 
fyrir orkutengdan iðnað. 
Aukning framboðs á 
endurnýjanlegri orku vegna 
nýrra verkefna og reksturs 
endurnýjanlegrar orku.

Þrýstingur á 
lækkun verðs 
endurnýjanlegrar 
orku vegna aukins 
framboðs.

NA Markaðssetning, 
greining á mörkuðum 
og þróun nýrra afurða.

NA

Tæki- 
færi

Efnislegt Vegna áhrifa loftslags-
breytinga og hækkandi 
hitastigs munu jöklar 
hverfa á næstu 200 
árum. Með bráðnun jökla 
hefur rennsli aukist síðustu 
áratugi og heldur áfram 
að aukast næstu áratugi. 
Rennslisaukning sem 
þegar er orðin hefur nýst 
vel í núverandi kerfi en 
sama kerfi getur einungis 
nýtt um 1/3 af framtíðar-
aukningu án fjárfestingar 
í stækkun miðlana og 
virkjana.

Innrennsli til núver-
andi virkjanakerfis 
mun aukast um 15% 
til 2050, miðað við 
rennslisviðmið 2015.

Til ársins 2015 hafði 
vinnslugeta orkukerfis 
Landsvirkjunar 
aukist um 8% með 
lágmarksfjár- 
festingum sem snúa 
að þátttöku í rann-
sóknarverk- 
efnum og stækkun 
Búrfellsstöðva um 
100 MW.

Þörf er á auknum 
fjárfestingum í aukinni 
miðlunargetu og 
stækkun virkjana til að 
nýta betur aukningu í 
innrennsli.

Breytilegt eftir 
verk- 
efnum og 
tíma- 
setningum.

Markaðir Sterk samkeppnisstaða 
fyrirtækisins í tengslum við 
umskipti í lágt kolefn-
ishagkerfi sem framleið-
andi 100% endurnýjan-
legrar orku.

Aukin eftirspurn 
eftir samningum um 
endurnýjanlega orku.

NA Markaðssetning 
samninga um græn 
orkukaup.

NA

Markaðir Sala upprunaábyrgða. 
Upprunaábyrgðir eru 
notaðar í fjölda umhverfis-
vottana og í auknum mæli 
forsenda fyrir þátttöku í 
opinberum útboðsferlum 
innan Evrópusambandsins.

Auknar tekjur með t.d. 
sölu upprunaábyrgða.

Um 8 milljónir Banda-
ríkjadala árið 2019.

Markaðs- og sölu-
herferð á völdum 
mörkuðum.

150.000 
Bandaríkja- 
dalir.

Markaðir Landsvirkjun leggur 
áherslu á fjármögnun 
sem tengist sjálfbærni. 
Félagið var fyrst íslenskra 
fyrirtækja til að gefa út 
grænt skuldabréf árið 
2018 og sjálfbærnitengt 
veltilán árið 2019 þar sem 
kjör lánsins eru tengd 
árangri fyrirtækisins á sviði 
sjálfbærni.

Veitir fyrirtækinu 
fjölbreyttari fjár- 
mögnunarmöguleika 
og staðfestir 
skuldbindingu 
Landsvirkjunar 
í tengslum við 
heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna 
um sjálfbæra þróun.

N/A Landsvirkjun setti 
upp ramma fyrir 
græn skuldabréf sem 
ráðgjafafyrirtækið 
Sustainalytics 
framkvæmdi úttekt 
á. Fyrirtækið vann 
með lánveitendum 
að samkomulagi um 
mælikvarða sem 
notaðir eru í veltiláninu.

N/A

201-2: Fjárhagsleg áhrif og önnur áhætta og tækifæri sökum loftslagsbreytinga

Tafla 201-2 : 1
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201-3: Skilgreint fyrirkomulag skuldbindinga um bætur og 
annað fyrirkomulag eftirlauna
Landsvirkjun fer eftir lögum nr. 129 23. desember 1997  
um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi  
lífeyrissjóða.

201-4: Fjárhagsaðstoð frá stjórnvöldum
Landsvirkjun er 100% í eigu íslenska ríkisins en að öðru 
leiti fær fyrirtækið ekki fjárhagslega stuðning eða styrki 
frá stjórnvöldum eða opinberum aðilum.

202: Nálægð við markaði
202-1: Hlutfall almennra byrjunarlauna eftir kyni saman-
borið við staðbundin lágmarkslaun
Landsvirkjun er með vottað jafnlaunakerfi í samræmi 
við jafnlaunastaðalinn ÍST 85:2012 sem sýnir að kerfið er 
virkt og hannað til þess að jafnréttis sé gætt við ákvörðun 
launa. Lágmarkslaun eru tilgreind í kjarasamningum.

202-2: Hlutfall stjórnenda úr nærsamfélaginu
Ísland er skilgreint sem nærsamfélag Landsvirkjunar 
og eru allir framkvæmdastjórar íslenskir með búsetu á 
Íslandi.

203: Óbein efnahagsleg áhrif
203-1: Innviðafjárfestingar og þjónusta sem stutt er við
Þörf er á reglulegum fjárfestingum vegna aflstöðva 
Landsvirkjunar til að viðhalda og bæta raforkufram-
leiðslu. Innviðafjárfestingar voru alls um 33 milljónir USD 
á árinu 2019. Gerðar voru miklar endurbætur á tveimur 
aflstöðvum og viðhald framkvæmt á níu öðrum afl- 
stöðvum. Framkvæmdum lauk við byggingu nýrrar 
jarðvarmavirkjunar á Þeistareykjum og nýrrar vatnsafl-
stöðvar í Búrfelli. Þessar aflstöðvar voru teknar í notkun á 
árunum 2017 og 2018.

Aflstöðvar Landsvirkjunar framleiða um 73% af unn-
inni raforku á Íslandi og er hún nýtt sem orka fyrir iðnað, 
þjónustu og heimili. Efnahagslegur ávinningur atvinnu-
greina og fyrirtækja sem nota raforku frá Landsvirkjun 
dreifist um allt Ísland og skapar störf og tekjur. 

203-2: Óbein efnahagsleg áhrif
Efnahagslegur ávinningur af starfsemi Landsvirkjun-
ar hefur m.a. í för með sér útflutningstekjur, greiðslu 
launa, skatta og fasteignagjalda. Aflstöðvar Landsvirkj-
unar gegna veigamiklu hlutverki við orkuöryggi sem er 
mikilvægt fyrir atvinnustarfsemi í landinu. Rekstur og 
starfsemi aflstöðva um allt land hefur góð áhrif á samfé-
lagið. Rekstur aflstöðva, viðhald þeirra og bygging nýrra 
aflstöðva hefur áhrif á atvinnustig á viðkomandi svæði.

Landsvirkjun er þátttakandi í ýmsum samfélags- 
verkefnum og voru framlög til þeirra á árinu 2019 um  
1 milljón USD. Þessi framlög fólust í styrkjum, samfélags-
verkefnum, Samfélagssjóði og Orkurannsóknasjóði.

204: Innkaup
Í innkaupastefnu Landsvirkjunar er lögð áhersla á hag-
kvæmni, samræmi og rekjanleika í innkaupum fyrir-
tækisins. Stefna Landsvirkjunar er að tryggja samfellda 
þjónustu við starfseiningar fyrirtækisins við innkaup á 
vörum, þjónustu eða verkum vegna reksturs, þróunar og 
framkvæmda Landsvirkjunar.
Siðareglur birgja Landsvirkjunar má finna hér https://
www.landsvirkjun.is/fjarmal/innkaup-og-reikningar

204-1: Hlutfall útgjalda til birgja í nærsamfélaginu
Viðskipti við innlenda birgja voru um 85% af heildar-
innkaupum Landsvirkjunar á vörum og þjónustu á árinu 
2019.  Innlendir birgjar voru um eitt þúsund talsins.

Landsvirkjun ber að fylgja útboðsreglum á evrópska 
efnahagssvæðinu. Fyrirtækið hefur sett sér siðareglur 
fyrir birgja og þjónustuaðila. Við gerð siðareglnanna var 
tekið mið af siðareglum starfsfólks Landsvirkjunar sem og 
viðmiðum UN Global Compact verkefni Sameinuðu þjóð-
anna. Gerðar eru kröfur um að birgjar tileinki sér þessar 
siðareglur í viðskiptum við Landsvirkjun.
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Landsvirkjun hefur ákvæði í öllum sínum samningum 
um innkaup sem snýr að keðjuábyrgð. Markmið slíkrar 
ábyrgðar er að tryggja að allir þeir sem vinna fyrir Lands-
virkjun á óbeinan hátt, hjá verktökum, undirverktökum 
eða starfsmannaleigum, njóti réttinda og kjara í samræmi 
við lög og kjarasamninga. 
 
205: Spillingarmál
205-3: Staðfest atvik um spillingu og aðgerðir er  
gripið var til
Á árinu 2019 voru engin slík mál til meðferðar eða til-
kynnt til fyrirtækisins.

