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Orka náttúrunnar 
fyrir umhverfið
Yfirlit yfir aðgerðir og árangur  
í umhverfismálum til ársins 2019.
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NÝTUM BETUR OG NOTUM MINNA

Hugsum í hring - það er best fyrir umhverfið
Orka náttúrunnar (ON) framleiðir ekki bara umhverfisvæna orku fyrir heimili, fyrirtæki og farartæki heldur  
leggur fyrirtækið líka áherslu á rannsóknir og nýsköpun til að tryggja komandi kynslóðum betri lífsgæði.  
Vernda, styrkja og endurheimta er grunnstefið í umgengni okkar við náttúruna og er stolt starfsfólks okkar.

Orka náttúrunnar hefur sett sér það markmið að verða kolefnishlutlaust árið 2030. Mörg skref hafa verið 
tekin í þá átt og á næstu síðum má sjá samantekt á helstu verkefnum og framlagi til umhverfismála og bættri 
nýtingu á jarðvarmanum okkar. 
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UMHVERFISSTJÓRNUN

Vottað umhverfistjórnunarkerfi
ON hefur frá stofnun fyrirtækisins árið 2014 starfað samkvæmt vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi 
 Orku veitusamstæðunnar, ISO14001. 

ON hefur sett sér metnaðarfulla stefnu í umhverfis- og auðlindamálum sem er skuldbinding fyrirtækisins um 
stöðugar umbætur í umhverfismálum. Umhverfisstefnan er útfærð með markvissri stjórnun og umbótum 
þýðingarmikilla umhverfisþátta sem eru: ábyrg auðlindastýring, gagnsemi, áhrif losunar, áhrif í samfélaginu 
og rekstur. 

Í Geothermal Sustainability Assessment Protocol (GSAP) sjálfbærniúttekt sem að gerð var á árunum 2017-
2018 á rekstri Hellisheiðarvirkjunar fengu flokkarnir sem að tengjast umhverfismálum; „stjórnun umhverfis- 
og samfélagsþátta“, „áhrif á líffræðilega fjölbreytni“, „skjálftavirkni og landsig“ og „loft og vatnsgæði“ hæstu 
einkunn eða „Proven best practice“.
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INNLEIÐINGAR NÝJUNGA Í UMHVERFISVERND

Landgræðslan
Markvisst er unnið að endurheimt náttúrulegs gróðurs og umhverfis eftir rask sem fylgir framkvæmdum við 
virkjanir. 

ON hefur innleitt það verklag, við allar framkvæmdir á grónu landi, að varðveita gróðurþekjuna og nýta hana 
beint í frágang á framkvæmdastað eða á öðrum röskuðum svæðum. Þetta er oftast gert með stórtækum 
vinnuvélum en stundum einnig með handafli.

Á sumrin starfar flokkur ungmenna við landgræðslu og fegrun umhverfis við virkjanir ON. Meðal verkefna eru 
gróðursetning víðigræðlinga, söfnun og dreifing á fræberandi slægju og endurheimt á mosaþembum með 
aðferðum sem að þróaðar hafa verið hjá ON. Blandaður er svokallaður mosahræringur, sem samanstendur af 
súrmjólk, vatni og mosa. Súrmjólkin gerir yfirborðið stöðugra, virkar eins og lím fyrir mosann og einnig sem 
næring. ON hefur einnig fundið upp aðferð til að lagfæra mosaskemmdir þar sem skemmdarvargar hafa rifið 
mosann og búið til stafi í mosaþembuna.

Landgræðsluverkefnin hjá ON hafa verið árangursrík, vakið mikla athygli og verið fyrirmynd fyrir aðra fram-
kvæmdaaðila sem hafa leitað ráðgjafar hjá ON vegna þeirra. 

Árið 2017 hlaut ON þann heiður að Umhverfis- og landgræðslustjóri fyrirtækisins fékk umhverfisverðlaun 
Ölfuss fyrir landgræðsluverkefnin við Hellisheiðarvirkjun. 

