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Samfélagsskýrsla

Um Skeljung

Ávarp
Ágæti lesandi,
Það er mér ánægjulegt að kynna samfélagsskýrslu Skeljungs fyrir árið 2019. Skýrsla þessi er
önnur samfélagsskýrsla Skeljungs, en í ár er upplýsingagjöfin í samræmi við viðmið Global
Reporting Initiative (GRI). Skýrslan er jafnframt fyrsta skýrsla félagsins sem gefin er út
samkvæmt GRI.
Hjá Skeljungi leggjum við metnað í það að vera í fararbroddi íslenskra fyrirtækja hvað varðar
greinargerð fyrir ófjárhagslegum þáttum starfseminnar. Aðgengileg og gagnsæ upplýsingagjöf
ófjárhagslegra þátta er ekki síður mikilvæg en upplýsingar um ársfjórðungslegan árangur, en
upplýsingagjöfin gefur mikilvæga innsýn í starfshætti félagsins, markmiðin okkar og þau skref
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sem tekin eru til þess að lágmarka áhættu í daglegum rekstri sem og stefnu okkar að
stöðugum framförum á þessu sviði.
Með stefnu okkar um samfélagsábyrgð viljum við lágmarka eins og mögulegt er neikvæð áhrif
félagsins og um leið vinna stöðugt að því að hámarka jákvæð áhrif okkar fyrir haghafa og
samfélagið í heild. Vegna eðli starfsemi okkar leggjum við mikið upp úr þjálfun og öryggi
starfsmanna, en eitt af markmiðum okkar er það að hvorki slys á fólki né umhverfisóhöpp eigi
sér stað í starfseminni. Við fögnum fjölbreytileikanum og líðum ekki einelti eða misrétti.
Félagið hefur sett sér stefnu og aðgerðaráætlun sem tekur á því ef þessi hegðun á sér stað í
starfseminni. Skeljungur hefur hlotið endurvottun í jafnlaunavottuninni en stefna okkar er
ávallt sú að greiða jöfn laun fyrir jafn verðmæt störf og að launaákvarðanir séu teknar á
faglegum forsendum. Við keppumst við að vera eftirsóttur vinnustaður sem laðar að sér hæft
starfsfólk.

Félagið leggur einnig mikla áherslu á loftslags- og umhverfismál í stefnu sinni um
samfélagsábyrgð. Við höfum sett okkur krefjandi markmið um að minnka kolefnisspor
félagsins, draga úr eldsneytislosun og nýta til þess tækni og umhverfisvæna orkugjafa. Félagið
hefur nú þegar ýtt úr vör mikilvægum verkefnum á þessu sviði.
Skeljungur er einn af stofnaðilum Votlendissjóðsins. Sjóðurinn var stofnaður vorið 2018 í þeim
tilgangi að endurheimta framræst votlendi, en talið er að um 2/3 af losun
gróðurhúsalofttegunda á Íslandi stafi frá framræstu votlendi. Endurheimt votlendis er mjög
áhrifarík aðferð til að ná árangri í loftslagsmálum hérlendis, leið sem viðurkennd er af
milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna um loftlagsbreytingar.
Skeljungur hefur kolefnisjafnað allan rekstur félagsins á Íslandi síðan 2018 í gegnum
Votlendissjóðinn. Á árinu 2019 varð Skeljungur fyrsta olíufélagið á Íslandi til þess að bjóða
viðskiptavinum sínum að kolefnisjafna eldsneytiskaup sín beint á dælu, en viðskiptavinum
félagsins býðst að nýta hluta afsláttar sem þeir njóta í gegnum Orkulykilinn sinn til
kolefnisjöfnunar. Verkefnið hefur gengið vonum framar og nú, ári síðar hafa tæplega 6.400
viðskiptavinir skráð sig í kolefnisjöfnuð viðskipti hjá Orkunni. Félagið ásamt viðskiptavinum
sínum hafa kolefnisjafnað sem samsvarar akstri meðalbíls 88.568 hringi í kring um Ísland.
Viðskiptavinir hafa kolefnisjafnað með Orkulyklinum í gegnum Votlendissjóð fyrir 21.659.629
kr.
Með þessu frumkvæði leitumst við bæði við að auka umhverfisvitund sem og að einfalda
viðskiptavinum okkar umhverfisvænni kost. Skeljungur lítur einnig á það sem sitt
ábyrgðarhlutverk að greiða fyrir orkuskiptunum og því höfum við tekið þau beint inn í rekstur
félagsins. Hjá félaginu eru nú tíu rafhleðslustöðvar staðsettar um land allt, þrjár vetnisstöðvar
ásamt metanstöð.
Í Færeyjum hefur félagið fest kaup á Demich, sem er markaðsleiðandi fyrirtæki í
umhverfisvænni húshitun. Nýtt samstarfsverkefni um uppbyggingu og rekstur vindmylla að
Flatnahagi er annað mikilvægt skref inn í endurnýjanlega orkugeirann í Færeyjum.
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Ábyrgðarhlutverk fyrirtækja gagnvart samfélaginu eru margþætt, meðal þeirra hlutverka er
að skapa varanleg verðmæti með ábyrgum hætti, skila eigendum arði, tryggja öruggt og
eftirsóknarvert starfsumhverfi ásamt því að haga starfseminni í sátt við umhverfið og
samfélagið í heild. Það er ávallt markmið stjórnenda félagsins að skapa á ábyrgan máta sem
mest verðmæti til handa starfsfólki, eigendum og íslensku samfélagi.
Aðstæður undanfarin misseri hafa verið krefjandi. Þá má einna helst nefna áhrif Covid-19
veirunnar sem hefur haft veruleg áhrif á hagkerfið um allan heim. Dregið hefur úr ferðalögum
til landsins sem og umferð á Íslandi. Þetta hefur vissulega áhrif á rekstur okkar en á móti kom
að íslenska ferðasumarið var einstaklega gott og framkvæmdir viðskiptavina okkar hafa aukist
á tímabilinu.
Þrátt fyrir allar þær áskoranir og óvissu sem hafa fylgt faraldrinum hefur okkur tekist að halda
starfseminni algjörlega óskertri. Við höfum fært þær starfsstöðvar í heimahús starfsmanna
sem hægt er að færa þangað og gert viðeigandi ráðstafanir á þeim starfsstöðvum sem krefjast
viðveru, t.a.m. í dreifingu, á verkstæði og í verslunum. Ég er gríðarlega stoltur og þakklátur
mannauði félagsins fyrir það hversu vel hann hefur staðið sig á þessum krefjandi tímum og að
tryggja þannig velgengni félagsins í hvaða aðstæðum sem kunna að koma upp.
Innan félagsins hefur farið fram mikil og vönduð vinna við útfærslu samfélagsábyrgðar,
stefnumótun félagsins og ritun samfélagskýrslunnar sem hér birtist. Ég kann öllum þeim sem
lögðu sitt af mörkum bestu þakkir fyrir gott starf.
Bestu kveðjur,
Árni Pétur Jónsson

Um Skýrsluna
Skeljungur gerir samfélagsskýrslu sína samkvæmt GRI Global Reporting Initiative Standards:
Core ásamt sérákvæðum GRI um olíufélög. Sérákvæðin taka sérstaklega á þeim áskorunum
og tækifærum sem olíufélög standa frammi fyrir þegar kemur að sjálfbærni. Horft er til
starfsemi félagsins og þeirra áhrifa sem hún hefur á efnahag, umhverfi og samfélagið.
Skeljungur leggur áherslu á víðtækt samráð við þá hagaðila sem treysta á þjónustu
fyrirtækisins og verða fyrir áhrifum af starfseminni. Starfseminnar gætir um allt land og snertir
alla landsmenn. Markmiðið með útgáfu skýrslunnar er að sýna gagnsæi og gefa dýpri mynd af
starfsemi félagsins og áhrifum þess á samfélagið. Með útgáfu skýrslunnar leitast félagið við
að varpa ljósi á bæði þær áskoranir sem félagið stendur frammi fyrir og þann árangur sem
náðst hefur. Við markmiðasetningu og nálgun á samfélagslega ábyrgð félagsins styðst
Skeljungur við ÍST ISO 26000 staðalinn, Leiðbeiningar um samfélagslega ábyrgð.
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Áreiðanleiki
Ófjárhagslegum upplýsingum er safnað úr skráningarkerfum Skeljungs. Yfirmönnum hverrar
deildar innan félagsins ber að skrá öll frávik sem eiga sér stað í starfseminni, til dæmis slys,
tjón, einelti, áreiti, ábendingar og kvartanir. Upplýsingunum er svo safnað saman í byrjun
hvers ár af ábyrgðaraðilum hvers málaflokks fyrir sig þvert yfir félagið. Þar má nefna gæða-,
umhverfis- og öryggisstjóra, rekstrarstjóra, mannauðsstjóra, yfirlögfræðing félagsins,
innkaupastjóra, umsjónarmann dreifingar og markaðsstjóra. Ábyrgðaraðilar framangreindra
málaflokka sitja einnig í nefnd félagsins um samfélagsábyrgð. Einnig er kallað eftir
upplýsingum og gögnum er varða dótturfélög Skeljungs til ábyrgðaraðila og yfirmanna þeirra
félaga. Þegar upplýsingarnar hafa verið fullunnar er skjal þetta yfirfarið og staðfest eftir bestu
getu
af
áhættunefnd
og
stjórn
Skeljungs.
Töluleg samantekt um ófjárhagslegar upplýsingar fyrir árið 2019 eru unnar í samstarfi við
Klappir Core. Umhverfishugbúnaður Klappa er notaður til að tryggja rekjanleika, gagnsæi og
skilvirkni við söfnun og miðlun umhverfisupplýsinga. Upplýsingum um eldsneytisnotkun,
raforkunotkun, notkun á heitu vatni og notkun á köldu vatni er safnað með sjálfvirkum hætti.
Hægt er að rekja uppruna gagna frá afhendingaraðila í Klappir Core.
Þeir lykilmælikvarðar er Klappir Core styðjast við endurspegla ESG leiðbeiningar sem Nasdaq
á Íslandi og Norðurlöndunum gáfu út árið 2019. Nánar má lesa um leiðbeiningarnar í kaflanum
um ESG.
Upplýsingar í samfélagsskýrslunni eru unnar af starfsfólki Skeljungs og staðfestar af
áhættunefnd. Skeljungur skipaði KPMG ehf. sem óháðan aðila til framkvæma skoðun á
völdum ófjárhagslegum upplýsingum. Stjórnendur yfirfóru upplýsingarnar sem sendar voru til
óháðs aðila. Nánar má sjá um skoðun og staðfestingu KPMG hér. KPMG er einnig ytri
endurskoðandi Skeljungs.
Markaðsstjóri Skeljungs, Vigdís Guðjohnsen, ritstýrir og hefur yfirumsjón með skýrslugerðinni.

