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Upphaf verkefnisins 2004

Samfélag
- Áhyggjur
- Væntingar

Umhverfi
- Áhyggjur
- Væntingar

Efnahagur
- Áhyggjur
- Væntingar

Samráðshópur

Samráðshópur skipaður 
fulltrúum samfélagsins 
skilgreindi hvaða málefni 
væru mikilvægust í 
tengslum við framkvæmdir 
út frá áhyggjum og 
væntingum fólks og mótaði
út frá því tillögur að vísum



Skilgreindur tilgangur

• Að þróa vegvísi sem hjálpar fyrirtækjunum að 
fylgja eftir stefnumiðum sínum um að hafa 
sjálfbæra þróun að leiðarljósi 

Notkun hugtaksins sjálfbærni hér vísar til
vilja fyrirtækjanna til að fylgja þeirri stefnu
að framkvæmdir og rekstur virkjunar og
álvers falli sem best að hugmyndafræði
sjálfbærrar þróunar

Notkun hugtaksins felur ekki í sér 
yfirlýsingu um að framkvæmdir og rekstur 
álvers og virkjunar á Austurlandi séu eða 
verði sjálfbærar.



Stjórnskipulag og ábyrgð

Alcoa Fjarðaál og 
Landsvirkjun eiga 
verkefnið

Hagsmunaaðilar eiga 
aðkomu gegnum 
ársfund



Þróun vísa

• Tillögur samráðshópsins

• Tölulegir vísar skilgreindir
• Ákveðin viðmið notuð til að greina notagildi 

vísa. Þannig þurftu þeir t.d. að: 
 vera viðeigandi og tengjast á einhvern hátt bæði 

framkvæmdum og skilgreiningu á sjálfbærni
 hafa vísindalegan/mælanlegan grunn
 vera næmir fyrir breytingum og sýna þróun 
 vera þannig að upplýsingar um grunnástand væru fáanlegar
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16 samfélagsvísar

24 umhverfisvísar

5 efnahagsvísar

Vísir (indicator) er einhverskonar mælikvarði eða gildi sem segir til um þróun eða 
breytingar 

45 vísar

Presenter
Presentation Notes




Margir mælikvarðar

• Vísar eru 45
• Oft eru fleiri en einn þáttur 

mældur í hverjum vísi og eru 
mælikvarðarnir samtals 78

Dæmi: Í vísinum ,,lýðfræðilegar breytingar‘‘  
er verið að skoða íbúafjölda og aldurs- og 
kynjasamsetningu íbúa



Uppfærsla vísa 
• Flestir vísar eru uppfærðir árlega 
• Gagnasöfnun og vöktunaráætlun tekur 

mið af því hversu örum breytingum má 
búast við

• Gögn fást frá fyrirtækjunum og ýmsum 
upplýsingaveitum



Ársfundir



Gagnasafnið

• Gögnum er safnað og gagnasafn uppfært 
reglulega (árlega)

• Vöktun hefur staðið frá 2007 og í sumum 
tilfellum ná mælingar lengra aftur í 
tímann

• Það er því komið a.m.k. 9 ára gagnasafn 
fyrir flesta vísa



Til hvers ?

• Ekki hefur verið gerð heildargreining
• Verðmæti fólgið í safni upplýsinga  sem 

nær yfir langan tíma
• Verkefnið hefur gildi fyrir fyrirtækin

sjálf, og getur nýst sveitarstjórnum og 
almenningi
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Fara á vef sjalfbaerni.is
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