Í GSAP sjálfbærniúttektinni, sem nefnd var hér að ofan, voru landgræðsluverkefnin sérstaklega nefnd sem 
verkefni á heimsmælikvarða.
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Íslenskt verkvit minnkar kolefnisspor!
ON hefur þróað og byggt upp einstakt vélaverkstæði þar sem viðgerðir á búnaði virkjunarinnar eru gerðar með 
gæðum á heimsmælikvarða. Þar með helst þekkingin á Íslandi með aukinni verðamætasköpun í störfum, en 
auk þess drögum við úr kolefnisspori starfseminnar með því að gera við þungan og umfangsmikinn búnað á 
staðnum í stað þess að flytja í viðgerð til útlanda eins og áður þurfti að gera.
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LOSUN GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDA

Nýtingu háhitaauðlinda fylgir losun á gróðurhúsalofttegundum sem ferðast upp á yfirborðið með jarðhita-
vökvanum sem sóttur er djúpt úr iðrum jarðar. Losun gróðurhúsalofttegunda frá jarðhitanýtingu er þó ein-
göngu brotabrot af þeirri losun sem fylgir nýtingu á óendurnýjanlegum orkulindum, líkt og vegna  bruna 
jarðefna eldsneytis. Þrátt fyrir litla losun frá nýtingu endurnýjanlegra orkulinda höfum við sett okkur 
metnaðar full loftslagsmarkmið og viljum nýta auðlindir af ábyrgð og nærgætni til að bæta lífsgæði.

ON er hefur tekið sér stöðu sem leiðandi fyrirtæki í umhverfisvænum orkuskiptum á Íslandi og nýsköpun 
í nýtingu auðlindastrauma. ON tók snemma forystu á Íslandi í að byggja upp aðgengilega innviði til að 
 flýta fyrir rafvæðingu samgangna og stefnir nú að framleiðslu vetnis til að auka enn á framboð vistvænna 
orku gjafa til samgangna. Með þessu stuðlar starfsemi ON að minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda frá 
samgöngum allra landsmanna og hraðar framför Íslands í orkuskiptum í samgöngum.

Loftlagsmarkmið ON
Orka náttúrunnar skrifaði undir loftslagsyfirlýsingu Festu og Reykjavíkurborgar í nóvember 2015 ásamt 104 
fyrirtækjum sem sammæltust um að taka skýra afstöðu í umhverfismálum og setja sér markmið um að:

• Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda
• Minnka myndun úrgangs
• Mæla árangurinn og upplýsa

Undirskrift yfirlýsingarinnar hjálpaði ON að setja loftslagsmál í öndvegi og í kjölfarið setti fyrirtækið sér 
 opinber markmið um minnkun kolefnisspors. Markmið ON er að verða kolefnishlutlaust fyrir árið 2030 með 
eftirfarandi aðgerðum:

• Bindingu í bergi með CarbFix og lofthreinsistöð
• Hagnýtingu jarðhitalofttegunda
• Bættri orkunýtingu
• Borunum með raforku í stað díselolíu
• Landgræðslu og skógrækt
• Sameiginlegum aðgerðum með samstæðu OR í úrgangsmálum, samgöngum og fleiru

Hér að neðan er farið yfir þann árangur sem náðst hefur með loftslagsmarkmiðum ON.

Hagnýting jarðhitalofttegunda
ON vinnur markvisst að því að finna lausnir til að skapa verðmæti úr þeim koltvísýringi sem kemur upp með 
jarðgufunni. Með því er bein losun gróðurhúsalofttegunda minnkuð og koltvísýringur nýttur í aðrar vörur eins 
og matjurtarrækt, gosdrykki og vistvænt eldsneyti. Áskoranir eru enn til staðar en ON stefnir að hefja fram-
leiðslu á koltvísýringi til framleiðslu ýmissa verðmæta innan 5 ára og minnka þar með beina losun frá jarð-
hitavirkjunum sínum.

Bætt orkunýting
Með því að framleiða fleiri orkueiningar í formi raforku og heits vatns úr sama auðlindastraumi þá er unnt að 
minnka kolefnisspor á hverja orkueiningu. Með bættri orkunýtingu er því ekki aukið né minnkað við losun 
heldur aukin þau verðmæti sem skapast frá auðlindastraumnum sem veldur losuninni. ON rekur í dag tvær 
fullkomnustu jarðhitavirkjanir landsins með tilliti til orkunýtni þar sem bæði rafmagn og heitt vatn er framleitt 
úr háhitaauðlindinni. ON leitar einnig stöðugt nýrra lausna til að fullnýta jarðhitaauðlindir sínar með tilliti til 
orkuframleiðslu og framleiðslu annarra verðmæta.
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Lofthreinsistöð
Árið 2014 var byggð lofthreinsistöð við Hellisheiðarvirkjun sem notar Carbfix aðferð Orkuveitu Reykjavíkur til 
að hreinsa koltvísýring og brennisteinsvetni úr útblæstri virkjunarinnar. ON hefur stækkað lofthreinsistöðina 
í áföngum og árið 2018 var 33% af koltvísýringi hreinsaður úr útblæstrinum og dælt aftur niður í jarðhita-
geyminn.

