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Borgartún, ljósmynd: Árni Geirsson 

Nokkur orð frá framkvæmdastjóra  

Við hjá Alta leggjum mikla áherslu á að vera í fararbroddi og notum þekkingu okkar 

og reynslu samfélagi okkar til hagsældar. Við hjá Alta höfum verið lásöm að fá að 

taka þátt í spennandi verkefnum, þróun samfélaga, vistvænna opinberra innkaupa, 

aðstoða fyrirtæki við að fá umhverfisvottanir og innleiðingu samfélagsábyrgðar svo 

nokkuð sé nefnt. 

Í einu stærsta verkefni okkar á síðustu misserum, við uppbyggingu svæðisgarðs á 

Snæfellsnesi, nýtum við reynslubanka okkar í Alta auk þekkingar og reynslu frá 

löndunum í kringum okkur í byggðaþróunarverkefnum, sem byggjast á sjálfbærri 

nýtingu auðlinda í samfélögum. Hugmyndafræði svæðisgarða byggir á því að nýta 

betur þá sérstöðu sem fyrir hendi er í náttúru, menningu og samfélagi og þróa á 

þeim grunni vörur og þjónustu. Við uppbyggingu svæðisgarðs er sýnin á sérstöðu 

og nærtæk gæði skerpt og áætlun um þróun og sókn samfélagsins byggð á henni. 

Þannig geta íbúar, fyrirtæki og sveitarfélög betur stillt saman strengi og starfað 

saman. Snæfellingar hafa kosið að fara þessa leið þar sem svæðisgarðurinn verður 

verkfæri til að viðhalda og styrkja “snæfellsku ímyndina” (regional branding) í þágu 

ferðaþjónustu, landbúnaðar, sjávarútvegs og annarra atvinnugreina.  

Á árinu skrifaði Alta undir sáttmála Nordic built og skuldbatt sig þar með til að fylgja 

10 meginreglum í starfi sínu til að efla sjálfbæra þróun í manngerðu umhverfi. 

Verkefnið er á vegum Norræna nýsköpunarsjóðsins og er markmiðið að virkja 

lykilaðila sem vinna með manngert umhverfi til að efla sjálfbæra þróun í 

mannvirkjagerð á Norðurlöndunum. Alta hvetur aðra til að skuldbinda sig til að 

vinna að þessu mikilvæga málefni og stuðla þannig að grænum hagvexti, minnkandi 

umhverfisáhrifum og batnandi heilsu til lengri tíma. Fyrr hafði Alta undirritað 

skuldbindingu UN Global Compact, sáttmála um samfélagsábyrgð. Í þriðja sinn tekur 

Alta saman árangur sinn á sviði samfélagsábyrgðar sem er hluti af skyldum UN 

Global Compact, svokölluð Communication on Progress (COP). Samantektin 

auðveldar okkur og hagsmunaaðilum að fylgjast með árangri okkar. 

Bókhald um árangur okkar eða græna bókhaldið nýtist okkur til að fá yfirsýn yfir 

stafsemi okkar og markvissari vinnubragða. Í samantekt Alta fyrir árið 2012 má sjá 

yfirlit yfir helstu þætti Alta; ráðgjöf til viðskiptavina, starfsmenn okkar og 

umhverfismál, bæði hvernig hefur gengið og markmið næsta árs. 

 

 

Framkvæmdastjóri Alta 
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1 Alta  

1.1 Svona vinnum við 

Ráðgjafafyrirtækið Alta var stofnað árið  2001 og veitir m.a. ráðgjöf á sviði 

umhverfis- og skipulagsmála, verkefnisstjórnunar og samráðs. Árið 2012 störfuðu 

níu manns hjá Alta með fjölbreytta menntun og reynslu, á starfsstöðvum í Reykjavík 

og Grundarfirði. Í öllu okkar starfi fylgjum við sýn og stefnu Alta, sem byggir á 

þremur meginstoðum; að fara vel með verðmæti og uppfylla væntingar 

viðskiptavina, skapa frjótt vinnuumhverfi þar sem starfsfólki líður vel og er ánægt í 

starfi og að umhverfisstarf okkar sé alltaf til fyrirmyndar, sjá nánar á síðu 3 og vef 

Alta: www.alta.is. 

