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Nokkur orð frá framkvæmdastjóra  

 

Starfsmenn ráðgjafafyrirtækisins Alta hafa frá upphafi haft sjálfbæra þróun að 

leiðarljósi í starfi sínu og ráðgjöf. Í allmörg ár hefur Alta skipulega unnið að því að 

draga úr áhrifum sínum á umhverfið bæði í stóru sem smáu. Í stóru þegar húsnæði 

var innréttað 2008 með hliðsjón af vistvænum áherslum LEED og í smáu með því að 

kaupa umhverfismerktan hreinlætispappír, sem dæmi. Alta hefur einnig frá upphafi 

lagt ríka áherslu á vellíðan starfsmanna og góða vinnuaðstöðu, ánægjulegt er að sjá 

það staðfest í reglulegum starfsmannakönnunum.  

Árið 2009 undirritaði Alta skuldbindingu UN Global Compact; 10 meginreglur um 

samfélagsábyrgð, sem snúa að mannréttindum, vinnumarkaði, umhverfi og 

aðgerðum gegn spillingu. Árlega gerum við grein fyrir starfi okkar og miðlum til 

hagsmunaaðila okkar. Á síðasta ári var samantektin á ensku, svokölluð 

Communication on Progress (COP) samantekt. Samantektin í ár er með öðru sniði. Í 

fyrsta lagi er samantektin á íslensku þar sem flestir hagsmunaaðilar Alta eru 

íslenskir. Í öðru lagi er samantektin fyrir árið 2011 í heild sinni en síðasta COP var 

frá júní 2010 fram til júní 2011. Hér er því um skörun að ræða en þó ekki nema að 

litlu leyti þar sem forðast er að endurtaka efni úr fyrri samantekt. Er þetta gert til að 

samstilla grænt bókhald Alta við hina árlegu samantekt. Því mælum við með að lesa 

báðar samantektir  

Í samantekt Alta fyrir árið 2011 má sjá yfirlit yfir það helsta á árinu, lykiltölur og 

markmið næsta árs. Nýjungar sem við höfum verið að þróa, t.d. myndbönd um þau 

verkefni sem við erum að vinna og verkefni önnur sem eru hluti af því að bæta 

okkur stöðugt. 

Eftir kreppuna haust 2008 var samdráttur í verkefnum en þó áhugi fyrirtækja á að 

sinna umhverfismálum og nú hin síðari ár samfélagsábyrgð. Þetta höfum við merkt í 

okkar starfi og finnum að verkefni á þessu sviði fara vaxandi og er það vel. Við erum 

hér til að hjálpa til. 

 

 

 

Framkvæmdastjóri Alta 
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1 Áherslur Alta 

1.1 Um Alta 

Alta var stofnað 2001 og veitir ráðgjöf á sviði umhverfis- og skipulagsmála, 

verkefnisstjórnunar og samráðs. Í öllu okkar starfi fylgjum við sýn og stefnu Alta, 

sjá nánar á vef Alta: www.alta.is. 

Hjá Alta starfa 9 manns, með starfsstöðvar í Reykjavík og Grundarfirði.   

1.2 Þýðingarmestu umhverfisþættir Alta 

Síðan 2006 hefur verið unnið með þýðingarmestu umhverfisþætti Alta og skipulega 

dregið úr áhrifum vegna þeirra í daglegum störfum Alta. Þýðingarmestu 

umhverfisþættir Alta eru ráðgjöfin sem fyrirtækið veitir, samgöngur/ferðir og 

rekstrarvörur/innkaup. Að auki hefur verið unnið með fleiri þætti, s.s. úrgang og 

vistvæna hönnun.  

1.2.1 Grænt bókhald Alta 

Árlega er safnað saman tölum fyrir grænt bókhald Alta sem sjá má í töflu 1  

Við uppgjör á árinu 2011 virðast flestar lykiltölur Alta (sjá í töflu 1) sýna neikvæða 

þróun. Ekki eru til á þessu haldgóðar skýringar, t.d. jókst rafmangsnotkun töluvert. 

Hitanotkun virðist einnig aukast og þar að auki sveiflast nokkuð milli ára.  