GRI
GRI er alþjóðlegur staðall sjálfbærnivísa sem er til þess gerður að aðstoða stofnanir, fyrirtæki
og félög að skilja og miðla áfram upplýsingum um frammistöðu sína á sviði samfélagsábyrgðar
og sjálfbærni. GRI var stofnað árið 1990 sem alþjóðlegt óháð félag með þá framtíðarsýn að
gera sjálfbærni að hluta allrar ákvarðanatöku fyrirtækja og stofnana. Skeljungur hefur ekki birt
samfélagsuppgjör sitt í samræmi við GRI staðalinn fyrr en nú.
GRI staðallinn er töluvert flóknari en Global Compact og ISO 26000 þar sem hann gerir kröfur
um að fyrirtæki skili inn skýrslu og sýni fram á árangur sinn á sérstöku formi sem félagið leggur
til. Þannig geta fyrirtæki birt frammistöðu sína á sviði samfélagsábyrgðar á gagnsæjan máta
og borið saman við árangur annarra. Settir eru fram sjálfbærnivísar og tilgreint hvernig skuli
mæla hvern vísi. Valið er um hversu margir sjálfbærnivísar eru notaðir til skýrslugerðarinnar,
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en alltaf þarf að uppfylla ákveðinn grunnfjölda. Málaflokkar GRI eru efnahagur, umhverfismál
og samfélag.
Stjórn, framkvæmdastjórn og nefnd um samfélagsábyrgð bera ábyrgð á stýringu vísanna og
því hvernig þeim er stýrt. Innan nefndar um samfélagsábyrgð hjá félaginu sitja bæði
stjórnendur og millistjórnendur sem hafa umsjón með flokkum í efnistökum og hafa þar með
mikið áhrifavald á þróun þeirra.
Gerð er grein fyrir sömu vísum og í síðustu skýrslu ásamt viðbótum í samræmi við GRI staðla.
Við val á vísum var litið til þess sem sambærileg félög gefa út.
Áhættunefnd og samfélagsábyrgðarnefnd yfirfara og staðfesta mikilvægustu viðfangsefni fyrir
félagið.
Taflan er yfirfarin árlega og gengið úr skugga um að engar breytingar hafi átt sér stað – að
öðru leiti er taflan uppfærð.
Tilvísunartafla sem fylgir skýrslunni skýrir að hve miklu leyti grein er gerð fyrir hverjum vísi.
Sumir vísar fá ítarlega umfjöllun á meðan einungis er gert grein fyrir öðrum í tilvísunartöflunni.
Þar sem ekki er gerð grein fyrir vísum að fullu leyti, stafar það af því að upplýsingar vantar eða
þær teljast ekki samanburðarhæfar.
Með útgáfu skýrslunnar er ekki gefið í skyn að félagið þekki til fulls áhrif sín á samfélagið, né
heldur að samfélagsábyrgð hafi verið að fullu innleidd hjá Skeljungi.
Rekja má innleiðingu samfélagsábyrgðar hjá Skeljungi með því að lesa eldri samfélagsskýrslu
félagsins.
Við fögnum öllum ábendingum um innihald skýrslunnar, enda eru stöðugar umbætur
órjúfanlegur hluti af starfsemi okkar. Senda ábendingu/fyrirspurn.

ESG Skýrsla
Samfélagsuppgjör Skeljungs fyrir árið 2019 er gert í samræmi við ESG leiðbeiningar sem
Nasdaq á Íslandi og Norðurlöndunum gáfu út árið 2019, leiðbeiningar sem settar voru fram
árið 2015 af Sameinuðu þjóðunum, Samtökum um sjálfbærar kauphallir (Sustainable Stock
Exchange Initiative) og vinnuhópi hjá Alþjóðasamtökum kaupahalla (World Federation of
Exchange). Einnig er vísað í tilheyrandi viðmið GRI Standards (e. Global Reporting Initiative,
GRI 100-400) og meginviðmið (e. Reporting Principles, P1-10) alþjóðasáttmála Sameinuðu
þjóðanna. Samfélagsuppgjör Skeljungs fyrir árið 2019 er annað uppgjör félagsins í samræmi
við ESG leiðbeiningar.

Hér má finna ESG skýrsluna í heild sinni
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Mikilvæg viðfangsefni
Mikilvæg viðfangsefni eru þeir þættir sem hafa bein eða óbein áhrif á getu félagins til að skapa
og varðveita efnahagsleg, umhverfisleg og félagsleg verðmæti eða skerða þau fyrir félaginu
sjálfu, hagsmunaaðilum þess og samfélaginu almennt.

Í töflunni hér fyrir ofan má sjá mikilvæg viðfangsefni hjá Skeljungi. Töflunni er raðað eftir
mikilvægi, mesta vægið er efst í listanum og efsti punktur í ásnum. Efnahagslegur árangur er
settur efst þar sem sá árangur snertir ekki bara félagið sjálft og rekstur þess, heldur snertir
það alla haghafa, eigendur, starfsmenn, birgja og samfélagið.
Skipulagsmörk
Við efnistök og afmörkun skýrslunnar var litið til eftirfarandi atriða og lögð áhersla á starfsemi
Skeljungs á Íslandi, nema annað sé tekið fram.
Þær rekstrareiningar sem hér falla undir eru:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Höfuðstöðvar Skeljungs
Skrifstofur
Lager
Geymslur
Verkstæði
Birgðastöðvar
Dreifing
Bifreiðar í eigu og rekstri Skeljungs
Bílaplön, skyggni og dælubúnaður við sjálfsafgreiðslustöðvar
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Haghafar
Haghafar
Skeljungur lítur svo á að félagið beri ábyrgð gagnvart eftirfarandi hópum:
•

•
•

•

•

Samfélagið: Samfélagið nýtur góðs af starfsemi fyrirtækisins. Með arðsömum rekstri
og hagkvæmni á öllum sviðum styrkjum við til frambúðar öfluga þátttöku Skeljungs í
íslensku athafnalífi. Við virðum lög og reglur og högum störfum okkar þannig að fyllsta
öryggis sé gætt. Við stuðlum að sjálfbærri þróun og stöndum vörð um viðkvæma
náttúru landsins.
Hluthafar: Við leitumst við að gæta hagsmuna hluthafa í hvívetna og að skila viðunandi
arði.
Viðskiptavinir: Við einsetjum okkur að veita viðskiptavinum fyrirtækisins úrvals
þjónustu og tryggja að vörur og þjónusta þess séu ætíð í fararbroddi hvað varðar gæði,
vöruþróun og tækni. Viðskiptavinir fyrirtækisins eiga aldrei að efast um að Skeljungur
er þjónustufyrirtæki í fremstu röð.
Starfsmenn: Góður liðs- og starfsandi er okkar sterkasta vopn í stöðugt harðnandi
samkeppni. Við berum fyrir brjósti hag starfsmanna fyrirtækisins og viljum vera áfram
í fremstu röð hvað varðar réttindi þeirra, öryggi og starfsumhverfi. Jafnrétti, þar sem
hæfni ræður vali er órofa hluti af menningu fyrirtækisins.
Samstarfsaðilar: Við höfum sanngirni að leiðarljósi í samskiptum við samstarfsaðila
fyrirtækisins og leggjum áherslu á að báðir aðilar njóti góðs af samstarfinu. Við gerum
ráð fyrir að samstarfsaðilar fyrirtækisins deili með okkur þeim
grundvallarsjónarmiðum og gildum sem fram koma í siðareglum fyrirtækisins og séu
reiðubúnir að gera þær að sínum. Slík afstaða mun hafa áhrif á val okkar á
samstarfsaðilum.
Eitt af hlutverkum fyrirtækisins er að skila eigendum sínum ávöxtun á fjárfestingu
þeirra. Arðsemi er jafnframt forsenda rekstursins og þar með þeirra starfa sem hjá́
fyrirtækinu hafa skapast. Við heitum því að vinna ötullega að því að skapa arðsemi í
gegnum skilvirkan og hagkvæman rekstur, þar sem tillit er tekið til allra haghafa.