Alta undirritaði 10 meginreglur UN Global Compact árið 2009,  sjá hér til hliðar. 

Þunginn í starfinu er á aðstöðu starfsmanna Alta, umhverfismál og síðast en ekki 

síst í gegnum bein og óbein áhrif með ráðgjöf og þekkingarmiðlun starfsmanna Alta. 

Alta hefur litið svo á að starf að mannréttindum og gegn spillingu sé einkum unnið í 

gegnum samtöl við hagsmunaaðila svo sem birgja og viðskiptavini.  

Þjónusta Alta er fyrst og fremst ráðgjöf um sjálfbærni í ýmsum myndum; skipulagi, 

stefnumótun, rekstri fyrirtækja og samfélagsábyrgð sem allt miðar að sjálfbærri 

þróun. Á árinu 2012 gerðist Alta aðili að Nordic Built, norrænum samtökum sem 

stuðla að sjálfbærum lausnum í byggingariðnaði enda fellur það vel að sýn Alta og 

metnaði. 
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2 Ráðgjöf Alta og viðskiptavinir  

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

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

ráðgjafans er fræða og ræða nýjar nálganir til þess að fá góða niðurstöðu með 

verkkaupa. Við nálgumst verkefni okkar á heildstæðan hátt og vinnum með 

viðskiptavinum, hagsmunaaðilum og fagfólki til að ná betri árangri, sjá stefnu Alta 

hér til hliðar.  

Á vikulegum starfsmannafundum er metið hvernig tekist til í verkefnum og dreginn 

lærdómur af. Alta hefur lagt metnað sinn í góða áætlanagerð og verkáætlanir sem 

standast. Í þeim tilvikum sem verkefni eru ófyrirsjáanleg er mótun verkefna unnin í 

nánu samráði við verkkaupa. Alta leitar ávallt nýrra leiða til að einfalda vinnu sína.  

Þýðingarmesti þáttur Alta er ráðgjöf og þekking starfsmanna Alta. Alta hefur 

frumkvæði að því að hvetja til aukinnar ábyrgðar gagnvart umhverfinu með því að 

bjóða árlega fjölmörgum fyrirtækjum í heimsókn og spjall um tækifæri þeirra til að 

vinna að umhverfismálum og samfélagsábyrgð þeim að kostnaðarlausu. Upp úr slíku 

spjalli hafa orðið til góðar hugmyndir og verkefni. 

Markmið 2012:  

 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  Á árinu voru gerð myndbönd um sjálfbærar ofanvatnslausnir 

(Sustainable Urban Drainage System, SUDS) og samfélagsábyrgð.  

 Endurmati á stefnu Alta stendur yfir og er ekki lokið. 

 Unnið að þróun mats á gæðum verkefna og þjónustu Alta og stendur sú 

vinna enn yfir samhliða endurskoðun á stefnu Alta. 

 Vefur Alta var endurskoðaður og dregnar meira fram áherslur og þjónusta í 

umhverfismálum eins og markmið var um. 

 Alta skrifaði fimm greinar um samfélagsábyrgð, sjálfbærar ofanvatnslausnir 

og vistvæn innkaup í dagblöð og tímarit á Íslandi. Markmið var 4 greinar. 

 Flutt voru 4 erindi um sjálfbærni og svæðisgarða, staðal um 

samfélagsábyrgð ISO 26000, sjálfbærar ofanvatnslausnir og um landslag 

og sjálfbæra þróun á Norrænu þingi. Markmið voru 4 erindi. 

Markmið fyrir 2013: 
 Að gera tvö fræðandi myndbönd 
 Að skrifa sex greinar 
 Að halda þrjú námskeið 
 Að endurskoða stefnu Alta. 
 Að þróa mat á gæðum verkefna og þjónustu Alta. 
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Hjólandi starfsmenn Alta, ljósmynd: Hrafnhildur Brynjólfsdóttir 

3 Ánægja starfsmanna og vinnuumhverfi 

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. Starfsmenn Alta hafa í mörg ár tekið þátt í tveimur 

landsþekktum átökum; Lífhlaupinu og Hjólað í vinnuna og hafa starfsmenn staðið 

sig afar vel. Árið 2012 voru starfsmenn Alta í efsta þriðjungi í Lífshlaupinu og í 

Hjólað í vinnuna voru starfsmenn Alta í 28. sæti í sínum flokki. 