Varðandi losun CO2 eru sveiflur sem skýrast af fjölda utanlandsferða. Í tölunni eru 

teknar saman tölur frá flugi og bílferðum á vegum Alta og vegur flug hlutfallslega 

mest þó að ferðirnar séu fáar. Ekki eru teknar með tölur um ferðir starfsmanna til 

og frá vinnu. Á árinu var sú nýbreytni tekin upp að starfsmenn geta skráð vistvæna 

og óvistvæna kílómetra sem farnir eru til og frá vinnu og ferðir í vinnunni. Þetta 

auðveldar utanumhald með losun CO2. Mælingar sem þessa virka sem hvati að 

vistvænni samgöngum starfsmanna eins og samgöngustefna Alta miðar að.  

Þegar kemur að úrgangsmálum þá hefur úrgangur aukist, flokkaður úrgangur 

stendur nokkurn veginn í stað en óflokkaður úrgangur hefur aukist aðeins. Gera þarf 

átak í að bæta flokkun úrgangs.   

Jákvæða þróun má merkja í pappírsnotkun, reyndar virðist árið 2010 vera 

afbrigðilegt. Ekki er gerður upp lager við áramót, svo hluti af tölum 2010 gæti hafa 

nýst árið 2011.  

Mikilvægt er að fylgjast með lykiltölum og nýta til að gera betur. Til stendur að 

endurskoða lykiltölur og bæta við lykiltölum vegna ráðgjafar og að aðgreina losun 

CO2 vegna ferða. Betri tölur um ferðir munu fást fyrir árið 2012 með nýju 

skráningarkerfi. 

 

Tafla1: Grænt bókhald Alta árin 2008-2011 

 

Tölur eru frá 2008 eða frá því að flutt var í nýtt húsnæði, eldri tölur eru ekki 

samanburðarhæfar. 
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1.2.2 Sérstakar aðgerðir 2011 

Til viðbótar við venjubundnar aðgerðir var á árinu 2011 lögð sérstök áhersla á 

eftirfarandi aðgerðir: 

Vera leiðandi í umræðu um umhverfismál og samfélagsábyrgð.  

 Í verkefnum hjá Alta er algengt að hluti af verkefnum sé að halda 

námskeið eða fræðslu um umhverfismál eða samfélagsábyrgð. Ekki er 

haldið sérstaklega bókhald um það en skráð eru námskeið, greinar eða 

annað sem er utan verkefna og getur eflt umræðuna. Á árinu 2011 voru 

haldin námskeið um samfélagsábyrgð fyrir fyrirtæki í útflutningi á vegum 

Útflutningsráðs og um sjálfbærar áherslur í skipulagi fyrir skipulagsráð 

Vestmannaeyjabæjar.  

 Alta hóf gerð stuttra myndbanda sem ætlað er að útskýra á einfaldan hátt 

þau fjölmörgu viðfangsefni sjálfbærrar þróunar og koma í stað texta s.s. 

minnisblöð Myndbönd eru árangursríkur miðill til að kenna nýja hluti. Á 

árinu var m.a. gert myndband um sjálfbærar ofanvatnslausnir (Sustainable 

Urban Drainage System, SUDS). Fleiri myndbönd eru í undirbúningi.  

Innkaup 

 Eingöngu keypt lífrænt ræktað kaffi og te – komið í farveg og tryggt við 

innkaup 

 Meirihluti af ávöxtum, grænmeti og mjólkurvörum er lífrænt ræktaður 

ásamt fleiri vöruflokkum (t.d. hnetusmjör, hnetur, þurrkaðir ávextir, kex) – 

Ætíð valið lífrænt ræktað sé það í boði.  

Orkunotkun 

 Tímastillar á meirihluta skrifstofutækja hjá Alta. 

1.3 Stefna Alta og efndir 

Í stefnu Alta (skáletrað) segir að umhverfisstarf Alta skuli vera til fyrirmyndar. Svona 

er unnið með áherslur Alta: 

Við vinnum stöðugt og skipulega að því að minnka umhverfisáhrif frá allri starfsemi 

okkar. – Já þetta gerir Alta með því að vinna skipulega með þýðingarmikla 

umhverfisþætti sína í daglegum störfum. Það er tryggt með leiðbeiningum og 

verklagi. Í samantektinni má sjá hvernig því miðar.  