206: Samkeppni
206-1: Lagalegar aðgerðir gegn samkeppnishamlandi hegð-
un, hringamyndun og einokunaraðferðum
Í stjórnkerfi Landsvirkjunar er stefnuskjal sem er 

samkeppnisréttarstefna Landsvirkjunar og var hún sam-
þykkt af stjórn Landsvirkjunar 16. desember 2016 með 
gildistöku þann 1. janúar 2017. Samkeppnisréttarstefnan 
er birt á ytri vef, en engin mál sem snerta samkeppnis- 
hamlandi hegðun komu til meðferðar eða voru tilkynnt á 
árinu 2019.

301: Efna/auðlindanotkun
301-1: Efni sem notuð eru eftir þyngd eða rúmmáli
Landsvirkjun starfrækir fimmtán vatnsaflsstöðvar, þrjár 
jarðvarmastöðvar og tvær vindmyllur á fimm starfssvæð-
um víðs vegar um landið. Við rekstur aflstöðva er lögð 
áhersla á heildræna sýn þar sem ráðdeild, áreiðanleiki og 
sambýli starfseminnar við umhverfi og samfélag eru höfð 
að leiðarljósi. Íslendingar vinna 99% allrar raforku með 
endurnýjanlegum orkugjöfum og vinnum við þrjá fjórðu 
hluta þessarar orku úr vatnsafli og jarðvarma.
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Hljóðdeyfir

Borhola

Jarðhitavökvi
Umframgufa

Rakaskilja

Gufuskilja

Hverfill

Kæliturn

Skiljuvatn

Eimsvali

Rafali

Vélarspennir

Gufa og gas

Þéttivatn

Yfirborðslosun

Jarðhitageymir

Taflan hér að ofan sýnir magn vatns sem rennur í gegnum 
vatnaflsvirkjanir Landsvirkjunar en hluti vatnsins rennur 
í gegnum fleiri en eina aflstöð:

Magn jarðhitavökva sem tekið er upp úr 
jarðhitageyminum:

Jarðhitavirkjanirnar eru á háhitasvæðum á Norðaustur- 
landi. Jarðhitavökvi sem nýttur er til raforkuvinnslu 
kemur upp úr u.þ.b. 2.000 m djúpum borholum. Jarð-
hitavökvinn er blanda af vatnsgufu, jarðhitavatni (skilju-
vatni) og ýmsum gastegundum sem eru í vatnsgufunni. 
Eftir að jarðhitavökvi frá borholum hefur farið í gegnum 

gufuskiljur er gufan nýtt til raforkuvinnslu en jarðhita-
vatninu er ýmist dælt niður í jarðhitageyminn eða fargað 
á yfirborði. Eftir að gufan hefur verið nýtt til orkuvinnslu 
og kæld niður er þéttivatninu og kælivatninu ýmist fargað 
með niðurdælingu í jarðhitageyminn eða yfirborðslosun 
en hluti hennar fer út í formi gufu út í andrúmloftið.

Þjórsársvæði: 8.734 millj. m3

Sogssvæði: 3.050 millj. m3

Blöndusvæði: 1.066 millj. m3

Fljótsdalsstöð: 3.534 millj. m3

Gufustöðin í Mývatnssveit 2.485.000 tonn

Kröflustöð: 7.043.000 tonn

Þeistareykjastöð 7.071.000 tonn

Mynd 301-1 : 1
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302: Orkumál
Upplýsingar um orkunotkun koma frá aflstöðvum útfrá 
mælingum og birgjum Landsvirkjunar með beintenginu 
við gagnagrunna. Heildarorkunotkun Landsvirkjunar og 
verktaka er reiknuð af utanaðkomandi ráðgjafa (CIRCUL-
AR Solution). Notkun er reiknuð úr rúmmálseiningum 
yfir í orkueininguna TJ fyrir eldsneyti með stuðlum frá 
IOR energy.

302-1: Orkunotkun Landsvirkjunar
Heildarnotkun endurnýjanlegra orkugjafa í starfsemi 
fyrirtækisins árið 2019 var 339,5 TJ.
> Orkunotkun á aflstöðvunum vegna eigin nota á fram-

leiddri raforku og taps á frumorku við orkuvinnsluna 
var 326 TJ, þar af voru 73 TJ eigin notkun og 183 TJ 
áætlað orkutap. 

> Orkunotkun vegna raforku- og hitanotkunar starfs-
stöðvanna og skrifstofuhúsnæðis var 12,3 TJ (70% 
heitavatnsnotkun og 30% raforkunotkun). 

> Notkun á lífdísil sem eldsneytis á bíla var 1,2 TJ.
> Heildarnotkun jarðefnaeldsneytis árið 2019 var 7,8 TJ, 

þar af 7 TJ eldsneyti á bíla og tæki og 0,8 TJ eldsneyti 
vegna prófana á varaaflsvélum.

302-2: Orkunotkun verktaka
Orkunotkun verktaka var reiknuð miðað við notkun jarð-
efnaeldsneytis sem verktakar notuðu við framkvæmdir 
árið 2019, sú orkunotkun var 2,3 TJ.

302-3: Orkukræfni
Orkukræfnin var 0,0067 TJ/TJ (orkunotkun/orkufram-
leiðsla). Með orkunotkun er átt við heildarnotkun á elds-
neyti, aðkeypt rafmagn og hita, eiginnotkun raforku og 
orkutap við raforkuvinnslu Landsvirkjunar. Orkufram-
leiðsla jafngildir orkuvinnslu Landsvirkjunar sem fer út á 
flutningsnetið.

302-4: Samdráttur á orkunotkun
Öll orkunotkun Landsvirkjunar er tekin inn í útreikninga 
um orkunotkun, þ.e. eldsneytis-, rafmagns- og heita-
vatnsnotkun. Samdráttur í notkun jarðefnaeldsneytis 
milli ára kemur til vegna þess að dregið hefur úr fram-
kvæmdum á vegum fyrirtækisins. Einnig hefur fyrirtækið 
markvisst unnið að orkuskiptum á bílum og tækjum í eigu 
fyrirtækisins, með rafvæðingu og með því að draga úr 
notkun jarðefnaeldsneytis.

302-5: Samdráttur á orkunotkun verktaka
Orkunotkun verktaka dróst saman um 50% miðað við 
árið 2018 aðallega vegna þess að dregið var úr fram-
kvæmdum á vegum Landsvirkjunar. Orkunotkun 
Landsvirkjunar með jarðefnaeldsneyti dróst saman um 
15% á sama tíma.

303: Vatn og frárennsli
303-1: Notkun á sameiginlegri vatnsauðlind
Landsvirkjun á og rekur 15 vatnsaflsstöðvar á fimm 
vatnasvæðum. Á þremur þessara svæða, Þjórsársvæði, 
Blöndustöð og Fljótsdalsstöð, hafa jökulár verið virkj-
aðar og vatni er veitt gegnum veitur og lón til aflstöðv-
anna. Á hinum tveimur svæðunum, við Sogið og Laxá, 
eru lindár virkjaðar með rennslisvirkjun. Ekkert vatn 
er tekið úr vatnskerfinu, þ.e. sama magn af vatni sem 
rennur til stöðvanna, rennur frá þeim eftir að hafa 
verið nýtt til orkuvinnslu. 

Grunnvatn er nýtt sem kælivatn við orkuvinnslu með 
jarðvarma. Landsvirkjun rekur þrjár jarðvarmastöðvar. 
Í tveimur stöðvum er kælivatn tekið frá nærliggjandi 
grunnvatnsbólum sem fyrirtækið rekur og í þeirri 
þriðju er vatnið fengið frá vatnsveitu sveitarfélagsins á 
svæðinu.  

Neysluvatn fyrir aflstöðvarnar er tekið úr vatnsbólum 
sem fyrirtækið á og/eða rekur. Á skrifstofum fyrir-
tækisins í Reykjavík og á Akureyri kemur vatnið frá 
vatnsveitum sveitarfélaganna. 

Upphitað kælivatn frá gufustöðinni í Mývatnssveit 
er nýtt af hitaveitu sveitarfélagsins til húshitunar á 
svæðinu. Allt frárennsli (skólp) frá starfseminni fer í 
gegnum fráveitukerfi sveitarfélaga eða gegnum tveggja 
þrepa hreinsun sem rekin er af Landsvirkjun og vöktuð 
af heilbrigðiseftirlitinu. 

Stunduð er umfangsmikil vöktun á vatnafari inn-
an áhrifasvæða orkuvinnslunnar. Markmiðið er að 
vakta mögulegar breytingar á vatnafari. Meðal þess er 
afkoma jökla, veður, jarðskjálftar, vatnshæð, vatns-
rennsli, lónhæð, lónrýmd, grunnvatn, vatnshiti, 
aurburður og ýmiskonar efnainnihald vatns.
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303-2: Veruleg áhrif á vatnsból vegna vatnstöku
Landsvirkjun stendur fyrir rannsóknum á grunnvatns-
streymi og árlegri vöktun á uppleystum efnum í grunn-
vatni til að meta áhrif vegna losunar affallsvatns frá 
Kröflustöð og Gufustöðinni í Bjarnarflagi. Mælingar í 
lindum við Mývatn sýna að vatnið hefur ekki orðið fyrir 
áhrifum vegna virkjananna. Varðandi önnur vatnsból sjá 
umfjöllun í vísi 303-1. 