Reglulega eru gerðar starfsmannakannanir til að þróa áfram gott vinnuumhverfi. 

Kannanirnar staðfesta ánægju starfsmanna. Alta leggur einnig áherslu á að ytra 

umhverfi sé aðlaðandi og hefur barist nokkuð við veggjakrot á eigin húsnæði og 

nærliggjandi.   

Markmið 2012: 

 Gerum ytra umhverfi Alta grænna og plöntum þar fleiri sígrænum plöntum. 

Alta hefur gróðursett á baklóð tré og við inngang húss runna- og blómker. 

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

veggjakroti sem hefur gjarnan fylgt vegg. Alta hefur málað yfir veggjakrot 

samstundis reglulega yfir árið og hefur að auki „tekið í fóstur“ rafveituskúr 

og veggi á baklóð. 

Markmið fyrir 2013 
 Kortleggja loftgæði  
 Bæta lýsingu, stilla betur og spara þannig orku og bæta starfsumhverfi. 
 Efla vinnuverndarstarf 
 Skyndihjálparnámskeið starfsmanna og aðstandenda 
 Öryggisvörður á námskeið hjá Vinnueftirliti. 
 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 

veggjakroti sem hefur gjarnan fylgt. 
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4 Umhverfisstarf 

Síðan 2006 hefur skipulega verið dregið úr áhrifum umhverfisþátta í daglegum 

störfum Alta. Þýðingarmestu umhverfisþættir Alta eru samgöngur/ferðir, 

rekstrarvörur/innkaup og ráðgjöfin sem fyrirtækið veitir. Ráðgjöfin sem Alta veitir 

má segja að sé stærsti þátturinn.  Hins vegar er erfitt að mæla þann árangur; 

verkefnin eru fjölbreytt og breytileg og árangur verkefna er byggir iðulega á 

framgangi hjá verkkaupa eftir að ráðgjöf Alta lýkur. Sérstök umfjöllun um ráðgjöf 

Alta er í kaflanum „Ráðgjöf Alta og viðskiptavinir“. Til þess að fylgjast með árangri 

Alta og vinna með þýðingarmestu umhverfisþættina hefur verið haldið grænt 

bókhald með helstu lykiltölum.  

Grænt bókhald Alta 

Grænt bókhald Alta lýsir helstu lykiltölum umhverfisþátta, þ.e. innkaup á 

rekstararvörum, ferðir, orkunotkun og losun úrgangs. Samantekt á lykiltölum Alta er 

sýnd fyrir árin 2009-2012 í töflu 1. Grænt bókhald Alta var endurskoðað á árinu. Í 

dálkum lengst til hægri gefa litir til kynna hvort breytingar á milli ára séu jákvæðar 

(grænt) eða neikvæðar (rautt).  

Í eftirfarandi undirköflum er gerð grein fyrir stöðu hvers umhverfisþáttar, árangri 

2012 ásamt markmiðum fyrir næstkomandi ár, 2013. 

4.1 Rekstrarvörur 

Alta kaupir inn ýmsa rekstrarvörur til skrifstofuhalds og þjónustu. 

Grundarfjarðarútibú verslar í heimabyggð almennar rekstrarvörur. Við innkaup á 

vörum og þjónustu eru sett skýr umhverfisskilyrði og ávallt valinn umhverfisvænasti 

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

birgja. Kröfur eru gerðar við innkaup, m.a. er eingöngu 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. 
  Tafla 1: Grænt bókhald Alta 2010-2012. 

Stuðst er við öll stöðugildi starfsmanna Alta, bæði í Reykjavík og Grundarfirði. 
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Reykjavíkurtjörn, ljósmynd: Árni Geirsson 

 Orkunýtinn skrifstofubúnaður  

 Ávextir, grænmeti og mjólkurvörur eru iðulega lífrænt ræktaðar sé þess 

kostur ásamt fleiri vöruflokkum (t.d. hnetusmjör, hnetur, þurrkaðir ávextir, 

kex) .  