Borgaryfirvöld eru einn haghafi félagsins og á Skeljungur í góðum samskiptum við þau.
Þessu til marks steig félagið m.a. fyrst fram með aðgerðir til að mæta stefnu hennar
um þéttingu byggðar og uppbyggingu Borgarlínu.
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Samskipti við haghafa
Taflan hér fyrir neðan sýnir haghafa okkar ásamt dæmum um samskiptaleiðir og málefni er
snerta þá.
Skeljungur hefur gert greiningu á helstu áhrifaþáttum sem verða af starfsemi félagsins á
Íslandi og unnið er að aðgerðaráætlun varðandi viðtöl og/eða kannanir til sem flestra
hagsmunaaðila. Stefnt er á árlega endurgjöf.
Skeljungur lagði spurningar fyrir stærstu birgja sína fyrir ófjárhagslega upplýsingagjöf 2019.
Nánar um niðurstöður viðtals við stærstu birgja félagsins má finna í kaflanum um
aðfangakeðju Skeljungs.

Til stendur að efla samskiptaleiðir og samtal til haghafa.

Haghafi
Viðskiptavinir

Birgjar

Samskiptaleið

Málefni

•

Samskipti í gegnum síma, tölvupóst
og fundi

•

Loftslags- og
umhverfismál

•

Samfélagsmiðlar

•

Mannréttindi

•

Ráðstefnur og viðburðir

•

Öryggi og gæði

•

Skoðanakannanir

•

•

Bein markaðssetning

Gagnsæi og
skýrslugjöf

•

Rekjanleiki

•

Persónuvernd

•

Matsgerð

•

Ábyrgir starfshættir

•

Úttektir birgja

•

Staða birgða

•

Samstarf

•

Viðburðir birgja
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Haghafi

Starfsmenn

Hluthafar

Samfélagið

Samskiptaleið
•

Bein samskipti

•

Bein samskipti og í gegnum síma,
tölvupóst, innri vef

Málefni

•

Öryggi og heilsa

•

Fjölbreytileiki

•

Jafnrétti

•

Þjálfun og
endurmenntun

•

Ýmsir viðburðir, heilsuefling,
fyrirlestrar og fl.

•

Frammistöðumat

•

Þjálfun og þróun

•

Skoðanakannanir

•

Aðalfundur og árshlutauppgjör

•

Fjárhagsleg afkoma

•

Bein samskipti

•

Hlítni laga og reglna

•

fjarfestar@skeljungur.is

•

•

Ráðstefnur og viðburðir

Gagnsæi og
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Um Skeljung
Skeljungur er fjölorkufélag sem stofnað var árið 1928. Höfuðstöðvar félagsins eru í Borgartúni
26, Reykjavík. Hjá fyrirtækinu starfa 89 starfsmenn. Félagið starfar á þremur landfræðilegum
mörkuðum, á Íslandi, í Færeyjum og á N-Atlantshafinu. Dótturfélög Skeljungs eru sjö. P/F
Magn og P/F Demich með starfsemi í Færeyjum, Basko, Tollvörugeymsla Skeljungs ehf.,
Barkur ehf., Íslenska Vetnisfélagið ehf. og Bensínorkan ehf. Starfsemi Bensínorkunnar var
hverfandi 2019.
Starfsemi Skeljungs má skipta í fimm meginflokka:
-Orkugjafar; jarðefnaeldsneyti, vetni, metan, olíur og tengdar vörur
-Rekstur fasteigna, birgðastöðva og dreifingar
-Smásala
-Útleiga fasteigna
-Aðrar vörur
Skeljungur: Skeljungur dreifir eldsneyti til fyrirtækja sem ekki hafa tækifæri til að nálgast
eldsneyti á afgreiðslustöðvum okkar, t.d. til sjávarútvegsins, flugfélaga og til verktaka á
verkstaði. Viðskiptavinir Skeljungs geta treyst á 90 ára reynslu félagsins af því að afgreiða
eldsneyti hratt og örugglega.
Skeljungur rekur 65 bensínstöðvar undir merkjum Orkunnar á Íslandi, þar af þrjár
fjölorkustöðvar sem að auk jarðefnaeldsneytis selja vetni, metan eða rafhleðslu á farartæki.
Orkan hefur verið leiðandi afl á íslenskum eldsneytismarkaði þegar kemur að lágu verði, allt
frá stofnun Orkunnar árið 1994. Hjá Orkunni eru tvær afsláttarlausar stöðvar, þar sem
viðskiptavinum býðst lægsta eldsneytisverðið á landinu skilyrðislaust, en það þýðir að ekki
þarf að notast við orkulykil, meðlimakort eða annarskonar vildarkerfi til þess að geta notið
kjaranna. Afsláttarlausu Orkustöðvarnar eru staðsettar á Dalvegi og Reykjavíkurvegi.
Orkustöðvar eru um allt land og tryggja þannig lykilhöfum Orkunnar lágt verð hringinn í
kringum landið. Orkulykillinn veitir stigvaxandi afslátt eftir keyptu magni. Viðskiptavinir
Orkunnar geta einnig tengt Orkulykilinn sinn við ýmis góðgerðarmálefni og íþróttafélög og
þannig látið gott af sér leiða í hvert sinn sem þeir taka eldsneyti.
Umhverfisþenkjandi viðskiptavinir Orkunnar geta nýtt hluta af afslætti sínum til þess að
kolefnisjafna eldsneytiskaupin sín með Orkulyklinum gegnum Votlendissjóðinn, en Skeljungur
er fyrsta íslenska olíufélagið til þess að bjóða upp á þann valkost að kolefnisjafna
eldsneytiskaupin beint við dælu. Skeljungur rekur einnig fjórar birgðastöðvar sem og sitt
eigið7dreifikerfi.
Dótturfélagið Basko: Basko rekur 14 Kvikk verslanir við bensínstöðvar Orkunnar auk þriggja
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10-11 verslana, eina verslun undir nafninu Kvosin auk verslunar á Akureyri og verslunar í
Keflavík. Samtals er Basko því með 19 þægindaverslanir sem leggja áherslu á góðar
staðsetningar, gott aðgengi, langan opnunartíma og vöruval sem miðað er að þörfum þeirra
sem eru mikið á ferðinni og vilja grípa eitthvað með sér. Verslanirnar á Akureyri og í Keflavík
eru stærri í fermetrum talið og vöruvalið mun meira. Báðar verslanirnar eru mjög vel
staðsettar og opnar allan sólahringinn.
Skeljungur festi kaup á öllu hlutafé Basko í lok ágústmánaðar 2019. Vinna við að innleiða
stefnur og reglur Skeljungs í rekstur Basko er því stutt á veg komin.
Dótturfélagið P/F Magn: Magn rekur 11 smásölu- og bensínstöðvar víðs vegar um Færeyjar
þar sem lögð er áhersla á góða þjónustu ásamt fjölbreyttu vöruframboði. Magn er leiðandi í
Færeyjum í sölu á eldsneyti til húshitunar. Í Færeyjum er mikill meirihluti fasteigna hitaður
upp með olíu. Magn býður upp á alhliða þjónustu við heimili og fyrirtæki, þar sem
viðskiptavinir þurfa einungis að skrá sig í áskrift og Magn sér um það að halda húsunum
heitum, án þess að hafast þurfi nokkuð frekar að. Eftir kaup Magns á félaginu P/F Demich,
sem sérhæfir sig í umhverfisvænum húshitunarlausnum mun Magn geta boðið upp á
heildarlausnir í þjónustu tengdri húshitun, óháð því hvaða orkugjafa viðskiptavinir kjósa að
nota. Magn rekur einnig tvær birgðastöðvar. Starfsemi Magns uppfyllir alþjóðlega staðla og
er vottuð samkvæmt ISO 9001 fyrir gæðastjórnun, ISO 14001 fyrir umhverfisstjórnun og
OHSAS 18001 fyrir alþjóðlegt vinnuöryggisstjórnunarkerfi. Fyrirtækið er undir árlegri
endurskoðun DNV GL. Magn er eina fyrirtækið til þess að fá olíubirgðastöðvarnar sínar
umhverfisvottaðar
af
Færeysku
umhverfisstofnuninni.

Dótturfélögin Tollvörugeymsla Skeljungs ehf., Barkur ehf. og Íslenska vetnisfélagið ehf. starfa
öll samkvæmt stefnum og reglum Skeljungs. En stefnur félagsins má finna á heimasíðu
Skeljungs, undir stefnur og reglur. Starfsemi Íslenska vetnisfélagsins var lítil á árinu vegna
öryggisráðstafana og viðhalds.
Nánar um öryggismál hjá Skeljungi má finna í kaflanum um öryggi í skýrslu þessari.

Hlutverk Skeljungs er að þjóna orkuþörf einstaklinga og fyrirtækja á hagkvæman og öruggan
máta í sátt við samfélagið og umhverfi sitt.
Gildi Skeljungs eru:
- Áreiðanleiki: Stöðugleiki er í þjónustu okkar og við ávinnum okkur traust með heiðarleika
og gæðum. Höfuðáhersla er lögð á öryggi fólks og umhverfis.
- Skilvirkni: Hagsýni einkennir alla okkar starfsemi. Stöðugt er unnið að umbótum til
virðisaukningar fyrir alla okkar hagaðila.
- Atorka: Atorka og framtakssemi drífa okkur áfram og við erum óhrædd við að prófa nýja
hluti. Við leggjum okkur fram um að tryggja forystu Skeljungs.
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Skeljungur vinnur að því að afla sér upplýsinga um birgja sína varðandi viðskiptasiðferði og
skuldbindingar í loftslagsaðgerðum. Tveir helstu birgjar félagsins hafa hlotið A- og B einkunn
frá the non profit Climate Disclosure Project fyrir loftslagsaðgerðir sínar.
Skeljungur hefur átt í löngu og farsælu samstarfi við sinn stærsta eldsneytisbirgi, sem er
alþjóðlegt fyrirtæki, staðsett í Norður-Evrópu. Birgirinn hefur skýra stefnu varðandi öryggi og
ábyrgan rekstur, megináhersla er lögð á að útvega orku á ábyrgan og öruggan máta. Þeir
vinna samkvæmt vottuðum stöðlum og hafa einkunnina AAA frá MSCI ESG Ratings.