303-3: Vatnsnotkun
Magn grunnvatns sem notað er við jarðhitavirkjanir, sem 
kælivatn og neysluvatn. 
> Gufustöðin í Mývatnssveit um 67.800 m3 
> Þeistareykjastöð 3.731.970 m3 
> Kröflustöð 1.827.390 m3

Áætluð neysluvatnsnotkun í vatnsaflsstöðvum:  
13.000 m3.

Áætluð notkun á skrifstofum Landsvirkjunar í Reykjavík 
og á Akureyri er 9.000 m3 árið 2019. 

304: Líffræðilegur fjölbreytileiki
304-1: Rekstrarstaðir í eigu, leigu, stjórnað á, eða við 
skilgreind verndarsvæði auk annarra svæða með mikinn 
líffræðilegan fjölbreytileika
Orkuvinnslusvæði Landsvirkjunar liggja öll á eða við 
verndarsvæði. Á meðfylgjandi kortunum má sjá nálægð 
orkuvinnslusvæða við verndarsvæði. Verndarsvæðin 
njóta verndar vegna sérstæðs lífríkis, jarðminja, landslags 
eða menningarminja. Fjögur þeirra njóta verndar sem 
mikilvæg votlendissvæði, samkvæmt hinum alþjóðlega 
Ramsarsamningi. Þessi svæði eru Laxá-Mývatnssvæð-
ið, Eyjabakkar, Þjórsárver og Guðlaugstungur. Svæðin 
eru merkt með gulum lit á kortunum. Almennt er hægt 
að segja að orkuvinnslan hafi lítil eða takmörkuð áhrif á 
líffræðilegan fjölbreytileika þessara svæða.

Laxá-Mývatnssvæðið 
Landsvirkjun rekur jarðhitavirkjun í Mývatnssveit og við 
Kröflu austan við Mývatn og þrjár vatnsaflsstöðvar í Laxá, 
Laxárvirkjanir. Gufustöðin í Mývatnssveit var byggð árið 
1969, Kröflustöð árið 1977 og Laxárstöðvar á árunum 1939 
til 1973. 

Á þessu svæði er stunduð umfangsmikil vöktun og 
rannsóknir á lífríki svæðisins, m.a. af Umhverfisstofn-
un, Hafrannsóknastofnun, Náttúrurannsóknastöðinni 
við Mývatn og Náttúrustofu Norðausturlands. Einnig eru 
stundaðar ýmsar rannsóknir af innlendum sem erlend-
um háskólum. Landsvirkjun stendur fyrir rannsóknum á 
grunnvatnsstreymi og árlegri vöktun á uppleystum efnum 
í grunnvatni til að meta áhrif vegna losunar affallsvatns 
frá Kröflustöð og Gufustöðinni. Mælingar í lindum við 
Mývatn sýna að vatnið hefur ekki orðið fyrir áhrifum 
vegna virkjananna.

Laxá er vinsæl og gjöful laxveiðiá. Með tilkomu 
virkjananna hefur framburður árinnar á grófu efni (sandi, 
möl og grjóti) verið heftur. Árið 2017 var hafin sískolun 
á sandi gegnum virkjanirnar á meðan grófara efni, sem 
safnast við stíflur, er komið fyrir í árfarvegi neðan þeirra í 
samvinnu við hagsmunaaðila. Ekki hafa komið fram nein 
bein áhrif orkuvinnslunnar á lífríki árinnar.

Eyjabakkar, Þjórsárver og Guðlaugstungur 
Verndargildi þessara þriggja svæða byggist að töluverðu 
leyti á stofni heiðagæsa og almennt má segja að áhrif 
orkuvinnslunnar á stofninn séu takmörkuð. Frá um 1970 
hafa verið stundaðar umfangsmiklar rannsóknir á lífríki 
og vatnafari Þjórsárvera og frá árinu 2001 á vatnasviði 
Eyjabakka með það að markmiði að draga úr mögulegum 
áhrifum orkuvinnslunnar á lífríki svæðisins. Uppbygging 
orkuvinnslunnar á svæðinu hefur tekið mið af þessum 
rannsóknum.

Í Þjórsárverum og á Eyjabökkum hefur orkuvinnslan 
mögulega haft áhrif á varpsvæði heiðagæsa á nærsvæðum 
friðlandsins. Þá með truflandi áhrifum á uppbyggingar-
tíma virkjananna og bættu aðgengi manna að búsvæðum 
gæsa. Heiðagæsastofninn hefur hinsvegar vaxið umtals-
vert á undanförnum árum, eða tuttugufaldast frá um 1950 
og taldi ríflega 500.000 fugla haustið 2015. Á sama tíma 
hafa heiðagæsir dreift sér víða um landið. Þannig hefur 
varpsvæðið í Guðlaugstungum orðið til eftir að orku-
vinnsla hófst á nærsvæði þess. Ljóst er að aðrir áhrifa-
þættir en orkuvinnslan hafa áhrif þar á og hefur betri 
vetrarbeit í Evrópu verið nefnd í þessu sambandi.
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Laxár- Mývatnssvæði

Mývatn er fjórða stærsta stöðuvatn Íslands (37 km²). Vatnið er 
nokkuð grunnt, eða fimm metrar þar sem það er dýpst. Í vatninu 
er fjöldi eyja. Innrennsli í vatnið er að mestu frá heitum og köldum 
lindum austan og sunnan við vatnið. Úr Mývatni rennur Laxá.  
Mývatn er auðugt af steinefnum sem er ein meginundirstaða frjó-
seminnar í vatninu. Þar er ríkulegur vöxtur kísilþörunga en á þeim 
lifa mýflugur og krabbadýr sem eru mikilsverð áta fugla og fiska sem 
er undirstaða fjölskrúðugs fuglalífs. Við Mývatn finnast fleiri anda-
tegundir en á nokkrum öðrum stað í heiminum. Húsönd er einkenn-
isfugl Mývatns og Laxár. Stofninn, um 2.000 fuglar, byggir tilvist 
sína á vatnakerfi Laxár og Mývatns. Húsöndin er staðfugl og heldur 
til á vökum sem eru allan veturinn á ánni og vatninu. Þá er stærsta 
flórgoðabyggð landsins í Mývatnssveit og verpa þar yfir 200 pör að 
jafnaði. Allar íslenskar tegundir vatnafugla, fyrir utan brandönd, 
verpa við Mývatn og Laxá. 

Í vatninu er bæði að finna bleikju og urriða. Í efri hluta Laxár veiðist 
einkum urriði en aðeins lítið af bleikju. Lax gengur í ána neðanverða, 
þ.e. upp að gilinu þar sem aflstöðvarnar eru. Veiði er stunduð í 
Mývatni og Laxá.

Nánari upplýsingar um einstök svæði

Mynd 304-1 : 1

Mynd 304-1 : 2
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Snæfell-Eyjabakkasvæðið er gróið hálendissvæði og mikilvægt 
beitiland heiðagæsa og hreindýra auk þess sem óvenju grösug 
votlendissvæði, með fjölda tjarna, er að finna á Eyjabakkasvæð-
inu. Svæðið er eitt umfangsmesta og fjölbreyttasta votlendissvæði 
á hálendi Íslands. Yfir 30 tegundir fugla hafa sést á svæðinu og í 
nágrenni þess, af þeim verpir þar 21 tegund. Eyjabakkasvæðið er 
mjög mikilvægt fellisvæði heiðagæsa á sumrin. Frá 2004 hefur fjöldi 
heiðagæsa á svæðinu verið á bilinu 2000-5000 fuglar og árið 2009 
var fjöldinn metinn rúmlega 3000 fuglar sem er um 1% af heiða-
gæsastofninum. Auk þess að vera fellistaður heiðagæsa verpa þær 
líka á svæðinu. Aðrir algengir varpfuglar á svæðinu eru álft, heiðlóa, 
lóuþræll og snjótittlingur. Þéttleiki varps hefur verið áætlaður 48,8 
pör á hverjum km2. Á Eyjabakkasvæðinu hafa fundist 319 plöntu-
tegundir, en flestar þeirra eru tiltölulega algengar hér á landi.

Hreindýr eru á svæðinu og er stærð stofnsins stýrt með veiði.

Snæfell-Eyjabakkar

Þjórsárver eru skilgreind sem alþjóðlega mikilvægt votlendissvæði, 
einkum vegna auðugs fuglalífs og varps heiðagæsa. 