Rafmagnsboranir
Við nýtingu jarðhita þarf reglulega að bora nýjar gufuholur til að viðhalda orkuframleiðslunni. Áður fyrr hafa 
slíkar holur verið boraðar með öflugum díselborum sem losuðu töluvert magn af koltvísýringi. Árið 2017 
undirritaði ON samning við Jarðboranir ehf. um borun á gufuholum eingöngu með notkun á rafmagnsbornum 
Þór. Er ON fyrsta jarðhitafyrirtæki landsins til að gera slíkan samning og hefur með því sparað losun á um 
4.500 tonnum af koltvísýringi á hverja holu.

Árangur loftslagsaðgerða í dag
Byggt á ofangreindum aðgerðum ætlar ON að verða kolefnishlutlaust árið 2030. Á árinu 2018 hefur ON tekist 
að minnka spor sitt um 30% frá 2015 og er því vel á veg komið að ná markmiðum sínum. Þó er það stór  
áskorun að ná markmiðum um kolefnishlutleysi og fyrirtækið þarf að sinna nýsköpun og rækta hugvit til að 
þróa tæknilausnir til minnkunar á beinni losun koltvísýrings.

UMFANG 2
Óbein áhrif

Rafmagn og hiti
til einkanota

UMFANG 3
Óbein áhrif

Aðkeyptar vörur
og þjónusta

Fjárfestingar 
og tæki

Eldsneyti
og orka

Flutningur
og dreifing

Framleiðslu-
úrgangur

Vinnuferðir

Starfsmenn til 
og frá vinnu

Leiguhúsnæði

UMFANG 1
Bein áhrif

Farartæki
fyrirtækis

Eigið 
húsnæði

Flutningur 
og dreifing

Áframvinnsla
seldrar vöru

Notkun 
seldrar vöru

Leigðar
fasteignir

Leigð vörumerki
(franchises)

Fjárfestingar

UMFANG 3
Óbein áhrif

Vörur og þjónusta til fyrirtækisins Fyrirtækið Vörur og þjónusta frá fyrirtækinu

Förgun 
seldrar vöru

C0₂ N₂0 HFCs PFCs SF₆CH₄
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Vistvænar samgöngur
ON dregur ekki eingöngu úr eigin kolefnisspori heldur er einnig í fararbroddi við uppbyggingu innviða og 
 hvatningu til almennings og atvinnulífs til að draga úr kolefnislosun með vistvænum samgöngum. Upp-
bygging á hleðsluneti ON fyrir rafbíla um land allt styður við og flýtir fyrir orkuskiptum í samgöngum. Nú eru 
hleðslur ON um 60 talsins hringinn í kringum landið. 

Einnig er ON að þróa framleiðslu á vetni við Hellisheiðarvirkjun til að auka enn framboð á vistvænum orku-
gjöfum til samgangna. Vetnið er framtíðareldsneyti fyrir stærri og langdrægnari faratæki eins og rútur, 
flutninga bíla og skip. Vetnisstöðin er í uppbyggingu og áætlað er að framleiðslan hefjist sumarið 2019.

ON vill vera til fyrirmyndar í sinni starfsemi og hvetur starfsmenn til umhverfisvænna samgangna m.a. með 
því að veita starfsmenn sem ferðast á umhverfisvænan máta fá mánaðarlegan samgöngustyrk OR. Jafn-
framt gefst starfsmönnum kostur á að fá lánaða rafbíla til prufu, til að kynnast þeim kostum sem felst í því 
að ferðast um á rafbíl. Við allar starfsstöðvar ON, bæði höfuðstöðvar sem og virkjanir, er aðgengi að hleðslu-
lausnum fyrir rafbíla til fyrirmyndar sem auðveldar starfsmönnum og gestum að hlaða bíla sína.
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MINNI EFNANOTKUN