Annar stærsti birgir Skeljungs selur íblöndunarefni fyrir bensín og dísel. Þeir eru þriðja
sjálfbærasta fyrirtæki samkvæmt Global 100 Index.
Tekið var viðtal við sjö stærstu birgja Skeljungs fyrir ófjárhagslega upplýsingagjöf árið 2019.
Taka þessir sjö birgjar til 93% innkaupa félagsins.
Á árinu 2019 voru engin óhöpp tilkynnt varðandi afhendingu eldsneytis til birgðastöðva
Skeljungs.
Sjá stefnu gegn spillingar- og mútumálum má nálgast hér.
Viðskipta- og siðareglur Skeljungs má nálgast hér.

Viðskiptaumhverfið
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Meginstarfsemi félagsins er í orkugeiranum og í því felast tvær áskoranir, annars vegar að
fullnægja vaxandi orkuþörf sem knúin er af miklum hagvexti og umfangi í ferðaþjónustu og
sjávarútvegi. Hins vegar vill félagið leggja sitt af mörkum til þess að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda í samræmi við ákvörðun sem tekin var á COP í París árið 2015.
Fimm

megináhrifaþættir

á

viðskiptalíkan

Skeljungs

eru

þar

af

leiðandi:

• pólitískir og lagalegir þættir: nýjar reglugerðir og breytingar á samkeppnislandslagi, svo sem
viðbótarskattar og nýir staðlar.
• Umhverfisþættir: áhrif loftslagsbreytinga, t.d. áhersla á minni losun gróðurhúsalofttegunda.
• fjárhagstengdir þættir: svo sem tilfærsla í endurnýjanlega orku og ferðaþjónustan. Fall
WOW Air árið 2019 leiddi til að mynda til breytinga í greininni.
• Félagslegir þættir: Breyttar neysluvenjur með nýrri kynslóð neytenda, þörf fyrir einfaldleika
og hraða. Þessi þáttur á sérstaklega við um smásöluna og tekur til aukningar á
matvörukaupum á netinu eða þátta sem eru umfram verðlagningu svo sem upplifun,
sjálfbærni og deilihagkerfi.
• Tæknilegir þættir: nýir orkugjafar og tæknivæðing. T.d. rafhleðslustöðvar, sem hægt er að
nýta heima við eða í stæðum við vinnu.

Viðskiptavinir
Með áreiðanleika, skilvirkni og atorku að leiðarljósi hefur Skeljungur byggt upp sterka innviði
og trausta liðsheild þar sem þjónusta við viðskiptavini er í fyrirrúmi. Skeljungur leggur áherslu
á að bjóða viðskiptavinum sínum upp á skýra valkosti og góða þjónustu. Skeljungur sýnir
viðskiptavinum sínum virðingu og traust. Hjá Skeljungi hlustum við á viðskiptavininn og viljum
af honum læra. Okkar einkunnarorð eru að það á að vera einfalt og þægilegt að eiga viðskipti
við1Skeljung.
Til nánari útfærslu hefur Skeljungur sett sér viðskipta- og siðareglur þar sem meðal annars er
komið nánar inn á heiðarleika í viðskiptum, samskipti við viðskiptavini, samkeppni og
hagsmunaárekstra. Einnig hefur Skeljungur, í samræmi við staðla um samfélagslega ábyrgð,
sett sér stefnu gegn spillingar- og mútumálum og auk þess stefnu um persónuvernd.

Hér má nálgast viðskipta- og siðareglur Skeljungs
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Stjórnarhættir
Stjórn og stjórnendur Skeljungs hf. leggja ríka áherslu á að í starfsemi félagsins séu góðir
stjórnarhættir hafðir að leiðarljósi. Góðir stjórnarhættir eru að mati stjórnar og stjórnenda
undirstaða bæði trausts og skilvirkni og efla þannig samband allra haghafa félagsins.
Þær reglur og leiðbeiningar varðandi stjórnarhætti, sem Skeljungur styðst við í starfsemi sinni,
er að finna í lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti,
reglum Nasdaq Iceland hf. fyrir útgefendur fjármálagerninga, 15. útgáfu af leiðbeiningum
Viðskiptaráðs Íslands, Samtaka atvinnulífsins og Nasdaq Iceland um stjórnarhætti fyrirtækja,
2 (ICC reglur um stjórnarhætti) og hinum ýmsu reglum sem tengjast félaginu beint, til að
mynda samþykktum félagsins, starfsreglum stjórnar og undirnefnda, viðskipta- og siðareglum,
starfskjarastefnu félagsins, samfélagsábyrgðarstefnu og öðrum stefnuskjölum, sem finna má
á heimasíðu félagsins og í umfjöllun félagsins um ófjárhagslega upplýsingagjöf.

Stjórn metur störf sín, verklag og starfshætti, frammistöðu forstjóra og formanns, óhæði
stjórnarmanna og skilvirkni undirnefnda á hverju ári í aðdraganda aðalfundar. Vegna
breytinga sem urðu á félagsstjórninni á aukahluthafafundi í maí 2019 og vegna ráðningar
nýs forstjóra um miðjan ágúst 2019 ákvað stjórnin að framkvæma sjálfsmat með nafnlausri
könnun í desember 2019, án utanaðkomandi ráðgjafa. Á árinu 2020 mun stjórnin ráðast í
árangursmat með utanaðkomandi ráðgjafa, ásamt mati á frammistöðu forstjóra, líkt og
framkvæmt var árið 2018. Skeljungur fylgdi á árinu 2019 leiðbeiningum Viðskiptaráðs um
góða stjórnarhætti o.fl. að öllu leyti, auk annarra innri og ytri reglna um stjórnarhætti.

Hér er átt við samþykktir félagsins, starfsreglur stjórnar og undirnefnda, viðskipta- og
siðareglur, starfskjarastefnu, samfélagsábyrgðarstefnu og aðrar stefnur, sem finna má á
heimasíðu félagsins og í umfjöllun um ófjárhagslega upplýsingagjöf.

Stjórn Skeljungs
Í stjórn Skeljungs sitja fimm stjórnarmenn, kjörnir á hluthafafundi til eins árs í senn.
Kynjahlutfall í stjórn er 60% karlar og 40% konur. Allir stjórnarmenn teljast óháðir í skilningi
„Leiðbeininga Viðskiptaráðs um góða stjórnhætti“ fyrir utan Jón Ásgeir en hann telst ekki
óháður stórum hluthöfum í félaginu. Allir stjórnamenn hafa gefið stjórninni skýrslu um eignir
sínar í öðrum félögum, og að þátttaka þeirra í þeim hafi ekki áhrif á störf þeirra sem
stjórnarmenn Skeljungs.
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Stjórnarformaður sinnir ekki daglegum störfum hjá félaginu.
Stjórn Skeljungs hefur sett félaginu stefnu um samfélagslega ábyrgð. Stefnan snertir helstu
haghafa Skeljungs, sem eru samfélagið í heild sinni, umhverfið, samstarfsaðilar og birgjar,
viðskiptavinir og mannauður Skeljungs. Stjórnin beitir sér fyrir málefninu, veitir aðhald og
kallar eftir umbótum eins og þörf þykir. Með setningu stefnu um samfélagsábyrgð sýnir
Skeljungur vilja sinn til þess að sýna ábyrgð, sem þátttakandi í samfélaginu, og til þess að
stuðla að heilbrigðara atvinnulífi.

Stjórn Skeljungs hf.:

Nafn og fæðingarár: Jens Meinhard Rasmussen, stjórnarformaður, fæddur árið 1974.
Fyrst kosinn í stjórn: Maí 2014.
Menntun: Cand. Jur., Kaupmannahafnarháskóla, 2005, skipstjórnarréttindi, Vinnuháskúlin
Tórshavn, 1997.
Aðalstarf: Framkvæmdastjóri Skansi Offshore.
Starfsferill: Framkvæmdastjóri Skansi Offshore síðan 2006; skipamiðlari, Atlantic Shipping,
2005-2006, fyrsti stýrimaður, Bornholmstrafiken, 2002-2004.
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Önnur trúnaðarstörf: Stjórnarformaður P/F Magn, P/F Smyril Line og Sambands
kaupskipaeigenda í Færeyjum. Stjórnarmaður í Alþjóða sjóflutningaráðinu (International
Chamber of Shipping).
Eignarhluti í Skeljungi: Enginn.
Stöður hjá Skeljungi: Stjórnarformaður og nefndarmaður Skeljungs og stjórnarformaður P/F
Magn, dótturfélags Skeljungs í Færeyjum.
Hagsmunatengsl: Engin.
Að mati tilnefningarnefndar Skeljungs er Jens Meinhard Rasmussen óháður félaginu,
daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu, samkvæmt skilgreiningu í
leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti.

Nafn og fæðingarár: Jón Ásgeir Jóhannesson, varaformaður, fæddur árið 1968.
Fyrst kosinn í stjórn: Maí 2019.
Menntun: Próf frá Verzlunarskóla Íslands.
Aðalstarf: Fjárfestir.
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Starfsferill: Stofnandi Bónus, forstjóri og stjórnarformaður Haga og síðar Baugur Group.
Víðtæk stjórnunarreynsla, t.d. fyrir Iceland Foods og Magasin du Nord og fjölmörg önnur
íslensk fyrirtæki. Sjálfstæður fjárfestir og ráðgjafi.
Önnur trúnaðarstörf: Varamaður í stjórn 365 miðla hf., prókúruhafi Apogee ehf.
Eignarhluti í Skeljungi: 365 miðlar hf. og önnur tengd félög eiga 242.500.000 hluti í Skeljungi.
Alls um 11% hlut í Skeljungi. 365 miðlar eru í eigu Ingibjargar Pálmadóttur, eiginkonu Jóns
Ásgeirs.
Stöður hjá Skeljungi: Sæti í stjórn Skeljungs og í stjórn P/F Magns, dótturfélags Skeljungs í
Færeyjum.
Hagsmunatengsl: Engin.
Að mati tilnefningarnefndar Skeljungs er Jón Ásgeir Jóhannesson óháður félaginu, daglegum
stjórnendum þess en hins vegar ekki óháður stórum hluthöfum í félaginu, samkvæmt
skilgreiningu í leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti.