Þjórsárverin liggja ofarlega á vatnsviði Þjórsár og eru ein víðáttu- 
mesta og afskekktasta gróðurvin á hálendi Íslands. Verin eru í um  
600 metra hæð yfir sjávarmáli en þar er að finna gróskumiklar 
og fjölskrúðugar flæðilendur með fjölbreyttu gróðurfari. Fimm 
af þeim sex vistgerðum sem taldar eru hafa mest verndargildi á 
miðhálendinu finnast á Þjórsárverasvæðinu. Í Þjórsárverum er eitt 
stærsta sífrerasvæði landsins og hluti Þjórsárvera eru flæðiengi, 
sem er óvenjulegt á hálendinu. Hvergi annars staðar finnast jafn 
margar tegundir lífvera á hálendi Íslands og flestir hópar lífvera eiga 
fulltrúa á svæðinu.

Á svæðinu hafa fundist alls 663 tegundir háplantna, mosa og 
fléttna og þar af eru tegundir sem eru skráðar á válista IUCN. Í 
Þjórsárverum hafa sést 47 fuglategundir og hafa allt að 27 tegundir 
orpið á svæðinu, þar af átta tegundir á válista IUCN. Þessar átta 
tegundir falla í flokkana EN – tegund í hættu, VU – tegund í nokkurri 
hættu, NT – tegund í yfirvofandi hættu og DD – vantar gögn. 

Þjórsárver

Mynd 304-1 : 3

Mynd 304-1 : 4
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Guðlaugstungur eru skilgreindar sem alþjóðlega mikilvægt 
votlendissvæði, m.a. sem mikilvægt búsvæði heiðagæsa. 
Guðlaugstungur eru á hálendinu norðvestan við Hofsjökul efst á 
vatnasviði Blöndustöðvar. Markmið friðlýsingarinnar er að vernda 
víðfeðmt og gróskumikið votlendi og stórt, fjölbreytt og mikilvægt 
rústasvæði. Svæðið er mikilvægt varp- og beitiland heiðagæsa og 
hefur alþjóðlegt náttúruverndargildi vegna fjölda gæsa sem það 
nýtir.

Landslagið einkennist af heiðalöndum, votlendi, rústum, mólendi og 
bersvæði, ám og vötnum. Við ákvörðun um friðlýsingu voru hafðir 
til hliðsjónar alþjóðlegir samningar, en þeir eru um verndun villtra 
dýra, plantna og lífsvæði, samningur um líffræðilega fjölbreytni 
og samningur um votlendi sem hafa alþjóðlegt gildi, einkum fyrir 
fuglalíf. 

Guðlaugstungur

304-4: Fjöldi tegunda á válista IUCN RED og tegundir í inn-
lendum verndarflokki á áhrifasvæði rekstrar
Landsvirkjun hefur yfirsýn yfir fugla á válista IUCN Red. 
Það er mat sérfræðinga að áhrif orkuvinnslunnar séu 
lítil sem engin á þessa fuglastofna. Þrátt fyrir það vaktar 
Landsvirkjun fugla á ákveðnum svæðum til að fylgjast 
með breytingum á völdum fuglastofnum, með það mark-
mið að skilja breytingar í stofnunum og ástæður þeirra.

Landsvirkjun vaktar útbreiðslu naðurtungu (fræðiheiti: 
ophioglossum azoricum) á orkuvinnslusvæði fyrir- 
tækisins á Norðausturlandi í samráði við Náttúrustofu 
Norðausturlands. Naðurtunga er í flokki tegunda í 
nokkurri hættu (VU) samkvæmt hættuflokkun IUCN. 
Þá hefur Landsvirkjun tekið þátt í að hindra útbreiðslu 
Alaskalúpínu (fræðiheiti: Lupinus nootkatensis), á  
vaxtarsvæðum naðurtungunnar í samvinnu við m.a.  
Umhverfisstofnun og Náttúrustofu Norðausturlands en  
á Íslandi er Alaskalúpínan skilgreind sem ágeng framandi 
tegund. 

Mynd 304-1 : 5
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305: Losun í andrúmsloftið
Landsvirkjun hefur birt loftslagsbókhald frá árinu 2008, 
en þá var í fyrsta skipti reiknuð losun frá starfsemi fyrir-
tækisins, og því er það ár viðmiðunarár við útreikninga 
á kolefnishlutleysi. Því eru einnig niðurstöður losunar 
ársins 2008  birtar fyrir umfang 1, þar sem losunin hefur 
verið endurreiknuð með uppfærðum losunarstuðlum. Við 
vinnslu á loftslagsbókhaldi 2018 var í fyrsta sinn unnið 
markvisst eftir GHG protocol staðlinum og var þá losunin 
endurreiknuð samkvæmt staðlinum aftur til ársins 2016 

sem einnig var gert 2019. Losunarstuðlarnir sem notað-
ir eru samkvæmt meðmælum frá GHG protocol, ásamt 
losunarstuðlum sem gefnir eru út af Umhverfisstofnun Ís-
lands. Áhrif gróðurhúsalofttegunda á loftslagsbreytingar 
eru fundin með nýjustu stuðlum frá IPCC AR5.  Verklag 
við losunarbókhaldið og þeir losunarstuðlar sem stuðst er 
við voru tekin út af þriðja aðila sumarið 2019. Skil Lands-
virkjunar inn til CDP hafa fengið einkunnina B árin 2018 
og 2019. 

2008 2016 2017 2018 2019 2008 - 2019 

Losunarvaldur Breyting %  

Umfang 1

Jarðvarmi 46.745 32.320 37.163 40.805 32.235 -31%

Bruni eldsneytis 683 601 612 638 540 -19%

SF6 0 68 0 35 24 -

Losun uppistöðulóna vatnsafls 17.444 8.217 8.318 7.421 8.702 50%

Samtala 64.872 41.206 46.093 48,899 41.500 -36%

305-1: Bein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) - Umfang 1.

Bein losun GHL (umfang 1) hefur dregist saman um 36% 
frá árinu 2008, þ.e. frá 64.872 tonnum CO2-ígilda árið 
2008 í 41.500 tonn CO2-ígildi árið 2019. Samdráttur var 
í losun frá jarðvarma, vegna bruna eldsneytis og losunar 
á metani (CH4) frá uppistöðulónum vatnsaflsvirkjana. 
Samdráttur í beinni losun milli áranna 2018 og 2019  
var 15%.

Árið 2019 var losun, sem fellur utan umfangs 7.766 tonn 
CO2-ígilda, mest vegna losunar CO2 frá uppistöðulónum 
vatnsaflsvirkjana (7.686 CO2-ígildi) en notkunar á lífdísil 
sem eldsneyti (80,4 CO2-ígildi).

Fylgst hefur verið með losun frá borholum á Mývatns-
svæðinu síðan 1976. Gögnum um koldíoxíð og metan er 
safnað í Viewdata gagnagrunni Landsvirkjunar. Fyrir-
tækið Kemía sér um mælingar og stendur mæling á hverri 
borholu yfir einn vinnudag og er tíðni mælinga á bilinu 1 
til 3 sinnum á ári. Út frá þessum mælingum er meðallosun 
á gufumagni reiknuð og fundin er heildarlosun yfir árið 
miðað við gufumagn sem fer í andrúmsloftið. Lands-
virkjun fær árlega áætlanir frá Landbúnaðarháskólanum 
um losun gróðurhúsalofttegunda frá uppistöðulónum 
aflstöðvanna.

Tafla 305-1 : 1



22

305-2: Óbein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) - Umfang 2

2016 2017 2018 2019 2018 - 2019

Losunarvaldur Breyting % 

Umfang 2 (tonn CO2-ígilda)

Rafmagns- og heitavatnsnotkun 45,7 50,4 12,0 8,9 -25%

Óbein losun GHL (umfang 2) dróst saman um 80% á milli 
áranna 2016 og 2019, þ.e. frá 45,7 tonnum CO2-ígilda 
árið 2016 í 8,9 tonn CO2-ígildi árið 2019.  Samdrátturinn 

skýrist af því að dregið hefur úr framkvæmdum á vegum 
Landsvirkjunar á tímabilinu.

305-3: Önnur óbein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) - Umfang 3

2016 2017 2018 2019 2018 - 2019

Losunarvaldur Breyting %

Umfang 3 (tonn CO2-ígilda)

Flug 412 380 410 315 -1%

Áburður 779 830 826 958 16%

SF6 (Landsnet) 971 2.095 2.430 2.262 -7%

Framleiðsla eldsneytis 155 150 156 139 -11%

Ferðir starfsfólks í og úr vinnu 126 97,3 -23%

Úrgangur 122 160 77 31,4 -59%

Framkvæmdir (bruni eldsneytis) 4.481 4.829 1.496 755 -50%

Samtala 6.921 8.445 5.520 4.558 -16%

Óbein losun GHL (umfang 3) dróst saman um 16% milli 
áranna 2018 og 2019, þ.e. frá 5520 tonnum CO2-ígilda 
árið 2018 í 4.558 tonn CO2-ígildi árið 2019. Þessi lækkun 

skýrist aðallega af samdrætti í eldsneytisnotkun verktaka 
við framkvæmdir en einnig vegna færri flugferða.