Við endurnýjun á skrifstofum Alta var fylgt vistvænum áherslum, sem dæmi:  

 Ekki loftræstikerfi en opnanleg fög. 

 Umhverfismerktar loftaplötur og málning. 

 Korkur á gólf. 

 Orkusparandi filma á gluggum. 

 Fjölnota rými. 

 Orkunýtin lýsing og sérhönnuð fyrir góða vinnuaðstæður. 

 Vatnssparandi búnaður á salernum. 

 Sorpflokkun; 10 flokkar. 

 Pottablómum sem bæta loftgæði og gleðja augað. 

 Orkunýtin skrifstofutæki. 

 Góð vinnuaðstaða. 
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Við vinnum að því að minnka losun gróðurhúsalofttegunda vegna bílanotkunar okkar 

og flugferða. – Unnið er eftir samgöngustefnu Alta og til að draga úr losun hefur 

Alta m.a.: 

 Komið upp aðstöðu fyrir hjólafólk, sturtu og hjólastæði. 

 Boðið upp á sveigjanlegan vinnutíma. 

 Hvatt til notkunar á strætó/hjólum, strætómiðar til taks. 

 Góð þátttaka í Hjólað í vinnuna og Lífshlaupið. 

 Samkeyrsla á fundi. 

 Skráning á ferðum í tímaskráningakerfi.  

 Fjarfundabúnaður notaður þegar hægt er og viðskiptavinum auðveldað. 

 Starfsmannabíll stendur til boða. 

Við innkaup á vörum og þjónustu eru sett skýr umhverfisskilyrði og ávallt reynt að 

velja umhverfisvæna valkosti. 

Alta er stöðugt að leita að betra vöruúrvali og á reglulega samtal við birgja. Kröfur 

eru gerðar við innkaup, m.a. er keypt: 

 Lífrænt ræktað kaffi og te. 

 Pappír, hreinlætispappír og hreinlætisefni eru 100% umhverfismerkt. 

 Umhverfismerkt hreinlætisefni og örtrefjaklútar. 

 Einnota eldhúsbúnaður er ekki notaður hjá Alta (t.d. glös, bollar, diskar, 

hnífapör). 

 Endurhlaðanlegar rafhlöður. 

Við fylgjumst með grænum lykiltölum okkar og setjum árlega mælanleg markmið og 

aðgerðaráætlun um þýðingarmestu umhverfisþætti í starfsemi okkar. – Já, fylgjumst 

með lykiltölum og vinnum eftir aðgerðaáætlun en mættum bæta okkur varðandi 

mælanlegu markmiðin. 

Upplýsingar og aðgerðir í umhverfisstarfi okkar eru einfaldar og aðgengilegar fyrir 

starfsfólk. – Já á innri vef okkar eru góðar upplýsingar og leiðbeiningar um verklag. 

Aðstaða er merkt þar sem þörf er á. Starfsmannakönnun staðfestir það. 

Allt starfsfólk hefur góða þekkingu á umhverfismálum og umhverfisstarfi 

fyrirtækisins. – Já, reglulega er fræðsla og umræða um umhverfismál almennt 

öryggi og heilsu, á starfsmannafundum, starfsmenn sækja sér endurmenntun og 

umhverfisstarf Alta er kynnt og rætt á starfsmannafundum. 

 

Samgöngustefna 

Alta vill stuðla að minni mengun, losun GHL, bættu borgarumhverfi og heilsu 

starfsmanna. Það gerum við með því að:  

 Hafa bíl til umráða hjá Alta – starfsfólk þarf ekki eigin bíl til nota í vinnutíma 

 Sturtuaðstöðu komið upp – gera starfsfólki auðveldara að hjóla til vinnu 

 Aðstaða til að geyma hjól og geta læst þeim við hjólastand við Ármúla 32 

 Starfsmenn hvattir til að hjóla (Hjólað í vinnuna, Lífshlaupið o.fl. 