Nafn og fæðingarár: Birna Ósk Einarsdóttir, stjórnarmaður, fædd árið 1976.
Fyrst kosin í stjórn: Maí 2015.
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Menntun: AMP (Advanced Management Program), IESE Business School, 2015; M.Sc. í
stjórnun og stefnumótun, Háskóli Íslands, 2008; B.Sc. í viðskiptafræði, Háskólinn í Reykjavík,
2001.
Aðalstarf: Framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs Icelandair hf.
Starfsferill: Framkvæmdastjóri stefnumótunar og viðskiptaþróunar hjá Icelandair 2018.
Framkvæmdastjóri markaðs- og viðskiptaþróunarsviðs Landsvirkjunar 2017-2018.
Samstæðureikningsskil Skeljungs hf. 2019.
Ýmis sérfræði- og stjórnunarstörf hjá Símanum hf. frá 2001, t.a.m. framkvæmdastjóri yfir söluog þjónustusviði, markaðsstjóri, forstöðumaður verkefnastjórnunar og mannauðs- og
markaðsmála.
Önnur trúnaðarstörf: Engin.
Eignarhluti í Skeljungi: Enginn.
Stöður hjá Skeljungi: Stjórnarstörf og seta í undirnefndum stjórnar Skeljungs. Stjórnarseta hjá
dótturfélagi Skeljungs í Færeyjum, Magn P/F.
Hagsmunatengsl: Engin.
Að mati tilnefningarnefndar Skeljungs er Birna Ósk Einarsdóttir óháð félaginu, daglegum
stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu, samkvæmt skilgreiningu í leiðbeiningum VÍ
o.fl. um góða stjórnarhætti.
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Nafn og fæðingarár: Ata Maria Bærentsen, stjórnarmaður, fædd árið 1983.
Fyrst kosin í stjórn: Mars 2019.
Menntun: B.A gráða frá Kaupmannahafnarháskóla 2007, Cand. Jur. frá sama háskóla 2010,
lögmaður frá 2014, félagi í danska lögmannafélaginu.
Aðalstarf: Framkvæmdastjóri og aðalritari stjórnar Saxo Bank A/S.
Starfsferill: Áður var Ata yfirlögfræðingur og ritari hjá NNIT A/S, yfirlögfræðingur hjá
Kaupmannahafnarflugvöllum (A/S), lögmaður á lögmannsstofunni Gorrissen Federspiel
(Kaupmannahöfn), lögfræðingur í utanríkisráðuneyti Danmerkur.
Önnur trúnaðarstörf: Engin.
Eignarhluti í Skeljungi: Enginn.
Stöður hjá Skeljungi: Stjórnarstörf og seta í undirnefndum stjórnar Skeljungs. Stjórnarseta hjá
dótturfélagi Skeljungs í Færeyjum, Magn P/F.
Hagsmunatengsl: Engin.

Samfélagsskýrsla Skeljungs 2019
Að mati tilnefningarnefndar Skeljungs er Ata Maria Bærentsen óháð félaginu, daglegum
stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu, samkvæmt skilgreiningu í leiðbeiningum VÍ
o.fl. um góða stjórnarhætti.

Nafn og fæðingarár: Þórarinn Arnar Sævarsson, stjórnarmaður, fæddur árið 1969.
Fyrst kosinn í stjórn: Maí 2019.
Menntun: Löggildur fasteignasali. Próf frá Vélskóla Íslands og Skipstjórnarskólanum ásamt
flugþjálfun.
Aðalstarf: Stjórnarformaður Kaldalóns hf., löggildur fasteignasali, svæðisstjóri hjá RE/MAX á
Íslandi og ráðgjafi hjá Kontakt fyrirtækjaráðgjöf.
Starfsferill: Fjórtán ára reynsla af sjávarútvegi. Nærri tuttugu ára reynsla af kaupum, sölu og
þróun fasteigna á fasteignamarkaðinum. Fjárfestingaverkefni í ráðgjafarfyrirtækjum,
sprotafyrirtækjum og tæknifyrirtækjum. Stofnun fasteignasölukeðja á Íslandi og erlendis.
Þórarinn er sérleyfishafi hjá RE/MAX á Íslandi og jafnframt eigandi og stjórnarmaður í því
fyrirtæki. Hann er einnig eigandi félagsins Kontakt fyrirtækjaráðgjöf og eigandi og
stjórnarmaður í eftirfarandi félögum: Loran ehf., RPF ehf. og IREF ehf.
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Önnur trúnaðarstörf: Stjórnarformaður Kaldalóns hf., í stjórn Remax á Íslandi, Loran ehf., RPF
ehf. og IREF ehf.
Eignarhluti í Skeljungi: Þórarinn á 182.999.909 hluti í Skeljungi gegnum félögin Loran ehf.,
Premier eignarhaldsfélag ehf., RPF ehf. og IREF ehf. Alls um 8,5% hlut í Skeljungi.
Stöður hjá Skeljungi: Stjórnarstörf og seta í undirnefndum stjórnar Skeljungs. Stjórnarseta hjá
dótturfélagi Skeljungs í Færeyjum, Magn P/F.
Hagsmunatengsl: 9,25% eignarhlut í Kviku hf., sem á u.þ.b. 8,89% hlut í Skeljungi.
Að mati tilnefningarnefndar Skeljungs er Þórarinn Arnar Sævarsson óháður félaginu,
daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu, samkvæmt skilgreiningu í
leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti. Vakin er þó athygli á því að samkvæmt mati
nefndarinnar á Þórarinn hagsmuna að gæta sem eigandi félaga sem eru hluthafar í Skeljungi
hf. en er þó óháður stórum hluthöfum í skilningi nefndra leiðbeininga.

Fjölbreytni stjórnar
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Undirnefndir
Á liðnu starfsári störfuðu þrjár undirnefndir stjórnar, auk tilnefningarnefndar sem er
undirnefnd hluthafa.
Vekja ber athygli á því að eftir aðalfund 2019 voru nokkrir stjórnarmenn á fyrsta stjórnarfundi
eftir aðalfund tilnefndir í undirnefndir, en á hluthafafundi í maí 2019 var kjörin ný stjórn og
þar með nýir nefndarmenn skipaðir í undirnefndir félagsins í kjölfarið. Hér á eftir eru þeir
stjórnarmenn tilgreindir sem tóku sæti í nefndum í kjölfar síðarnefnda hluthafafundarins. Full
mæting var á nánast alla fundi undirnefnda stjórnar á síðasta ári.
Hlutverk tilnefningarnefndar er að tilnefna einstaklinga til stjórnarsetu hjá Skeljungi. Tveir
utanaðkomandi aðilar, annar með reynslu af ráðningum og hinn lögfróður, skulu kosnir árlega
á aðalfundi félagsins, til setu í nefndinni til eins árs í senn. Þriðji nefndarmaðurinn skal
tilnefndur
af
stjórn.
Á aðalfundi Skeljungs 2019 kusu hluthafar í nefndina Katrínu S. Óladóttur, framkvæmdarstjóra
Hagvangs, og Sigurð Kára Árnason, yfirlögfræðing hjá heilbrigðisráðuneyti. Þá tilnefndi stjórn
Skeljungs Þórarinn Arnar Sævarsson, stjórnarmann, til setu í nefndinni. Öll eru þau óháð
félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu, samkvæmt
skilgreiningu leiðbeininga Verslunarráðs um góða stjórnarhætti. Þórarinn á hins vegar, sem
eigandi félaga sem eru hluthafar í Skeljungi, hagsmuna að gæta en telst samt sem áður óháður
stórum hluthöfum í skilningi nefndra leiðbeininga. Á fyrsta fundi nefndarinnar var Sigurður
Kári kjörinn formaður nefndarinnar. Við staðfestingu starfsháttayfirlýsingar þessarar hefur
nefndin komið saman níu sinnum vegna undirbúnings tillögu fyrir aðalfund 2020, ýmist með
eða án stjórnarmannsins eftir því hvert viðfangsefni fundanna var. Full mæting var á fundum
nefndarinnar af hálfu hinna utanaðkomandi aðila en eðli málsins samkvæmt sat sá
nefndarmaður sem tilnefndur er af stjórn í nefndinni ekki nema hluta af fundunum.
Hefur nefndin fundað bæði með stjórnarmönnum félagsins, forstjóra og þeim hluthöfum og
frambjóðendum sem eftir því hafa óskað. Starfsreglur nefndarinnar má finna á hér.
Endurskoðunarnefnd er undirnefnd stjórnar Skeljungs og er sem slík skipuð af stjórn til eins
árs í senn, á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund. Markmið hennar er að leitast við að tryggja
gæði ársreikningaskila, annara fjármálaupplýsinga og óhæði endurskoðenda.
Endurskoðendanefnd ber að starfa í samræmi við íslensk lög, reglur og góða stjórnarhætti. Á
starfsárinu 2019-2020 sátu í nefndinni stjórnarmennirnir Ata Maria Bærentsen, Birna Ósk
Einarsdóttir og Helena Hilmarsdóttir, löggiltur endurskoðandi. Helena var kjörin formaður
nefndarinnar.
Öll eru þau óháð félaginu, daglegum stjórnendum, stórum hluthöfum og endurskoðendum
þess. Nefndin fundaði sex sinnum, auk funda með stjórn, og var full mæting á fundum
nefndarinnar. Nefndin fundaði jafnframt með ytri endurskoðendum félagsins og
framkvæmdastjóra fjármálasviðs. Starfsreglur nefndarinnar má finna hér.
Starfskjaranefnd er jafnframt undirnefnd stjórnar Skeljungs og þannig skipuð af stjórn til
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eins árs í senn, á fyrsta fundi eftir aðalfund. Samkvæmt starfsreglum nefndarinnar er
markmið nefndarinnar að auka á skilvirkni, skerpa á verklagi og efla starfshætti stjórnar er
snúa að starfskjörum innan félagsins.
Á starfsárinu 2019-2020 sátu í nefndinni Jens Meinhard Rasmussen og Birna Ósk Einarsdóttir
stjórnarmenn. Bæði eru þau óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum
hluthöfum. Jens Meinhard var kjörinn formaður nefndarinnar. Nefndin fundaði sex sinnum á
árinu, auk funda og samskipta við aðra aðila, þ.m.t. utanaðkomandi ráðgjafa. Full mæting
var á alla fundi nefndarinnar.
Starfsreglur nefndarinnar má finna hér.