Tafla 305-2 : 1

Tafla 305-3 : 1



23

305-4: Styrkur losunar gróðurhúsalofttegunda (GHL)

Með kolefniskræfni er hér átt við losun í samhengi við 
framleiðslueiningu á vöru Landsvirkjunar, þ.e. rafmagni, 
og er hún reiknuð á þrennskonar hátt í þessu yfirliti. 
Fyrst er reiknuð kolefniskræfni sem miðar eingöngu við 
beina losun frá jarðvarma- og vatnsorkuvinnslunni. Þá 
er kolefniskræfni reiknuð út frá annarri losun frá starf-

semi fyrirtækisins skv. umfangi 1, 2 og 3, og að lokum 
er heildarkolefniskræfni reiknuð út frá summu þessara 
tveggja ásamt þeirri losun utan umfanga sem ekki var 
tekin með í aðra útreikninga, sjá kafla 305-1.

2016 2017 2018 2019

Raforkuvinnsla (GWst)

Raforkuvinnsla (alls) 13.411 14.030 14.342 13.958

– Vatnsaflsvirkjanir 12.911 13.459 13.199 12.867

– Jarðvarmavirkjanir 495 565 1.140 1.084

Losunarvaldur (tonn CO2-ígildi)

Raforkuvinnsla (jarðvarmi og vatnsorka) 40.537 45.481 48.226 40.937

– Vatnsaflsvirkjanir 8.217 8.318 7.421 8.702

– Jarðvarmavirkjanir 32.320 37.163 40.805 32.235

Öll önnur losun starfseminnar 15.014 16.465 12.727 12.897

Kolefnskræfni (g/kWst)

Raforkuvinnsla (jarðvarmi og vatnsorka) 3,0 3,2 3,4 2,9

Önnur losun en við raforkuvinnslu 1,1 1,2 0,9 0,9

Kolefniskræfni - heild 4,1 4,4 4,2 3,9

Bókhaldið nær til losunar á CO2, CH4, N2O, SF6 en losun á öðru GHL gasi er óveruleg í starfsemi Landsvirkjunar.

Tafla 305-4 : 1
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305-5: Samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda (GHL)
Markmið Landsvirkjunar er að vera kolefnishlutlaus árið 
2025, sjá nánari upplýsingar á vef fyrirtækisins. Í kafla 
305-4 er losun GHL gefin fyrir árin 2016 - 2019 og eins 
hlutfallslegur munur á losun milli áranna 2018 og 2019. 
Bókhaldið nær til losunar á CO2, CH4, N2O, SF6 en losun  
á öðrum GHL er óveruleg í starfsemi Landsvirkjunar. 

Samdráttur í losun er reiknaður miðað við umfang 1, en 
einnig ásamt umfangi 2 og 3, ásamt losun utan umfanga, 
þ.e. losun CO2 frá lífrænu kolefni. Sjá nánari upplýsingar 
á heimasíðu fyrirtækisins https://www.landsvirkjun.is/
sjalfbaerni/kolefnishlutlaus

305-6: Losun ósoneyðandi efna
Fyrirtækið notar ekki ósoneyðandi efni.

305-7: Losun köfnunarefnisoxíðs (NOX), brennisteinsoxíðs 
(SOX) og önnur veruleg losun lofttegunda
Losun brennisteinsvetnis (H2S) út í andrúmsloftið frá 
orkuvinnslu með jarðvarma:

Gufustöðin i Mývatnssveit:  840 tonn H2S
Kröflustöð:  3.604 tonn H2S
Þeistareykjastöð:  2.758 tonn H2S  

Við raforkuvinnslu með jarðhita á háhitasvæðum er 
nýttur jarðhitavökvi sem tekinn er upp um borholur úr 
jarðhitageymi á um 2.000 metra dýpi. Jarðhitavökvinn er 
blanda af vatnsgufu, jarðhitavatni og ýmsum gastegund-
um sem eru í vatnsgufunni. Ein gastegundin er brenni-
steinsvetni (H2S) sem að hluta er losað út í andrúmsloftið 
og að hluta dælt niður aftur í jarðhitageyminn. Mælingar  
á magni brennisteinsvetnis eru framkvæmdar á sam- 
bærilegan hátt og öðru jarðhitagasi frá jarðhitastöðvum 
Landsvirkjunar, sjá vísi 305-1. Mælingar á loftgæðum 
í nágrenni aflstöðvanna eru gerðar á fjórum stöðum 
og rauntímaniðurstöður eru öllum aðgengilegar á vef 
Landsvirkjunar. Sjá Loftgæðamælingar á Norðausturlandi 
https://www.landsvirkjun.is/rannsoknirogthroun/ 
voktun.

Ársmeðaltal 2019 fyrir styrk brennisteinsvetnis á mæli- 
stöðum í þéttbýli við orkuvinnslusvæði Landsvirkj-
unar við Mývatn (Reykjahlíð og Vogar) og Þeistareyki 
(Húsavík og Kelduhverfi) reiknast frá 1 til 4 μg/m3 og þar 
með innan heilsuverndarmarka. Daglegt hámark 24 klst. 
hlaupandi meðaltals af styrk brennisteinsvetnis fór aldrei 
yfir skilgreind heilsuverndarmörk. Engar bilanir voru í 
mælistöðvunum á árinu.
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Loftgæðamælistöð Ársmeðaltal 2019 
(μg/m3)

Gögn vantar  
(% af ári)

Reykjahlíð 4 1

Vogar 3 0

Húsavík 1 25

Kelduhverfi 1 0

306: Úrgangur og annað frárennsli
306-1: Losun vatns eftir gæðum og áfangastað
Til raforkuvinnslu með jarðvarma er notaður jarðhita-
vökvi, sjá kafla 301-1 sem tekinn er úr jarðhitageyminum 
á um 2.000 metra dýpi og samanstendur af vatnsgufu, 
jarðhitavatni og gasi.  Einungis gufan er notuð til orku- 
vinnslunnar og því þarf að losa jarðhitavatnið og gasið 
frá vinnsluferlinu. Í þessum kafla er fjallað um losun 
á jarðhitavatninu, en í kafla 305 er fjallað um losun á 
gasi. Þá er hér einnig fjallað um losun á kælivatni sem 
er grunnvatn nýtt til kælingar við raforkuvinnslu með 
jarðhita.

> Gufustöðin í Mývatnssveit
․ 67.800 tonn af upphituðu ferskvatni, notuð sem 

kælivatn, voru nýtt af hitaveitu sveitarfélagsins til 
húshitunar á svæðinu.

․ 640.055 tonn af jarðhitavatni voru nýtt af 
Jarðböðunum við Mývatn sem baðvatn og þaðan 
fer jarðhitavatnið í niðurrennslisholur niður fyrir 
grunnvatnsborð.

․ 1.804.476 tonnum af jarðhitavatni er veitt út í 
lón framan við stöðina. Frá lóninu seytlar vatnið 
niður í grunnvatnsgeyminn gegnum sprungur í 
berggrunninum.

> Þeistareykjastöð
․ 2.069.100 tonn af ferskvatni blönduðu þéttivatni frá 

kæliturni voru losuð gegnum niðurrennslisholu (ÞS3) 
neðan við grunnvatnsborð.

․ 5.154.400 tonn af jarðhitavatni voru losuð niður á 450 
m dýpi eða í efstu lög jarðhitageymisins (ÞN1, ÞN2 og 
ÞR12).

․ 162.000 tonn af jarðhitavatni voru losuð niður á um 
2.000 metra dýpi eða niður í jarðhitageyminn (ÞG14).

․ 83.000 tonn losuð á yfirborði vegna aflmælingatil- 
rauna í borholu (ÞG18) og í rekstrarstöðvun vegna 
viðhalds.

․ Frárennsli frá starfsmannaaðstöðu er áætlað út frá 
fjölda starfsfólks og verktaka sem vinna við stöðina, 
um 470 tonn. Losunin  fer í gegnum rotþrær með 
tveggja þrepa hreinsun og út í grunnvatnsgeyminn.

> Kröflustöð
․ 3.016 þúsund tonn af blöndu af ferskvatni frá 

kæliturni, þéttivatni frá jarðgufu og jarðhitavatni 
losuð út í yfirborðsvatn, Dallæk, en þaðan rennur 
vatnið niður í grunnvatnsgeyminn gegnum sprungur 
í berggrunninum.

․ 2.395.400 tonn af  jarðhitavatni voru losuð gegnum 
niðurrennslisholur niður á um 2.000 metra dýpi, þ.e. 
niður í jarðhitageyminn.

․ Frárennsli frá starfsmannaaðstöðu er áætlað út frá 
fjölda starfsfólks og verktaka sem vinna við stöðina, 
um 620 tonn. Losunin  fer í gegnum rotþrær með 
tveggja þrepa hreinsun og út í grunnvatnsgeyminn.

