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Umhverfi (E) Félagslegir þættir (S) Stjórnarhættir (G) 

E1. Losun gróðurhúsalofttegunda 
 
1) Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir 
umfang 1 (ef við á) 
2) Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir 
umfang 2 (ef við á) 
3) Heildarmagn í CO2 ígildum, fyrir 
umfang 3 (ef við á) 

S1. Launahlutfall forstjóra 
 
1) Hlutfall heildarlaunagreiðslu 
forstjóra og miðgildis 
heildarlauna-greiðslna 
starfsmanna í fullu starfi  
2) Er þetta hlutfall sett fram af 
fyrirtækinu þínu í skýrslugjöf 
til yfirvalda? Já/Nei 

G1. Kynjahlutfall í stjórn 
 
1) Hlutfall kvenna í stjórn í 
prósentum (samanborið við 
karla) 
2) Hlutfall kvenna í formennsku 
nefnda í prósentum 
(samanborið við karla) 

E2. Losunarkræfni 
gróðurhúsalofttegunda 
 
1) Heildarlosun 
gróðurhúsalofttegunda miðað við 
úttaksstærð 
2) Heildarlosun lofttegunda 
annarra en gróðurhúsalofttegunda 
miðað úttaksstærð 

S2. Launamunur kynja  
 
1) Hlutfall miðgildis 
launagreiðslna karla og 
miðgildis launagreiðslna 
kvenna   

G2. Óhæði stjórnar 
 
1) Bannar fyrirtækið forstjóra að 
sinna stjórnarformennsku? 
Já/Nei  
2) Hlutfall óháðra 
stjórnarmanna í prósentum 

E3. Orkunotkun  
 
1) Heildarmagn beinnar 
orkunotkunar  
2) Heildarmagn óbeinnar 
orkunotkunar   

S3. Starfsmannavelta  
 
1) Árleg breyting starfsmanna í 
fullu starfi, í prósentum   
2) Árleg breyting starfsmanna í 
hlutastarfi, í prósentum  
3) Árleg breyting verktaka 
og/eða ráðgjafa, í prósentum   

G3. Kaupaukar 
 
1) Fá framkvæmdastjórar 
formlegan kaupauka fyrir að ná 
árangri á sviði sjálfbærni? Já/Nei      

E4. Orkukræfni 
 
1) Bein heildarorkunotkun miðað 
við úttaksstærð 

S4. Kynjajafnrétti 
 
1) Kynjahlutfall innan 
fyrirtækisins, í prósentum 
2) Kynjahlutfall í 
byrjunarstörfum og næsta 
starfsmannalagi fyrir ofan, í 
prósentum 
3) Kynjahlutfall í störfum í 
efsta starfsmannalagi og sem 
framkvæmdastjórar, í 
prósentum  

G4. Kjarasamningar 
 
1) Hlutfall starfsmanna 
fyrirtækisins í prósentum sem 
fellur undir almenna 
kjarasamninga   

E5. Samsetning orku  
 
1) Hlutfall orkunotkunar eftir 
tegund orkuframleiðslu í 
prósentum 

S5. Hlutfall tímabundinna 
starfskrafta 
 
1) Prósenta starfsmanna í 
hlutastarfi  
2) Prósenta þeirra sem eru í 
verktöku og/eða ráðgjöf    
 
 
 
 
 

 

G5. Siðareglur birgja 
 
1) Ber seljendum þínum eða 
birgjum að fylgja siðareglum? 
Já/Nei   
2) Ef já, hve hátt hlutfall þinna 
birgja hafa formlega vottað að 
þeir fylgi siðareglunum, í 
prósentum?    
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E6. Vatnsnotkun  
 
1) Heildarmagn af vatni sem er 
notað   
2) Heildarmagn af vatni sem er 
endurheimt   

S6. Aðgerðir gegn mismunun 
 
1) Fylgir fyrirtækið þitt stefnu 
er varðar kynferðislegt áreiti 
og/eða jafnrétti?  Já/Nei   

G6. Siðferði og aðgerðir gegn 
spillingu 
 
1) Fylgir fyrirtækið þitt stefnu 
um siðferði og/eða aðgerðum 
gegn spillingu? Já/Nei   
2) Ef já, hve hátt hlutfall  
vinnuafls þíns hefur formlega 
vottað að það fylgi stefnunni, í 
prósentum?   

E7. Umhverfisstarfsemi 
 
1) Fylgir fyrirtækið þitt formlegri 
umhverfisstefnu? Já/Nei   
2) Fylgir fyrirtækið þitt tilteknum 
stefnum fyrir úrgang, vatn, orku, 
og/eða endurvinnslu? Já/Nei  
3) Notast fyrirtækið þitt við 
viðurkennt orkustjórnunarkerfi? 
Já/Nei   

S7. Vinnuslysatíðni 
 
1) Tíðni slysatengdra atvika 
miðað við heildartíma 
vinnuaflsins í prósentum   

G7. Persónuvernd 
 
1) Fylgir fyrirtækið þitt stefnu 
um persónuvernd? Já/Nei 
2) Hefur fyrirtækið þitt hafist 
handa við að fylgja GDPR 
reglum? Já/Nei   

E8. Loftslagseftirlit / stjórn  
 
1) Hefur stjórn þín eftirlit með 
og/eða stjórnar loftslagstengdri 
áhættu? Já/Nei   

S8. Hnattræn heilsa og öryggi 
 
1) Fylgir fyrirtækið þitt 
starfstengdri heilsustefnu 
og/eða hnattrænni stefnu um 
heilsu og öryggi? Já/Nei   

G8. Sjálfbærniskýrsla 
 
1) Gefur fyrirtækið þitt út 
sjálfbærniskýrslu? Já/Nei  
2) Eru gögn um sjálfbærni að 
finna í skýrslugjöf til yfirvalda? 
Já/Nei   

E9. Loftslagseftirlit / stjórnendur 
 
1) Hefur æðsta stjórnunarteymi 
þitt eftirlit með og/eða stjórnar 
loftslagstengdri áhættu? Já/Nei 

S9. Barna- og nauðungarvinna 
  
1) Fylgir fyrirtækið þitt stefnu 
gegn barna- og/eða 
nauðungarvinnu? Já/Nei   
2) Ef já, nær stefnan gegn 
barna- og/eða 
nauðungarvinnu einnig til 
birgja og seljenda? Já/Nei  
 

G9. Starfsvenjur við 
upplýsingagjöf 
 
1) Veitir fyrirtækið þitt 
upplýsingar um sjálfbærni til 
viðurkenndra aðila með 
skipulögðum hætti? Já/Nei  
2) Leggur fyrirtæki þitt áherslu á 
tiltekin heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna um 
sjálfbæra þróun (UN SDGs)? 
Já/Nei    
3) Setur fyrirtækið þitt markmið 
og gefur skýrslu um framvindu  
heimsmarkmiða Sþ? Já/Nei   

E10. Mildun loftslagsáhættu  
 
1) Heildarfjármagn sem árlega er 
fjárfest í loftslagstengdum 
innviðum, seiglu og vöruþróun   

S10. Mannréttindi  
 
1) Fylgir fyrirtækið þitt 
mannréttindastefnu? Já/Nei  
2) Ef já, nær 
mannréttindastefnan einnig til 
birgja og seljenda? Já/Nei    

G10. Endurskoðun/vottun ytri 
aðila 
 
 1) Er upplýsingagjöf þín um 
sjálfbærni árituð eða 
endurskoðuð af þriðja aðila? 
Já/Nei   

 