Stefna um fjölbreytileika
Að mati félagsins leiðir fjölbreytileiki í hæfni og sjónarmiðum stjórnarmanna og stjórnenda til
betri skilnings á félaginu og málefnum þess. Hann gerir stjórnarmönnum og stjórnendum
betur kleift að skora á hólm viðteknar skoðanir og ákvarðanir og auðvelda hugmyndum um
nýjungar að fá þann meðbyr sem nauðsynlegur kann að vera. Fjölbreytileikinn eykur jafnframt
yfirsýn stjórnenda og styður þannig farsæla stjórnun félagsins. Skeljungur hefur sett sér
skriflega stefnu um fjölbreytileika en hún kemur fram með ýmsum hætti í starfsháttum
félagsins.
Stofnuð hefur verið tilnefningarnefnd, sem hefur það að skráðu markmiði og aðalstarfi að
tryggja að stjórn félagsins hafi yfir að búa breidd í hæfni, reynslu og þekkingu. Félagið hefur
sett sér jafnréttisstefnu, sem mælir fyrir um ákveðnar greiningar á jafnréttismálum og
aðgerðaráætlanir
út
frá
þeim.
Auglýsingar um störf hjá félaginu eru ekki kynjamiðaðar og við ráðningar er litið til
kynjahlutfalla. Þá er í viðskipta- og siðareglum gefið loforð um að starfstengdar ákvarðanir
skuli byggðar á viðeigandi hæfni, verðleikum, frammistöðu og öðrum starfstengdum þáttum.
Félagið mun ekki sætta sig við mismunun. Jafnframt kemur þar fram að hlutverk starfsmanna
sé að bera virðingu fyrir hverjum og einum, sem og ólíkum sjónarmiðum og að skilja það
verðmæti sem fólgið er í fjölbreytileikanum.
Á árinu 2019 töldu konur um 18% af mannauði félagsins. Konur undir þrítugu töldu um 3,3%,
konur á aldrinum þrjátíu til fimmtíu ára töldu um 6,7% og konur fimmtíu ára og yfir 7,8%.
Karlmenn flokkuðust þannig: undir þrítugu töldu um 7,8% af mannauði félagsins. Karlar á
aldrinum þrjátíu til fimmtíu ára voru um 39,3% og karlmenn yfir fimmtíu ára töldu um 34,8%.
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Samfélag

Stefna um samfélagsábyrgð
Skeljungur er fjölorkufélag með langa og farsæla sögu sem mætir orkuþörf einstaklinga og
fyrirtækja á hagkvæman hátt í sátt við umhverfið. Með stefnu um samfélagsábyrgð leitast
Skeljungur við að flétta efnahags-, samfélags- og umhverfismál við almenna starfshætti
félagsins. Skeljungur vill með þeim hætti tryggja ávinning af sínum rekstri fyrir alla haghafa.
Skeljungur leitast við að vera traustur þátttakandi í samfélaginu sem sýnir ábyrga hegðun
gagnvart nærsamfélaginu með gegnsæi í allri sinni upplýsingagjöf.
Skeljungur hefur sett sér sérstaka samskiptastefnu með það að markmiði að tryggja skilvirk
samskipti við alla haghafa, þ.m.t. viðskiptavini, starfsfólk, markaðsaðila, fjárfesta og
fjölmiðla.

Hér má nálgast stefnu um samfélagsábyrgð Skeljungs
Samfélagsábyrgðarstefna Skeljungs byggir á fimm meginstoðum:
a. Mannauður
Markmið Skeljungs er að mannauður félagsins sé skipaður ánægðu og hæfu starfsfólki sem
býr yfir færni og þekkingu til að takast á við störf sín með skýrum ferlum og öguðum
vinnubrögðum. Starfsfólk Skeljungs tekur þátt í að móta og bæta starfsemina og starfar í
anda jafnræðis og jafnréttis.
Skeljungur hefur sett sér sérstaka starfsmannastefnu er snýr að starfsánægju, fræðslu,
heilsufari og fjölbreytileika. Jafnframt hefur félagið sett sér stefnu í jafnréttis- og
eineltismálum og persónuverndarstefnu.

Hér má nálgast starfsmannastefnu Skeljungs
b. Viðskiptavinir
Með skilvirkni, áreiðanleika og atorku að leiðarljósi hefur Skeljungur byggt upp sterka innviði
og trausta liðsheild þar sem þjónusta við viðskiptavini er í fyrirrúmi.
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Skeljungur leggur áherslu á að bjóða viðskiptavinum sínum upp á skýra valkosti og góða
þjónustu. Skeljungur sýnir viðskiptavinum sínum virðingu og traust. Hjá Skeljungi hlustum við
á viðskiptavininn og viljum af honum læra. Okkar einkunnarorð eru að það á að vera einfalt
og þægilegt að eiga viðskipti við Skeljung.
Til nánari útfærslu hefur Skeljungur sett sér viðskipta- og siðareglur þar sem meðal annars er
komið nánar inn á heiðarleika í viðskiptum, samskipti við viðskiptavini, samkeppni og
hagsmunaárekstra. Einnig hefur Skeljungur, í samræmi við staðal um samfélagslega ábyrgð,
sett sér stefnu gegn spillingar- og mútumálum og stefnu um persónuvernd.

Hér má nálgast viðskipta- og siðareglur Skeljungs
c. Samstarfsaðilar og birgjar
Skeljungur hefur sanngirni að leiðarljósi í samskiptum við samstarfsaðila og birgja
fyrirtækisins og leggjum áherslu á að báðir aðilar njóti góðs af samstarfinu. Skeljungur gerir
ráð fyrir að samstarfsaðilar fyrirtækisins deili með því grundvallarsjónarmiðum og hefur það
áhrif á val félagsins á samstarfsaðilum.

d. Umhverfi
Skeljungur vinnur á kerfisbundinn hátt að málum sem snerta hollustuhætti, öryggi og
umhverfisvernd. Skeljungur og starfsfólk Skeljungs stefnir að stöðugt bættum árangri á
þessu sviði. Félagið leggur ríka áherslu á að allar lagalegar skyldur hvað þessi mál varðar séu
uppfylltar.
Skeljungur býður viðskiptavinum upp á umhverfisvæna valkosti og takmarkar eins og hægt er
áhrif starfseminnar á umhverfið.
Skeljungur hefur sett sér sérstakar stefnur um umhverfismál og um öryggis- og gæðamál, sem
tengjast umhverfismálum beint í þeirri starfsemi sem Skeljungur er í.

Hér má nálgast umhverfisstefnu Skeljungs
Hér má nálgast öryggisstefnu Skeljungs
Hér má nálgast gæðastefnu Skeljungs

e. Samfélag

Skeljungur lítur á það sem skyldu sína gagnvart samfélaginu að takmarka eins og mögulegt er
neikvætt fótspor félagsins. Á sama tíma leitast félagið við að hámarka jákvæð áhrif sín til
samfélagsins og skapa þannig sameiginlegt virði fyrir fyrirtækið sjálft, samfélagið og
umhverfið. Eitt brýnasta samfélagsverkefni þessarar kynslóðar er loftslagsvandinn. Skeljungur
hefur því afmarkað sýn sína í samfélagsábyrgðarmálum við málefni er snúa beint að
loftlagsmálum og mun beina öllum kröftum sínum þangað.
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Hér er hægt að nálgast stefnu um samfélagsábyrgð Skeljungs

Styrktarstefna
Markaðsdeild fer með umsjón styrktarumsókna og styrkveitinga sem berast félaginu og tekur
afstöðu til þeirra að vel ígrunduðu máli. Skeljungur leitast við að finna frumlegar leiðir til að
ná fram jákvæðum breytingum í loftslags- og umhverfismálum í gegnum styrki félagsins.
Félagið leitast til að þeir fjármunir sem fara til styrktarmála styðji við hlutverk og stefnu
félagsins.