> Frárennsli frá vatnsaflsstöðvum mótsvarar neyslu-
vatnsnotkun stöðvanna og er um 13.000 m3. Losunin  
fer í gegnum rotþrær og þriggja þrepa hreinsun út í 
grunnvatnsgeyma í nágrenni stöðvanna.

> Frárennsli frá neysluvatnsnotkun á skrifstofum í 
Reykjavík og Akureyri er um 9.000 m3 á og fer þaðan í 
fráveitukerfi sveitarfélaganna.

> Jarðböðin við Mývatn nýta jarðhitavatn, þ.e. vatns-
fasa jarðhitavökvans frá gufustöðinni, sem baðvatn 
og Hitaveita Reykjahlíðar nýtir upphitað kælivatn til 
forhitunar á vatni til húshitunar.

 Efnasamsetning kælivatnsins á öllum stöðvunum upp-
fyllir kröfur um neysluvatn. Efnasamsetning jarðhita-
vatnsins (skiljuvatnsins) er hinsvegar með töluverðu 
magni ýmissa þungmála og annarra efna ættaðra úr 
jarðhitageyminum. Í töflu er að finna mælt yfirlit yfir 
magn þungmálma sem losað var með jarðhitavatni.

Tafla 305-7 : 1



26

Efnasamsetning kælivatnsins á öllum stöðvunum upp- 
fyllir kröfur um neysluvatn. Efnasamsetning jarðhita-
vatnsins (skiljuvatnsins) er hinsvegar með töluverðu 
magni ýmissa þungmála og annarra efna sem ættuð eru 
úr jarðhitageyminum. Í töflu er að finna mælt yfirlit yfir 
magn þungmálma sem losaðir voru með jarðhitavatni.

Magn jarðhitavatns, kælivatns og þéttivatns sem myndast 
í vinnslurásinni er mælt ásamt magni þess vatns sem er 
losað í mismunandi viðtaka (yfirborðsvatn, grunnvatn og 
jarðhitageyma). Fylgst er með hitastigi og efnastyrk jarð-

Heildarlosun skiljuvatns í yfirborðslosun og niðurdælingu frá Kröflustöð, Gufustöðinni í Bjarnarflagi og Þeistareykjum

 Losun á yfirborði Losun í jarðhitakerfið/niðurdæling

 Krafla Gufustöðin 
(BJ-12)

Þeistareykir Krafla Þeistareykir Gufustöðin - 
Jarðböðin

Skiljuvatn úr jarðvarma-
stöðvum (þús. tonn)

603 912 83 2395 2519 640

Þungmálmar (kg)       

Arsen (As) 33,46 17,33 0,24 132,94 7,25 2,07

Blý (Pb) 0,02 0,06 0,0005 0,09 0,02 0,01

Kadmíum (Cd) - - - - - -

Kopar (Cu) 0,19 0,53 - 0,76 - 1,10

Króm (Cr) 0,03 0,04 0 0,12 0,91 0,01

Kvikasilfur (Hg) - - - - - -

Nikkel (Ni) 0,05 0,15 0,012 0,19 0,35 0,08

Sink (Zn) 1,20 0,98 0,07 4,77 1,98 0,77

Næringarefni (kg)       

Fosfór - - 0,083 - 2,52 -

Annað (kg)       

Brennisteinsvetni    56149,11

Koldíoxíð    13260,31
 Efnagreiningar þungmálma ALS Scandinavia AB

- : Undir greiningarmörkum

hitavatnsins, þar sem styrkur allra helstu efna er mældur, 
þ.m.t. styrkur allra þungmálma sem viðmiðunarmörk 
gilda um.

Gerðar eru efnamælingar á yfirborðsvatni og grunnvatni 
í viðtaka til að fylgjast með mögulegum áhrifum losunar 
jarðhitavatns. Þá eru gerðar rannsóknir á grunnvatns-
rennsli viðtaka og lagt mat á mögulegar rennslisleiðir 
affallsvatnsins til að auka þekkingu á áhrifum losunar-
innar. 

Tafla 306-1 : 1



27

306-2: Úrgangur eftir tegund og förgunaraðferð
Öllum spilliefnum er skilað til viðurkennds móttökuaðila 
sem sér um förgun/endurvinnslu (reglugerð nr. 860/1999 
um spilliefni).

Allur úrgangur sem fellur til vegna starfseminnar er 
flokkaður og magn skráð og birt í loftslagsbókhaldi 
fyrirtækisins. Úrgangur er flokkaður í samræmi við þá 
möguleika sem sorphirðufyrirtæki og sveitarfélög bjóða 
upp á. Dæmi eru um að í minni sveitarfélögum hafi 
Landsvirkjun unnið náið með sorphirðuaðilum við að 
bæta þjónustu og flokkunarmöguleika sem nýtist öllum 
öðrum á því þjónustusvæði. 

Sorphirða er að stærstum hluta (95%) í höndum einka- 
aðila, að undangengnu útboði en að litlum hluta í hönd-
um sveitarfélaga (5%). Einungis fyrirtæki með starfsleyfi 
frá Umhverfisstofnun hafa möguleika á að bjóða í sorp-
hirðu Landsvirkjunar. Eftirfylgni er með gæðum starf-
seminnar, m.a. með reglulegum heimsóknum. Allt nema 
almennur óflokkaður úrgangur fer í endurvinnslu.

Úrgangur eftir flokkum 2019 tonn

Almennur óflokkaður úrgangur 50,4

Grófur úrgangur, flokkað af þjónustuaðila 7,1

Jarð- og steinefni, gler og postulín 0,5

Lífrænn úrgangur 28,8

Málmar og ýmiss búnaður 108,9

Pappír, pappi og umbúðir 21,9

Plast/málmar 4,6

Timbur 45,4

Spilliefni 11,1

Úrgangur frá framkvæmdum 2,8

Samtala 281,3

306-3: Verulegur leki
Það kom ekki upp verulegur leki á árinu í starfsemi fyrir-
tækisins.
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307: Umhverfislegar hlítingar
307-1: Umhverfislög og reglur
Engin atvik komu upp á árinu.

308: Virðiskeðjan
308-1: Nýir birgjar sem voru skimaðir með því að notast við 
umhverfisviðmið
Í öllum útboðsgögnum LV eru gerðar umtalsverðar og 
sértækar umhverfiskröfur fyrir hvert verk. Lágmarks-
kröfur til verktaka og þjónustuaðila eru aðgengilegar á vef 
Landsvirkjunar. 

308-2: Neikvæð umhverfisáhrif í aðfangakeðjunni og að-
gerðir sem gripið var til
Engin þekkt tilvik komu upp hjá birgjum á árinu.

401: Vinnuafl
Við tryggjum að stefnumörkun um samfélagsábyrgð  
sé framfylgt með því að setja okkur markmið og leggja 
áherslu á eftirtalda þætti í starfsemi fyrirtækisins:  
stjórnarhætti, virðiskeðjuna, umhverfi, samfélag, 
mannauð og miðlun þekkingar.

401-1: Nýráðningar starfsfólks og starfsmannavelta
Nýráðningar á árinu voru 13.

Nýráðningar KVK KK Alls

Fjöldi 2 11 13

Hlutfall 15% 85% 100%

Aldursdreifing <30 30-50 >50

Fjöldi 3 8 2

Hlutfall 23% 62% 15%306-5: Vatnshlot sem verða fyrir áhrifum af losun vatns  
og/eða afrennsli
Affallsvatn frá jarðhitavinnslu í Kröflustöð er losað út í 
yfirborðsvatn í Dallæk en seytlar síðan niður í grunn-
vatnsgeymi frá lítilli tjörn, um 14 kílómetrum sunnan við 
aflstöðina. Vatnsrennsli nær um 300 lítrum á sekúndu. 
Rannsóknir hafa leitt í ljós að staðbundin áhrif affalls-
vatns Kröflustöðvar á Dallæk eru talsverð. Á áhrifasvæð-
inu, sem er um þrír kílómetrar, neðan við losunarstaðinn, 
er marktækur munur á gerðum samfélaga þörunga og 
blágrænbaktería með tilliti til fjölbreytni, þéttleika og 
lífmassa. Rannsóknir gefa einnig til kynna áhrif á bæði 
samfélög botnlægra frumframleiðenda og hryggleysingja 
í Dallæk.  

Spilliefnaflokkar 2018 kg

Koppafeiti 1

Flúrperur 115

Leysiefni 44

Lífræn spilliefni án halógena eða brennisteins 1.902

Kolasalli/kolaafgangar 22

Rafgeymar með blýi 3.444

Óflokkaðar rafhlöður 21

Ljósaperur 228

Rafbúnaður 534

Spilliefnaumbúðir 46

Óþekkt efni 80

Járn 105

Spilliefni alls 11.031

306-4: Flutningur á hættulegum úrgangi
Öll spilliefni sem falla til vegna starfseminnar eru 
flokkuð, magn skráð. Á starfsstöðvum okkar er öllum 
spilliefnum safnað í sérmerkt lokuð ílát sem staðsett eru 
á þar til skilgreindum stöðum. Ílátin eru tæmd reglu-
lega af viðurkenndum móttökuaðilum með starfsleyfi 
frá Umhverfisstofnun. Um 90% spilliefna sem fara frá 
Landsvirkjun falla í eftirfarandi þrjá flokka: Olíuúrgangur 
(41%), rafgeymar (31%) og lífræn spilliefni án halógena eða 
brennisteins (17%). 