Markmið 2012:  

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

birgjum. Markmið ársins 2012 var að senda fyrirspurn um umhverfisvænar 

vörur og óska eftir samstarfi um bættara úrval og upplýsingasöfnun með 

öllum birgjum Alta. Sent var bréf á alla birgja en einungis þrír svöruðu. Ef 

ástæðan var þekkingarskortur ákvað Alta að hjálpa til. Í kjölfarið var 

ákveðið að bjóða öllum birgjum á námskeið um umhverfismál  og var sent 

út boð í lok ársins. Viðbrögð voru góð (námskeiðið er sett í janúar 2013).  

 Á árinu 2012 var stefnt að því að draga úr pappírsnotkun um 2% en 

notkunin virtist aukast um 98%! Tölur um pappírsnotkun sýna miklar 

sveiflur milli ára. Vitað var að skráning á pappírsnotkun var ekki lýsandi, 

því ekki er tekin birgðastaða um áramót. Einnig getur skýring legið í því að 

verkefni sveiflast milli ára. Því sýna tölurnar innkaup fremur en notkun fyrir 

tímabilið. Sé meðaltal síðustu 4 ára skoðað og innkaup 2012 þá er 2012 

samt 23% yfir því meðaltali.  

Markmið fyrir 2013: 

 Að halda námskeið um umhverfismál og samfélagsábyrgð fyrir birgja Alta í 

janúar. 

 Að fara yfir birgðastöðu um áramót til að fá betri tölur fyrir grænt bókhald 

Alta og sjá raunverulega neyslu hvers árs. 

 Að fara yfir innkaup og finna leiðir til að draga enn frekar úr umbúðum. 

 Að óska formlega eftir samstarfi birgja um vistvænt vöruúrval við innkaup 

á Grundarfirði. 

4.2 Orka 

Fylgst er með orkunotkun Alta í Ármúla. Ekki er hægt að fá notkunartölur rafmagns 

og heits vatns á Grundarfirði þar sem leigð er aðstaða í stærra húsnæði. 

Orkunotkun er vegna lýsingar og orkunotkunar skrifstofutækja, svo sem kaffivélar, 

prentarar, plotterar fyrir utan tölvur. Tryggja þarf að þessi tæki noti ekki óþarfa 

orku. Einnig er fylgst með heitavatnsnotkun. Tölur sýna mikið stökk frá 2010 til 

2011 en að á árinu 2012 hafi orðið nokkur samdráttur. Þó hefur notkunin ekki 

gengið alveg til baka. Full ástæða er til að fylgjast vel með og reyna að draga úr 

enn frekar.  

Markmið 2012  

 Tímastillar settir á tæki Alta. Settur var tímastillir á kaffivélar.  

 

Markmið fyrir 2013 

 Að draga úr óþarfa heitavatnsnotkun með því að lækka hita  

 Að stilla lýsingu betur, nýta stjórnunarmöguleika kerfisins betur. 
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4.3 Ferðir 

Umhverfisþátturinn ferðir skiptist í tvo flokka, annars vegar til og frá vinnu og hins 

vegar í vinnunni. Alta getur haft bein áhrif á samgöngur í vinnunni með því að bjóða 

bíl, góðar fjarfundaaðstæður og bætta hjólaaðstöðu. Tvennt getur Alta illa ráðið við, 

þ.e. hvar á landinu ráðgjöf er sinnt sem getur haft mikil áhrif á ferðaþörf og svo hitt 

hvernig starfsmenn ferðast til og frá vinnu. Alta vill draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda og mengun, sjá samgöngustefnu Alta. Því eru starfsmenn 

hvattir til að stunda vistvænar samgöngu til og frá vinnu. Hugað er að aðstöðu 

þeirra og lögð áhersla á að ferðum til viðskiptavina vegna funda sé haldið í lágmarki 

eins og efni eru til. 

 

Samgöngustefna Alta 

Alta vill stuðla að minni mengun, losun gróðurhúsalofttegunda, 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 

 

Markmið 2012: 

Lykiltölum fyrir ferðir í vinnu er skipt upp í losun CO2 frá flug- og bílferðum. 

Tölurnar fyrir 2012 sýna 37% aukningu á losun. Þessa aukningu má helst skýra með 

verkefnum sem krafist hafa aukinna bílferða. 

 Markmiðið var að gera átak í vistvænum samgöngum starfsmanna, 

markmiðið að 40% ferða starfsmanna til og frá vinnu væru vistvænar. 