Framtíðarsýn
Á árinu 2018 hófst vinna að endurbótum á stefnu félagsins um samfélagsábyrgð, með það
að leiðarljósi að takmarka eins og unnt væri neikvætt fótspor Skeljungs. Þungamiðja stefnu
félagsins um samfélagsábyrgð snýr nú að loftslags- og umhverfismálum en það er þáttur
sem snertir alla. Við trúum því að hnitmiðuð stefna muni leiða af sér verulegan árangur í
þeim verkefnum sem við beitum okkur fyrir.
Tvö stór verkefni voru gangsett út frá þessari stefnumótun:
Endurheimt votlendis – Votlendissjóðurinn. Verkefnið hlaut góðar móttökur á
einstaklingsmarkaði og hafa nú ári síðar tæplega 6.400 viðskiptavinir skráð sig í
kolefnisjöfnuð viðskipti. Unnið er að því að færa valkostinn á fyrirtækjasvið og auðvelda
þannig fyrirtækjum í viðskiptum við Skeljung að sýna af sér samfélagsábyrgð og kolefnisjafna
á auðveldan máta eldsneytiskaup sín við félagið.
Fjölorkustöðvar Orkunnar: Á árinu 2018 opnaði Skeljungur tvær vetnisstöðvar til viðbótar
við starfrækta metanstöð og sjö rafmagnshlöður. Á árinu 2019 hófum við verið að uppfæra
rafhleðslustöðvar og færa inn hlöður með þrisvar sinnum hraðari afköst.

Skeljungur er aðili að
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Skeljungur á ekki fulltrúa í stjórnum eða nefndum á vegum þessara verkefna og greiðir ekki
til þessara félaga umfram hefðbundið félagsgjald.

Samstarf
Votlendissjóður
Endurheimt votlendis – Votlendissjóðurinn:
Skeljungur er einn aðalbakhjarl Votlendissjóðsins sem komið var á laggirnar á árinu 2018.
Sjóðurinn er samfélagslegt verkefni sem hefur það hlutverk að vinna að endurheimt votlendis
í samstarfi við landeigendur, ríki, sveitafélög, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga. Tveir
þriðju af allri þekktri losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi koma frá framræstu votlendi. Af
framræstu votlendi er hins vegar einungis um 15% í notkun. Með því að endurheimta
votlendið, sem gert er með því að fylla upp í skurði, stöðvum við losun
gróðurhúsalofttegundanna nær samstundis. Hér er um að ræða einfalda, ódýra og mjög
áhrifaríka leið til þess að draga úr losun koltvísýrings. Leið sem viðurkennd er af milliríkjanefnd
Sameinuðu
þjóðanna
um
loftslagsbreytingar.
Hér getur unnist stórsigur þegar kemur að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
Skeljungur kolefnisjafnar allan rekstur félagsins. Skeljungur er auk þess að innleiða
valmöguleika fyrir viðskiptavini sína til þess að kolefnisjafna eldsneytiskaup sín hjá félaginu í
gegnum Orku-lykla og kort. Með þessum aðgerðum leitast Skeljungur við að efla
umhverfisvitund og auðvelda aðgerðir einstaklinga til þess að hafa bein áhrif á umhverfis- og
loftslagsmál.
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Fjölorka til framtíðar
Fjölorkustöðvar Orkunnar: Skeljungur rekur þrjár vetnisstöðvar til viðbótar við starfrækta
metanstöð og tíu rafmagnshlöður. Orkuskiptin eru þannig beinn hluti af rekstri félagsins.
Árið 1999 gerðist móðurfyrirtækið Shell International, fyrir milligöngu Skeljungs, stofnaðili að
nýju félagi sem hafði að markmiði að auka notkun vetnis sem eldsneytis á Íslandi. Þessi
samvinna leiddi til þess að árið 2003 var gangsett fyrsta vetnisstöðin í heiminum sem starfrækt
er á almennri bensínstöð en henni var valinn staður á stöð Skeljungs við Vesturlandsveg.
Vetnið er lykilþáttur þegar kemur að orkuskiptunum. Í fyrsta lagi þegar litið er til nýtingar á
náttúruauðlindum okkar og til orkukerfisins í heild sinni. Síaukin áhersla er lögð á nýtingu
endurnýjanlegra orkugjafa í heiminum, svo sem vind-, vatns- og sólarorku. Tímasetningu
framleiðslunnar verður hins vegar ekki stjórnað af manninum, þar sem hún ræðst af
náttúruöflunum. Í ofanálag fer ekki endilega saman sá tími sem framleiðsla á sér stað og sá
tími þegar þörf er fyrir notkun orkunnar. Til að mynda þegar vindur blæs að nóttu til. Vegna
þessa skapast í heiminum gífurleg þörf fyrir geymslu á raforku. Sérfræðingar hafa komist að
raun um að heppilegt sé að geyma raforkuna í formi vetnis frekar en til að mynda á batteríum.
Vetni er þannig geymsla á endurnýjanlegri orku, sem ella hefði farið til spillis. Hérlendis geta
raforkuframleiðendur þannig nýtt næturnar til framleiðslu á vetni, sem síðan er notað í
samgöngum. Þannig náum við betri nýtingu náttúruauðlindanna og þurfum síður að taka fleiri
þeirra
undir
virkjanir
til
að
mæta
orkuþörf
framtíðarinnar.
Í öðru lagi þá er drægni vetnisbifreiða mun lengra en rafbíla og vetnisbifreiðar þarf ekki að
hlaða, heldur er fyllt á þær á 3-5 mínútum á vetnisstöðvum. Vetnisbifreiðar gera því þeim sem
þurfa að aka lengri vegalengdir eða í lengri tíma í senn og þeim sem ekki hafa öruggt aðgengi
að hleðslu kleift að skipta yfir á umhverfisvæna bifreið. Vetnið léttir þannig einnig á þeirri
gríðarlegu
þörf
fyrir
stóraukna
rafmagnsinnviði
sem
fylgir
rafbílunum.
Vetni er
algjörlega
gróðurhúsalofttegundir.

umhverfisvænn orkugjafi. Vetnisbifreiðar
losa
Eini
útblástur
vetnisbifreiða
er
hreint

engar
vatn.

Bleika slaufan
Bleika slaufan er verkefni Krabbameinsfélags Íslands sem lýtur að því að auka stuðning,
fræðslu og ráðgjöf til þeirra er greinast með krabbamein og aðstandenda þeirra. Við erum

Samfélagsskýrsla Skeljungs 2019
stolt af tólf ára farsælu samstarfi við þetta verðuga málefni. Í gegnum árin höfum við safnað
yfir 11 milljónum króna til handa Bleiku slaufunni.
Í október 2019 safnaðist rúmlega ein milljón króna með bleikum Ofurdegi sem Orkan stóð
fyrir, þar sem 2 kr. af hverjum seldum lítra þann sama dag rann til átaks Bleiku slaufunnar.
Orkan vill koma á framfæri þökkum til viðskiptavina fyrir þátttökuna í þessu verðuga átaki.

Orkumótið
Orkumótið í Eyjum er árlegt knattspyrnumót 6. flokks drengja. Verkefnið er samstarfsverkefni
á milli Skeljungs og ÍBV og hefur samstarfið varað frá árinu 1991. Á árunum 1991 til ársins
2015 bar mótið heitið Shell mótið, árið 2015 var svo fyrsta árið undir heitinu Orkumótið.
Mótið er haldið í lok júní ár hvert og stendur yfir frá miðvikudegi til sunnudags.
Vel yfir 100 lið keppa á mótinu ár hvert og leggja undir sig hvern grænan blett Heimaeyjar á
meðan á mótinu stendur.

Markmið og úrbætur
Skeljungur hefur sett sér fjögur markmið í samfélagsábyrgð fyrir árið 2019. Markmiðin eru
bæði sett til lengri og skemmri tíma. Við val á markmiðum og úrbótaverkefnum þeim tengdum
var horft til eðlis fyrirtækisins og stefnu þess, heimsmarkmiðanna og áherslna stjórnvalda
þeim tengdum.

Markmið 1
Skeljungur hefur sett sér markmið um að minnka eldsneytisnotkun félagsins um 10% fyrir
árið 2025.
Eldsneytisnotkun hjá Skeljungi stóð í stað á milli áranna 2018 og 2019 þrátt fyrir aukin umsvif
hjá félaginu á árinu 2019. Þetta er meðal annars vegna endurnýjunar á flota olíubifreiða og
umbóta í dreifikerfi.
Hlutfall endurnýjanlegrar orku í rekstrinum var 62,9% samanborið við 63% árið áður og var
helsti orkugjafinn jarðvarmi.
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Markmið 2
Það er markmið Skeljungs að starfsemin sé slysalaus og að engin fjarveruslys eigi sér stað í
rekstri félagsins.
Markmiðið náðist ekki á árinu en tvö fjarveruslys með samtals 15 daga fjarveru urðu á
starfsfólki á árinu 2019, bæði slysin voru talin smávægileg. Til samanburðar voru engin
fjarveruslys á starfsfólki á árinu 2018.

Markmið 3
Það er markmið Skeljungs að engin umhverfistjón eigi sér stað í rekstri félagsins.
Á árinu 2019 framkvæmdu starfsmenn Skeljungs 28.508 afgreiðslur með bifreiðum,
olíupramma og beint úr olíubirgðastöð. Tíu lekatilvik voru skráð á árinu 2019. Öll lekatilvikin
á árinu voru skilgreind sem minniháttar og ekkert þeirra sem umhverfistjón þar sem ekki var
um mengaðan jarðveg að ræða í neinu tilvikanna.

Átta tilvik voru á ábyrgð Skeljungs, fimm vegna bilunar í búnaði
og tvö þar sem verklagi var ekki fylgt. Eitt tilvik var á ábyrgð
viðskiptavinar og annað verktaka.

Markmið 4
Skeljungur hefur sett sér markmið um að kynjaskiptur launamunur fari ekki yfir 3%.

Markmiðið náðist ekki árinu 2019 og var óútskýrður launamunur kynjanna 4,2%, karlmönnum
í hag. Á árinu 2018 reyndist óútskýrður launamunur kynjanna 0,8%, karlmönnum í hag.
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Skeljungur hlaut endurvottun í jafnlaunavottuninni á árinu 2020 og mældist launamunur milli
kynjanna þá 0,7%.