Í starfsemi ON er efnanotkun í lágmarki enda ekki þörf á því í rekstri hreinna virkjana ON. Fyrirtækið ásamt 
öflugu vísindafólki OR hafa í sameiningu einnig þróað snjalla lausn til að nýta efnastrauma sem upp úr jarð-
hitaauðlindinni koma til þess að takast á við ýmsar áskoranir í rekstri jarðhitavirkjana. Þannig notum við súrt 
jarðhitavatn, sem verður til í Lofthreinsistöðinni vegna uppsöfnunar jarðhitagasa, til að sýra vatnið sem fer 
inná varmastöð Hellisheiðarvirkjunar og að hindra þannig útfellingar á kísil í búnaðinum. Með þessu kemst 
fyrirtækið hjá því að nota mengandi sýrur sem jafnan eru notaðar í sama tilgangi. Súra vatninu er svo dælt 
aftur niður í jarðhitageyminn þaðan sem það kom upprunalega.
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LÁGMÖRKUNAR ÚRGANGS 

Aukin endurvinnsla
ON hefur sett sér markmið um að flokka 90% úrgangs til endurvinnslu í skrifstofuhúsnæði og 85% á verk-
stað fyrir 2030. Sömu kröfur um flokkun úrgangs eru gerðar til verktaka á verkstað. Aðgengi skrifstofufólks 
til endurvinnslu úrgangs er til fyrirmyndar og flokkun tryggð með því að bjóða eingöngu upp á sérstakar 
flokkunarstöðvar á hverri vinnustöð. Þetta þýðir að hver og einn starfsmaður hefur ekki sorptunnu tiltæka við 
sína starfsstöð en hefur gott aðgengi að sorpflokkun í næsta kaffikrók.

Á virkjanasvæðum ON er góð aðstaða til flokkunar úrgangs frá rekstrar- og framkvæmdaverkefnum.
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MENGUNARVARNIR

Verndun grunnvatns
Við nýtingu jarðhita getur jarðhitavatn úr iðrum jarðar, sem inniheldur uppleyst efni og lofttegundir sem 
fyrirfinnast í jarðhitageyminum, komist í snertingu við grunnvatn. Hjá ON er öllu jarðhitavatni sem kemur 
frá virkjunum dælt niður fyrir grunnvatnskerfi til að koma í veg fyrir blöndun í grunnvatnið, nema upp komi 
neyðartilvik. Viðamikil vöktun er á gæðum grunnvatns með tillitil til áhrifa frá jarðhitanýtingu og fjölmargar 
könnunarholur eru staðsettar á virkjunarsvæðum okkar og reglulegar sýnatökur viðhafðar til að vakta að 
grunnvatnsauðlind verði ekki fyrir skaðlegum áhrifum frá starfsseminni. Niðurstöður grunnvatnsvöktunar er 
gerð opinber á ári hverju í umhverfishluta ársskýrslu samstæðu OR.

Fræðsla er haldin fyrir verktaka sem vinna á athafnasvæðum ON um áhættustýringu varðandi mengun og 
gerðar eru strangar kröfur varðandi mengunarvarnir í útboðsgögnum. Virkt eftirlit er viðhaft með verktökum 
til að tryggja að þeir fylgi ströngum kröfum ON í umhverfismálum.
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UMHVERFISVÆNNI ÞRÓUN Á VÖRU EÐA ÞJÓNUSTU

Götulýsing
ON, í samstarfi við sveitarfélög, eru að LED væða alla ljósastaura sem eru í rekstri fyrirtækisins, fyrst og 
fremst til að eyða kvikasilfursljósgjafa. LED væðingin leiðir til allt að 70% orkusparnaðar. Allur gamall 
búnaður er nýttur í viðhald og breytt í búnað til annars konar ljósgjafa.

Einnig er búnaður sem keyptur er inn sérstaklega skermaður og engin lýsing er upp fyrir 90 gráður, þar sem 
ljósið beinist að því sem verið er að lýsa og ekkert fer upp í næturhimininn. Þetta dregur úr  ljósmengun og 
eykur myrkurgæði.

Jarðhitagarður ON og Tæknigarðar við Hellisheiðarvirkjun
Við nýtingu jarðhita verða til fjölbreyttar hliðarafurðir sem geta verið vermætar til ýmiskonar 
verðmætasköpunar. Dæmi um það eru koltvísýringur, kísill, heitt skiljuvatn og gufa. Einnig er gott aðgengi að 
raforku, hitaveituvatni og köldu vatni á virkjunarsvæðum ON. 