 Strætómiðar til taks á vinnustað og samgöngusamningu gerður við Strætó bs. 

 Nýta fjarfundabúnað til að draga úr ferðum og hvetja samstarfsaðila að gera 

slíkt hið sama 

 Sveigjanlegur vinnutími, möguleiki á að vinna heima 
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2 UN Global Compact  

Alta undirritaða 10 meginreglur UN Global Compact 2009,  þriðja íslenska fyrirtækið. 

Frá upphafi hefur Alta nýtt þau tækifæri sem gefast til að kynna verkefnið, bæði 

viðskiptavinum og í fjölmiðlum. 

Meginreglurnar eru 10, sjá hér til hliðar. Áherslur Alta hafa verið á umhverfisstarf og 

vinnuvernd þar sem tækifæri eru til breytinga. Meginreglur um mannréttindi og 

gegn spillingu má vinna með hagsmunaaðilum einkum birgjum og viðskiptavinum. Á 

það hefur Alta lagt minni áherslu eins og stendur en til stendur að vinna frekar með 

birgjum.  

2.1 Umhverfi 

Í ráðgjöf Alta er sjálfbær þróun leiðarljós, það þýðir að við ráðgjöf til viðskiptavina 

leitum við góðra lausna sem taka mið af umhverfi, efnahag og samfélagi. Með 

verkkaupa getur þurft að fræða og ræða nýjar nálganir til þess að fá betri 

niðurstöðu. Eða eins og segir í sýn Alta: 

 

Nánari umfjöllun um umhverfisstarf Alta er í kafla 1. 

2.2 Mannréttindi, vinnumarkaður og aðgerðir gegn spillingu 

Á Íslandi er löggjöf góð varðandi vinnumarkað og gengur lengra en víðast annars 

staðar. Alta hefur ávallt lagt mikla áherslu á góðar vinnuaðstæður starfsmanna, góð 

samskipti og reglulega starfsmannfundi. Lögð er áhersla á að öryggi sé ávallt gott 

og stuðlað er að góðri heilsu starfsmanna með því að bjóða upp á hollan mat og 

hvetja til hreyfingar.Reglulega eru gerðar starfsmannakannanir til að þróa áfram 

gott vinnuumhverfi.   

Í undirbúningi er að vinna frekar með birgjum á árinu 2012. 
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3 Markmið fyrir árið 2012 

 

Fyrir árið 2012 liggur fyrir að unnið verður áfram með umhverfisþáttinn 

ráðgjöf/efling umræðu, samgöngur, innkaup og gæðastarf Alta. Sett hafa verið 

nokkur markmið: 

Aukin þátttaka um umhverfismál og samfélagsábyrgð 

 2 myndbönd til að efla fræðslu. 

 4 greinar. 

 4 erindi. 

Samgöngur 

 Gera samgöngusamning við Strætó, sem byggir á samgöngustefnu 

Alta og sérstöku tilboði á árskorti Strætó til starfsmanna. 

 Átak í samgöngum, markmið að 40% ferða starfsmanna til og frá 

vinnu sé vistvænt. 

Innkaup 

 Eitt af aðgerðum Alta er að virkja virðiskeðjuna og vinna meira með 

birgjum. Markmið ársins 2012 er að senda fyrirspurn um 

umhverfisvænar vörur og óska eftir samstarfi um bættara úrval og 

upplýsingasöfnin.  

 Draga úr pappírsnotkun um 2 %. 

 Draga úr almennum úrgangi um 3%. 

Ytra umhverfi Alta 

 Gerum ytra umhverfi Alta grænna og plöntum þar fleiri sígrænum 

plöntum. 

 Skreytum útivegg með fallegu mynstri til að lífga upp á og minnka 

líkur á graffíti sem hefur gjarnan verið fylgt þessum vegg.  

Gæðastarf 

 Endurskoða stefnu Alta. 

 Þróa mat á gæðum verkefna og þjónustu Alta. 

 Endurskoða vef Alta og gera um leið umhverfisstarf Alta sýnilegra á 

vef Alta. 

 