Tafla 306-4 : 1
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401-2: Fríðindi fyrir fastráðið starfsfólk í fullu starfi
Starfsfólki Landsvirkjunar, bæði fastráðnu og því sem 
hefur tímabundnar ráðningar, býðst að fara árlega í 
heilsufarsskoðun. Það á þó ekki við um ráðningar til sex 
mánaða eða styttra. Landsvirkjun greiðir kostnað vegna 
almennrar augnskoðunar starfsfólks og er endurgreiðslan 
samkvæmt verðskrá augnlækna og samningi þeirra við 
Tryggingastofnun ríkisins. Komi í ljós við augnskoðun að 
starfsfólk þurfi á gleraugum að halda við skjávinnu gilda 
reglur Vinnueftirlits ríkisins um skjávinnu 498/1994. 
Landsvirkjun greiðir skoðunargjald vegna krabba-
meinsskoðana til varnar leg- og brjóstakrabbameini. 
Landsvirkjun er með slysatryggingu sem er í gildi allan 
sólarhringinn fyrir allt starfsfólk og gildir ef slys veldur 
örorku. 

Landsvirkjun tekur þátt í kostnaði starfsfólks vegna 
heilsuræktar og tómstundaiðkunar. Fastráðið starfsfólk, 
óháð starfshlutfalli, getur nýtt sér styrkinn strax við 
upphaf starfs. Starfsfólk með tímabundna ráðningu getur 
nýtt sér styrkina eftir sex mánuði í 100% starfshlutfalli. 
Starfsfólk sem ferðast að meðaltali þrjá daga í viku til og 
frá vinnu með vistvænum hætti getur sótt um samgöngu-
styrk frá Landsvirkjun. 

401-3: Foreldraorlof
Réttindi til fæðinga- og foreldraorlofs er bundið í lög á Ís-
landi og allt starfsfólk Landsvirkjunar getur sótt um orlof 
samkvæmt réttindum sem skilgreind eru í þeim lögum. 
Heildarfjöldi þeirra sem tóku fæðingarorlof á árinu 2019 
voru 12, þar af 2 konur og 10 karlmenn. Í árslok voru tvær 
konur og einn karlmaður ókomin úr fæðingarorlofi. 

402: Kjaramál
402-1: Lágmarks uppsagnarfrestur ef breytingar  
verða á rekstri
Lágmarksuppsagnarfrestur hjá fastráðnu starfsfólki er þrír 
mánuðir og er tilgreindur í kjarasamningum.

403: Öryggis-, heilsu- og vinnuverndarmál
Í öryggis-, heilsu- og vinnuverndarstefnu Landsvirkjunar 
kemur fram að Landsvirkjun er í fararbroddi á sviði ör-
yggis-, heilsu- og vinnuverndarmála. Stefna Landsvirkj-
unar í málaflokknum er slysalaus starfsemi og vellíðan 
á vinnustað. Öryggis-, heilsu- og vinnuverndarmál eru 
forgangsmál og eru meðal þess sem gerir Landsvirkjun 
að eftirsóttum vinnustað. Í framkvæmdaverkefnum fær 
starfsfólk verktaka nauðsynleg námskeið í samræmi við 
öryggisstjórnunarkerfi Landsvirkjunar.

403-1: Öryggis-, heilsu- og vinnuverndar-stjórnunarkerfi
Landsvirkjun hefur innleitt vottað öryggis-, heilsu og 
vinnuverndar-stjórnunarkerfi (ÖHV-kerfi) samkvæmt 
staðlinum ISO 45001 um vinnuvernd, en engin lagaleg 
krafa er um að vera með vottað ÖHV stjórnunarkerfi. 
Kerfið er hluti af heildar stjórnunarkerfi Landsvirkjunar 
og er vottað af BSI tvisvar á ári.

403-2: Hættugreining, áhættumat og rótargreining atvika
Samkvæmt lögum, reglugerð nr. 902/2006, er skylda 
að framkvæma áhættumat og framfylgir Landsvirkjun 
þeim. Í stjórnunarkerfi fyrirtækisins, sem er vottað af BSI 
tvisvar á ári, eru skriflegar verklagsreglur um greiningu á 
hættum í vinnuumhverfinu og hvernig skuli áhættumeta 
þær. Skráning atvika er í miðlægu upplýsingakerfi sem 
allt starfsfólk hefur aðgang að.

403-3: Heilsuvernd á vinnustað
Landsvirkjun leggur áherslu á að starfsfólk njóti öryggis 
og heilbrigðis í vinnuumhverfinu. Starfsfólk er hvatt til 
að rækta eigin heilsu, stunda heilbrigt líferni og legg-
ur fyrirtækið sitt af mörkum með margvíslegum hætti. 
Allt starfsfólk á kost á árlegu heilsufarseftirliti. Á höfuð-
borgarsvæðinu fer heilsufarseftirlit fram hjá þjónustu-
fyrirtækinu Vinnuvernd ehf. en á landsbyggðinni fer það 
fram á næstu heilsugæslustöð. Starfsfólki stendur einnig 
til boða umfangsmeiri heilsufarsskoðun hjá trúnaðar-
lækni.

Nýráðningar starfsfólks 

Konur 15% 

Karlar 85% 

Graf 401-1 : 1
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403-5: Þjálfun starfsfólks í öryggis-, heilsu- og  
vinnuumhverfismálum
Þjálfun í öryggismálum fer fram reglubundið á öllum 
starfssvæðum Landsvirkjunar. Sem dæmi um slíka þjálf-
un má nefna: Skyndihjálp, eldvarnir, hífingar, fallvarnir 
og fleira.

403-6: Bætt heilsa starfsfólks
Með árlegum mælingum gefst starfsfólki kostur á því 
að fylgjast með heilsufari sínu. Á öllum starfssvæðum 
Landsvirkjunar er aðstaða til líkamsræktar. Starfsfólki 
stendur til boða samgöngustyrkur ef þeir skuldbinda sig 
til að nota aðra samgöngumáta en fjölskyldubílinn til að 
ferðast til og frá vinnu.

403-7: Heilsufarslegar forvarnir
Vinnustaðagreining er framkvæmd á hverju ári fyrir öll 
svið og starfssvæði Landsvirkjunar. Stuðst er við niður-
stöður þeirra til að nálgast upplýsingar um neikvæð 

heilsufarsleg áhrif á vinnustaðnum. Í vinnustaðagrein-
ingunni er sem dæmi spurt um vinnuálag, samskipti 
við samstarfsfólk, einelti, kynferðislegt áreiti og fleira. 
Niðurstöðurnar eru nýttar til að endurskoða þá þætti í 
vinnuumhverfinu sem hafa áhrif á líðan fólks og stuðla að 
æskilegri þróun á menningu fyrirtækisins. 

403-8: Starfsfólk sem heyrir undir öryggis-, heilsu- og 
vinnuverndarkerfið
Landsvirkjun er með vottað öryggis-, heilsu- og vinnu-
verndarkerfi, ISO 45001:2018, sem gildir fyrir allt starfs-
fólk Landsvirkjunar. Fyrirtækið tryggir starfsfólk sitt, 
en sérstakar reglur gilda um verktaka og miðast þær við 
samninga sem gerðir eru við þá.
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Gildir fyrir allt starfsfólk

Fjöldi og tíðni vinnutengdra slysa: 0

Fjöldi og tíðni alvarlegra slysa (ekki banaslys): 0

Fjöldi og tíðni tilkynningarskyldra vinnutengdra slysa: 1; LTFI/200= 0,3

Algengasta ástæða vinnutengdra slysa: Fall á jafnsléttu

Fjöldi vinnustunda: 647000

Vinnustundafjöldi verktaka: Engin stór framkvæmdaverk voru á 
árinu og því ekki haldið utan um vinnustundafjölda verktaka

Fjöldi og tíðni vinnutengdra banaslysa: 0

Fjöldi og tíðni alvarlegra vinnuslysa (án banaslysa): 0

Fjöldi og tíðni tilkynningarskyldra vinnutengdra slysa:
2, LTFI/200 liggur ekki fyrir og væri ekki marktækt þar 
sem vinnustundir eru fáar

Algengasta tegund vinnuslysa: Fall á jafnsléttu

Fjöldi vinnustunda Á ekki við

Hvernig eru hættur fundnar?: Verktakar þurfa að skila inn áhættumati til að fá verkleyfi

Hver af þessum hættum hafa valdið slysum? Engin

Hvaða aðgerðir hafa verið gerðar til að greina hættu og koma við 
stýringum?:

Þjálfun starfsfólks og mat á áhættu.