ON hefur undanfarin ár hvatt til fjölbreyttrar nýtingar auðlindastrauma frá Hellisheiðarvirkjun með því mark-
miði að hámarka vistvæna nýtingu jarðhitaauðlindarinnar og þar með draga úr umhverfisáhrifum virkjunar-
innar.  Í þessum tilgangi hefur ON stofnað Jarðhitagarð, vistvænan iðnaðargarð, til að fóstra margvíslega 
umhverfi svæna starfsemi. Garðurinn er 106 hektarar að stærð og hefur uppá að bjóða lóðir í misjöfnum 
stærðum tilbúnar til framkvæmda. Mikill metnaður er lagður í góða umgengni við umhverfið og að ásýnd 
svæðisins verði til fyrimyndar á allan hátt. Með því að bjóða viðskiptavinum hagstæð kjör á hliðarafurðum 
virkjunarinnar eru gagnkvæmir hagsmunir nýttir til sameiginlegrar verðmætasköpunar. 

Einnig eru starfræktir Tæknigarðar til stuðnings Jarðhitagarði, og fóstra sérstaklega nýsköpunarhugmyndir 
frumkvöðla og vísindafólks áður en þær verða tilbúnar til fullvaxinnar framleiðslu. Framtíðarsýn ON er að 
Tæknigarðar verði eftirsóknarvert frumkvöðlasamfélag í fararbroddi í uppgötvun nýrra leiða til nýtingar jarð-
hitaauðlinda sem og nýrrar þekkingar á sviði jarðhitavísinda.

Í ágúst 2018, skrifaði ON undir samning við fyrsta viðskiptavin Jarðhitagarðs, örþörungaræktandann Al-
gaennovation og ári seinna hóf fyrirtækið starfsemi þar. Samstarfið er gott dæmi um fjölnýtingu jarðhitans 
þar sem Algaennovation nýtir rafmagn, kalt vatn, heitt vatn og koltvísýring frá virkjuninni. Aðstaða Algaenno-
vation í Tæknigörðum til að þróa ræktunaraðferðir var mikilvægur liður í uppbyggingu fyrirtækisins. 
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Markaðs- og kynningarefni
Allt markaðsefni til almennings og fyrirtækja hefur skírskotun í umhverfis- og loftslagsmál. Við notum 
slagorð líkt og „Saman bætum við andrúmsloftið“, „ON fyrir umhverfið“, „Hrein orka fyrir öflugt atvinnulíf“, 
„Lítið spor er stórt stökk fyrir mannkynið“ í okkar kynningarefni.

Við veitum ráðgjöf til fyrirtækja og einstaklinga um orkusparnað og aðferðir til að draga úr kolefnisfótspori 
t.d. með vistvænum samgöngum.

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

Það verður stöðugt auðveldara að keyra um landið á orku náttúrunnar, enda fjölgar hraðhleðslum ört við hringveginn. 
Hraðhleðslur ON gera rafbílaeigendum kleift að ferðast á hreinum, innlendum orkugjafa hringinn í kring um Ísland.

Til hamingju rafbílaeigendur og til hamingju Íslendingar!

Við opnum hringinn

Fitjar Freysnes

Hvolsvöllur

Geysir

Minni Borg

Hveragerði
Þorlákshöfn

Búðardalur

Ísafjörður

Sauðárkrókur

Dalvík

Laugar
Vopnafjörður

Húsavík

Ólafsvík

Þingvellir

Flúðir

Vegamót

Akranes

Borgarnes (2)

Staðarskáli

Blönduós

Varmahlíð

Akureyri (2)
Mývatn

Egilsstaðir

Stöðvarfjörður

Djúpivogur

Reykjavík & 
nágrenni ( 3)

Selfoss

Hellisheiði

Vík

Kirkjubæjar-
klaustur

Jökulsárlón

Raufarhöfn

Seljalandsfoss

Húsafell

Reykjavík & 
nágrenni (7)

Skjöldólfsstaðir

Skorradalur (3)

Reykholt

Nesjahverfi

Ásbyrgi

Kópasker

Virkar hraðhleðslur Hraðhleðslur á áætlun 2018 Hleðslur
Hleðsla fyrir hendi. 
Hraðhleðsla 2018.
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Jarðhitasýning
ON rekur Jarðhitasýningu á Hellisheiði. Hlutverk hennar er m.a. að fræða almenning og nemendur og  veita 
þeim innsýn í sjálfbæra nýtingu jarðvarma á Íslandi. Árið 2018 hóf ON að bjóða nemendum úr 9. bekk 
grunnskóla á sýninguna og hafa nú 1.700 nemendur frá 40 skólum komið í heimsókn. 
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FRAMLAG TIL UMHVERFISMÁLA