Hluti af þessu átaki var innleiðing á nýju skráningakerfi til þess að fá betri 

tölur um ferðir starfsmanna Alta í stað reglulegra spurningakannana sem 

höfðu mælt áður.  Nýja kerfið felst í því að starfsmenn skrá hvort ferðir 

þeirra til og frá vinnu séu farnar með vistvænum eða óvistvænum hætti í 

tímaskráningarkerfi Alta. Kerfið hefur þó ekki skilað þeim árangri sem 

vonast var til. Lengri innleiðingatíma þarf til að fá samfellu og 

samræmingu. Nokkrir starfsmenn skráðu þó ferðir sínar samviskusamlega. 

Í kassanum hér á síðunni má sjá dæmi um ávinning starfsmanns Alta. 

 Markmið að gera samgöngusamning við Strætó, sem byggir á 

samgöngustefnu Alta og skaffa sérstakt tilboð á árskorti Strætó til 

starfsmanna. – Samgöngusamningur var gerður við Strætó. Engir 

starfsmenn nýta sér þó þetta tilboð sem mætti vera metnaðarfyllra hjá 

Strætó. Alta kom þeim ábendingum á framfæri við Strætó að bjóða 

fjölbreyttari tilboð sem henta fleirum. 

 

Markmið fyrir 2013: 

 Að endurskoða samgöngustefnu Alta, bjóða ef til vill upp á 

samgöngusamning við starfsmenn. 

 Að gera átak í notkun skráningakerfis fyrir ferðir til og frá vinnu, markmið 

að 60% ferða séu skráðar til að fá betri tölur um ferðir starfsmanna. 

 Að nota aðeins vistvæna leigubíla. 

 Að endurskoða skráningu ferða í grænt bókhald. 
 Að auka hlutfall vistvænna ferða til og frá vinnu í 40%.

Árangur af vistvænum ferðum til og frá vinnu - dæmi 

Gefum okkur nokkrar forsendur: Notaður er meðal fólksbíll, 

starfsmaður Alta vegur 75 kg og allar vistvænar ferðir eru farnar á 

hjóli og tímabilið er eitt ár. 

Skráðir vistvænir km árið 2012 sem voru 2754 km. Samkvæmt 

reiknivél Orkuseturs gefur þetta eftirfarandi niðurstöður:  

Sparnaður: rúmlega 75 þúsund krónur í eldsneytis 

Kaloríubrennsla: 87.390 kaloríur  

Dregið úr losun CO2: rúmlega 530 kg 
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Urðir og umhverfi, ljósmynd: Árni Geirsson 

 

4.4 Losun úrgangs 

Hjá Alta er flokkað í tíu flokka í Ármúla og á Grundarfirði er flokkað í átta flokka. Í 

Ármúla deilir Alta úrgagnsílátum með 2. Hæðinni sem er í útleigu, á Grundarfirði eru 

ekki hægt að fá tölur fyrir hlut Alta. Fyrir Ármúla hefur verið reiknað hlutfall 

stöðugilda sem hlutur í sameiginlegum úrgangi. Heildarúrgangur hefur aukist, dregið 

hefur úr flokkuðum úrgangi og óflokkaður hefur aukist um 18%. Hlutfall almenns 

úrgangs jókst um 7% þrátt fyrir aukna áherslu á flokkun. Líklegasta skýringin er sú 

að Alta getur ekki stjórnað flokkun hjá leigjendum á 2. hæð sem flokkuðu ekkert. Í 

lok ársins fluttu inn nýir leigjendur sem hafa sérstaklega verið hvattir til að flokka og 

fengið fræðslu frá Alta.   

Markmið 2012: 

 Koma á lífrænni flokkun – gerður var samningur við sorphirðufyrirtæki um 

reglulega losun. Flokkun tók gildi í lok árs. 

 Stefnt var að því að draga úr almennum úrgangi um 3% milli ára. Ekki 

náðist að draga úr almennum úrgangi, heldur jókst hann um 18%. 

Markmið fyrir 2013: 

 Að draga úr hlutfalli óflokkaðs sorps um 40%. 

 Að leggja áherslu á rétta flokkun starfsmanna Alta og góðar merkingar. 

 Að hvetja leigjendur til að flokka úrgang. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