403-9: Vinnutengd slys

Helstu tegundir vinnutengdra sjúkdóma: Afleiðingar líkamlegs álags, streitutengdir sjúkdómar

Helstu ástæður fyrir vinnutengdum sjúkdómum:  Álagstengdir sjúkdómar

Hvernig hefur hætta verið greind? Ástæður fjarveru frá vinnu eru greindar

Hvaða hætta hefur orsakað veikindi: Ekki vitað 1; LTFI/200= 0,3

Hvaða aðgerðir hafa verið gerðar til að greina hættu  
og koma við stýringum? 

Þjálfun starfsfólks og vitund um rétt vinnulag

Eru einhverjir starfsmenn undanskildir?: Enginn

Er þörf á frekari skýringum?: Nei

403-10: Vinnutengdir sjúkdómar

Tafla 403-9 : 1

Tafla 403-10 : 1
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Fastráðið starfsfólk í árslok 2019 (stöðugildi)

Iðnaðarmenn
Sérfræðingar og 
verkefnisstjórar

Sérhæfð skrif-
stofustörf

Stjórnendur Ýmis störf

kvk

0,87 35,1 13,7 12 13,01

1% 29% 96% 31% 69%

kk

72 86,1 0,5 27 5,75

99% 71% 4% 69% 31%

<30

3,87 4 0 0 1

5% 3% 0% 0% 5%

30-50

34 62,6 0 22 5,01

47% 52% 0% 56% 27%

>50

35 54,6 14,2 17 12,75

48% 45% 100% 44% 68%

Samtals 72,87 121,2 14,2 39 18,76

404: Þjálfun og menntun
404-1: Árlegur meðalfjöldi klukkustunda í þjálfun á hvern 
starfsmann
Upplýsingar um þennan vísi voru ekki aðgengilegar í 
upplýsingakerfum Landsvirkjunar fyrir árið 2019 en verð-
ur tekið fyrir árið 2020.

404-2: Áætlanir um símenntun starfsfólks og stuðningur 
við breytingar
Landsvirkjun býður upp á rafræna fræðslugátt sem tekin 
var í notkun árið 2019. Boðið er upp á ýmis námskeið, 
sum þeirra getur starfsfólk valið að taka en önnur eru 
skylda. Allt nýtt starfsfólk fær nýliðanámskeið. Lands-
virkjun hvetur starfsfólk sitt til að nýta sér fræðslugáttina, 
því markmiðið er að stuðla að aukinni færni og endur-
menntun. Boðið er upp á námskeið á vegum Landsvirkj-
unar og samstarfsaðila á sviði fræðslu og menntunar. 

Að nýta bestu ár ævinnar er námskeið sem býðst starfs-
fólki undir lok starfsævinnar. Markmiðið með nám-

skeiðinu er að þátttakendum verði ljós flest þau tækifæri 
sem bíða þeirra, hvort sem er varðandi næringu, hugarfar 
eða það sem lýtur að peningum og fjárhagsstöðu fólks. 
Námskeiðið er hugsað sem grunnur þekkingar um þá 
möguleika og valkosti sem þessi tímamót bjóða uppá.

404-3: Hlutfall starfsfólks sem fær reglulega rýni á 
frammistöðu og starfsþróun 
Starfsfólk Landsvirkjunar á í reglubundnu samtali við sína 
næstráðendur en starfsmannasamtal er mikilvægur vett-
vangur fyrir stjórnendur og starfsfólk til að ræða saman 
um þá þætti sem hafa áhrif á starfsánægju og árangur. 
Meginmarkmið samtalsins er að efla samskipti á milli 
stjórnenda og starfsfólks um væntingar, verkefnastöðu, 
líðan og starfsþróun. Starfsmannasamtölin eru þrjú á ári 
og eru mismunandi áherslur í hverju samtali fyrir sig. 

405: Fjölbreytileiki og jöfn tækifæri
Samkvæmt mannauðs- og jafnréttisstefnu Landsvirkjun-
ar skal Landsvirkjun vera í fararbroddi sem vinnustaður. 

Tafla 405-1 : 1
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Fyrirtækið á að vera eftirsóttur vinnustaður fyrir hæfasta 
starfsfólkið hverju sinni, enda er mannauður fyrirtækisins 
lykillinn að árangri þess og velgengni. Stefna Landsvirkj-
unar er að standa vörð um vellíðan, þekkingu og jafnrétti 
meðal starfsfólks.

405-1: Fjölbreytileiki stjórna og starfsfólks
Um skipan í stjórn Landsvirkjunar er farið að lögum um 
hlutafélög, nr. 2/1995 með síðari breytingum og hlutföll 
kynja í stjórn. Í aðgerðaáætlun Landsvirkjunar fyrir árin 
2018-2021 er markmið um að hlutfall kvenstjórnenda 
verði hærra en 40% í lok tímabilsins. Í lok árs 2019 var 
hlutfall kvenna í framkvæmdastjórn Landsvirkjunar 29%.

405-2: Hlutfall grunnlauna og þóknana kvenna í saman-
burði við karla
Landsvirkjun fékk gullmerki Jafnlaunaúttektar PwC í 
fimmta sinn árið 2019, en fyrirtækið hlaut það einnig árin 
2013, 2015, 2017 og 2018. Þetta er því þriðja árið í röð sem 
fyrirtækið nær þessum áfanga.

Iðnaðarmenn

Sérfræðingar og verkefnisstjórar

konur 1% 

konur 29% 

karlmenn 99% 

karlmenn 71% 

Sérhæfð skrifstofustörf

karlmenn 4% 

konur 96% 

Stjórnendur

 konur 31%

karlmenn 69% 

Ýmis störf

karlmenn 31% 
konur 69% 

Fastráðið starfsfólk í árslok 2019 eftir störfum

Graf 405-1 : 1

Graf 405-1 : 3

Graf 405-1 : 4

Graf 405-1 : 5
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Úttektin, sem gerð var á grundvelli launa í september 
2019, leiddi í ljós að grunnlaun kvenna innan fyrirtæk-
isins væru 1,5% hærri en grunnlaun karla. Heildarlaun 
kvenna voru 1,2% hærri en heildarlaun karla.

Sá munur sem er á grunn- og heildarlaunum er innan 
þeirra marka sem PwC hefur sett varðandi góðan árangur 
í jöfnum launum kynja. Jafnlaunaúttekt PwC styður við 
úttekt á jafnlaunakerfi Landsvirkjunar, í samræmi við 
jafnlaunastaðalinn ÍST 85:2012. 

Landsvirkjun fékk vottun á jafnlaunakerfi fyrirtækisins í 
desember 2018 og viðhaldsvottun var framkvæmd í des-
ember 2019 sem sýndi að kerfið er virkt og hannað til þess 
að jafnréttis sé gætt við ákvörðun launa.

412: Mat á mannréttindum
412-1: Rekstur sem hefur verið rýndur eða áhrifametinn 
með hliðsjón af mannréttindum
Ákvæði um siðareglur birgja fer í alla innkaupasamninga 
Landsvirkjunar og er enginn samningur þar undanskil-
inn. Á árinu 2019 voru gerðir 208 samningar sem undir-
gangast siðareglurnar 100%.

413: Nærsamfélagið
413-1: Rekstur með virkni í nærsamfélaginu, áhrifamat og 
þróunaráætlanir
Landsvirkjun hefur sett á laggirnar tvö sjálfbærniverk- 
efni til að fylgjast með áhrifum byggingar og rekstrar 
virkjana á samfélag, umhverfi og efnahag. Annars vegar 
er það Sjálfbærniverkefnið á Austurlandi og hins vegar 
er það Gaumur; Sjálfbærniverkefnið á Norðausturlandi, 
en á þessum svæðum eru framleidd 44,5% af þeirri orku 
sem Landsvirkjun framleiðir. Í sjálfbærniverkefnunum er 
fylgst með þróun vísa, sem í flestum tilfellum eru tölulegir 
mælikvarðar sem gefa vísbendingu um þróun umhverfis-
mála, efnahags og samfélags á byggingar- og rekstrartíma 
virkjana á þessum svæðum. Við undirbúning á verkefn-
unum var haft víðtækt samráð við ólíka hópa hagaðila úr 
nærsamfélaginu. 

415: Framlag til stjórnmála
415-1: Framlag til stjórnmála
Engin framlög voru til stjórnmálaflokka.

417: Markaðsmál og merkingar
417-1: Kröfur til upplýsinga og merkinga á vörum  
og þjónustu
Það eru gerðar kröfur um upprunaábyrgðir á endurnýjan-
legri orku samkvæmt lögum um upprunaábyrgð á raforku 
sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum o.fl. 
nr. 30/2008. Mögulegt er að gefa út upprunaábyrgðir fyrir 
allri raforkuvinnslu Landsvirkjunar.