Tilgangur ON er að framleiða umhverfisvæna orku heimilum og fyrirtækjum til hagsbóta. Í grunnin er fram-
leiðsla ON á bæði rafmagni og heitu vatni með sjálfbærri nýtingu endurnýjanlegra orkulinda ein af lykilstoðum 
umhverfisvæns samfélags á Íslandi. Við framleiðum um helming af því heita vatni sem höfuðborgarsvæðið 
notar til húshitunar og seljum heimilum og fyrirtækjum rafmagn um land allt. Þetta kemur í stað nýtingar 
óendurnýjanlegra orkugjafa fyrr á tíðum líkt og kola og olíu. Þegar öllu er á botninn hvolft er þetta stærsta 
framlag ON til umhverfismála.  

Hér að neðan eru dregin saman helstu framlög ON til umhverfismála sem einnig hafa verið nefnd í köflunum 
að ofan.

Aðferðafræði við landgræðslu
ON hefur þróað nýjar aðferðir til að nýta staðargróður til að græða upp raskað land og útbúið kennslumynd-
bönd sem eru aðgengileg á Youtube.

Alls eru þetta 4 myndbönd sem heita ; Hvernig má gera við mosaskemmdir, Gróðurtorfur og mosi, Græðlingar 
ON og Mosahræringur.

Uppbygging innviða fyrir orkuskipti í samgöngum
ON hefur verið leiðandi í uppbyggingu innviða fyrir hleðslu rafbíla. Með því flýtir ON fyrir orkuskiptum í 
samgöngum sem er einn mikilvægasti liðurinn í því að Ísland dragi úr kolefnislosun sinni.
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SAMSTARF Í UMHVERFISMÁLUM 

Samstarf um landgræðslu
ON hefur verið í samstarfi við Landbúnaðarháskóla Íslands og Landgræðslu ríkisins um kennslu á 
námskeiðum um endurheimt á staðargróðri og tekið á móti ráðstefnugestum í vettvangsferð á Vistheimtar-
ráðstefnu SER 2019. 

Einnig höfum við aðstoðað nemendur við Landgræðsluháskóla Sameinuðu þjóðanna og Landbúnaðarháskóla 
Íslands í verkefnum tengdum endurheimt staðargróðurs.

ON hefur veitt fría ráðgjöf til orkufyrirtækja, verkfræðistofa og arkitektastofa um endurheimt staðargróðurs 
og ræktun á mosa til að tryggja að aðferðafræðin nýtist sem allra flestum.

Samstarf um fræðslu
ON hóf samstarf við grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og nærsamfélögum virkjana á árinu 2018 sem snýr að 
því að bjóða öllum nemendum í 9. bekk i heimsókn á Jarðhitasýninguna á Hellisheiði. Árið 2018 heimsóttu því 
um 1.800 nemendur okkur til að fræðast um sjálfbæra nýtingu jarðhitans.

Starfsmenn ON flytja einnig gestafyrirlestra í háskólum og öðrum menntastofnunum um efni tengt starfsemi 
fyrirtækisins með áherslu á umhverfis- og auðlindamál. 

Samstarf í sérfræðingahópi Festu um loftslagsyfirlýsingu
ON tók mjög virkan þátt í starfi Festu eftir undirritun loftslagsyfirlýsingarinnar árið 2015. Átti fyrirtækið 
fulltrúa í fámennum sérfræðingahópi sem tók að sér það hlutverk að samræma aðferðafræði aðildarfyrirtæk-
janna sem og að útbúa aðgengilegt reikniskjal við útreikning á kolefnisspori þeirra.
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VINNUUMHVERFI

ON vinnur markvisst að því að bæta vinnuumhverfi á athafnasvæðum sínum. Á árunum 2012 - 2018 unnum 
við eftir Framkvæmdaáætlun um frágang og úrbætur við Hellisheiðarvirkjun sem sett var fram í samstarfi við 
Sveitarfélagið Ölfus og Heilbrigðiseftirlit Suðurlands. Gengið var frá öllum eldri borteigum og lagersvæðum og 
er nú aðeins lagerefni á skilgreindum framtíðarlagersvæðum.

Frá því að ON var stofnað árið 2014 hafa strangar kröfur verið gerðar til okkar eigin starfsmanna og verktaka 
um frágang vegna framkvæmda. Í upphafi verks fara verktakar á 1 klst. langt námskeið þar sem farið er yfir 
umhverfismál og frágang. 
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