Heimsmarkmið

Skeljungur ætlar að fylgja heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna með markvissum hætti í
starfsemi sinni. Lögð verður áhersla á fjögur af markmiðunum: markmið 7 um sjálfbæra
Orku, markmið 13 um aðgerðir í loftslagsmálum, markið 14 um líf í vatni og markmið 15 um
líf á landi. Markmiðin sem félagið hefur valið tengjast öll starfsemi félagsins og því getur
vinna félagsins að þeim hámarkað jákvæð áhrif þess á umhverfið.

Haghafar
Mannauður
Mannauðurinn er mikilvægasti hlekkurinn í árangri fyrirtækisins. Starfsþróun og þekking
starfsfólks Skeljungs er lykilatriði og kappkostar fyrirtækið að bjóða upp á margskonar fræðslu
til að mæta þörfum sem flestra. Vandað er til vals á nýju starfsfólki og mikið kapp er lagt í að
taka vel á móti nýju fólki. Jafnrétti er haft að leiðarljósi í hvívetna.
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Markmið Skeljungs er að mannauður félagsins sé skipaður ánægðu og hæfu starfsfólki sem
býr yfir færni og þekkingu til að takast á við störf sín með skýrum ferlum og öguðum
vinnubrögðum. Starfsfólk Skeljungs tekur þátt í að móta og bæta starfsemina og starfar í anda
jafnræðis og jafnréttis.

Mannréttindi
Hjá Skeljungi leggjum við okkur fram við að virða almenn mannréttindi og erum með því til
stuðnings meðal annars samfélagsábyrgðarstefnu, starfsmannastefnu, jafnréttisstefnu,
umhverfisstefnu og öryggisstefnu auk viðskipta- og siðareglna. Mannréttindi eru skilgreind
sem réttindi allra manna óháð staðbundnum kringumstæðum eða persónueinkennum.
Mannréttindi eiga við alla menningarhópa, hugmyndafræði og trúarbrögð. Mannréttindi fela
í sér virðingu fyrir öðrum og fyrir sjálfum sér. Mannréttindi eru réttindi sem okkur eru
nauðsynleg til að lifa sem manneskjur. Skeljungur leggur áherslu á jöfn tækifæri allra
starfsmanna félagsins, að allir hljóti viðeigandi þjálfun í starfi og möguleika að sækja sér
námskeið eða endurmenntun. Samvinna og samskipti við stéttarfélög eru ávallt virt.
Öryggi og vinnuvernd falla einnig undir mannréttindi og er það stór þáttur í starfsemi
Skeljungs. Það er ætlun okkar að vinnustaðurinn sé öruggur í öllum skilningi.
Við leitumst við að þekkja okkar birgja og samstarfsaðila. Við kynnum okkur viðskipta- og
starfshætti þeirra ásamt stefnum sem heyra undir samfélagsábyrgð.
Með það að markmiði að eiga ekki í viðskiptum við aðila sem virða ekki mannréttindi hefur
Skeljungur í fjölmörgum viðskiptasamningum sínum riftunarákvæði er fara inn á þessa þætti.
Slík ákvæði eiga við um alla samninga Skeljungs undirritaða eftir 1. mars 2019.
Engum samningum var sagt upp á árinu 2019 vegna brota á mannréttindum.
Engin mál komu upp á árinu 2019 er vörðuðu brot á mannréttindum.
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Starfsmannastefna
Mannauðurinn er mikilvægasta auðlind félagsins. Við berum hag starfsmanna fyrir brjósti og
viljum vera í fremstu röð hvað varðar réttindi þeirra, öryggi og starfsumhverfi.
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Markmið Skeljungs er að hafa innanborðs áhugasamt, hæft starfsfólk sem sýnir frumkvæði
og metnað í starfi og tekur virkan þátt í að gera félagið sífellt betra. Skeljungur leggur áherslu
á framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini og við viljum hafa á að skipa ánægðu starfsfólki
sem hefur mikla þekkingu á vörum félagsins og hefur ánægju af því að veita viðskiptavinum
Skeljungs afburðarþjónustu.
Starfsumhverfi - Vellíðan starfsmanna og starfsgeta í vinnunni er háð samspilum margra
þátta, utan og innan vinnustaðarins. Skeljungur leitast við að bjóða starfsmönnum sínum upp
á gott starfsumhverfi. Félagið reynir að stuðla að góðu jafnvægi á milli vinnu og einkalífs og
virðing er borin fyrir fjölskylduaðstæðum starfsmanna. Stuðningur stjórnenda, hvatning og
regluleg endurgjöf frá þeim er liður í að móta gott starfsumhverfi ásamt stuðningi
starfsmanna sín á milli. Starfsmenn eru hvattir til uppbyggilegra samskipta, þar sem
gagnkvæm virðing ríkir. Skeljungur er jafnlaunavottað fyrirtæki. Fyllsta jafnréttis á milli kynja
er gætt við launaákvarðanir. Nánari útfærslu á því má finna í jafnréttisstefnu félagsins, sem
jafnframt tekur á einelti, áreiti og ofbeldi.
Fjölbreytileiki - Að mati félagsins leiðir fjölbreytileiki í hæfni og sjónarmiðum stjórnenda og
starfsmanna til betri skilnings á félaginu og málefnum þess. Hann gerir stjórnendum og
starfsmönnum betur kleift að skora á hólm viðteknar skoðanir og ákvarðanir og auðveldar
hugmyndum um nýjungar að fá þann meðbyr sem nauðsynlegur kann að vera.
Fjölbreytileikinn eykur jafnframt yfirsýn stjórnenda og styður þannig farsæla stjórnun
félagsins. Skeljungur starfrækir tilnefningarnefnd, sem hefur það að skráðu markmiði og
aðalstarfi að tryggja að stjórn félagsins hafi yfir að búa breidd í hæfni, reynslu og þekkingu.
Félagið hefur einnig sett sér jafnréttisstefnu, sem unnar eru greiningar og aðgerðaráætlanir
út frá. Auglýsingar um störf hjá félaginu skulu ekki vera kynjamiðaðar og við ráðningar skal
litið til kynjahlutfalla. Starfstengdar ákvarðanir skulu byggðar á viðeigandi hæfni, verðleikum,
frammistöðu og öðrum starfstengdum þáttum. Félagið mun ekki sætta sig við mismunun. Það
er jafnframt hlutverk starfsmanna að bera virðingu fyrir hverjum og einum, sem og ólíkum
sjónarmiðum og að skilja það verðmæti sem fólgið er í fjölbreytileikanum.
Starfsmannavelta var 20% á árinu 2019. 18 starfsmenn létu af störfum á árinu, þar af fjórir
sökum aldurs.
Skeljungur framkvæmir reglulega starfsmannakannanir, þar sem skoðaðir eru hverju sinni
eftirfarandi mælikvarðar: gæði og tengsl starfsmanna; starfsánægja; sjálfstæði til
ákvarðanatöku; stuðningur frá stjórnendum; kröfur um árangur; skýr framtíðarsýn; áhugi,
virðing og hollusta og þjálfun og þróun.
Kvarðinn sem notaður er við mælingar er 1-5. Meðalgóður árangur og undir er 1 3,69 (mjög ósammála – ósammála – hvorki né / hlutlaus), góður árangur er 3,7 - 4,19
(sammála) og mjög góður árangur er 4,2 - 5 (mjög sammála).
Nauðsyn er fyrir aðgerðir á bilinu 1 - 3,69.
Á árinu 2019 voru starfsmannakannanirnar framkvæmdar tvisvar sinnum. Heildarárangur
Skeljungs var að meðaltali 4,0.
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Til samanburðar voru kannanirnar framkvæmdar sjö sinnum á árinu 2018 og var
heildarárangur Skeljungs þá að meðaltali 4,09

Jafnréttisstefna
Jafnrétti, þar sem hæfni og frammistaða ræður för, er órofa hluti af menningu fyrirtækisins.
Mismunun er ekki liðin.
Starfsfólk Skeljungs á rétt á því að komið sé fram við það af virðingu. Einelti, kynbundið
ofbeldi, kynbundin eða kynferðisleg áreitni verður ekki liðin. Hjá félaginu er í gildi
viðbragðsáætlun komi til slíkra kringumstæðna. Stjórnendum ber skylda til að skapa
vinnuskilyrði sem bjóða ekki upp á einelti, kynbundið ofbeldi, kynbundna eða kynferðislega
áreitni á vinnustaðnum. Að sama skapi ber stjórnendum skylda til að taka rétt á málum ef þau
koma upp og fylgja verklagsreglum um úrvinnslu slíkra mála í einu og öllu.
Hjá Skeljungi er í gildi jafnréttisáætlun, í samræmi við lög nr. 10/2008 um jafna stöðu kvenna
og karla. Tilgangur jafnréttisáætlunar er að tryggja jafnrétti kynjanna og að allir hafi jöfn
tækifæri til að nýta hæfileika sína og krafta í starfi óháð kyni. Áætlunin tekur til launa,
starfsþróunar, samræmingar fjölskyldu- og atvinnulífs og kynbundinnar og kynferðislegrar
áreitni. Unnin skal árlega greining og aðgerðaáætlun úr frá jafnréttisáætluninni.
Við ákvörðun launa skal gæta þess að ekki sé mismunað vegna kyns. Starfsmönnum á að
greiða jöfn laun fyrir sömu störf og jafnverðmæt störf. Með jöfnum launum er átt við að laun
séu ákveðin á sama hátt fyrir konur og karla. Þau viðmið sem lögð eru til grundvallar
launaákvörðunum skulu ekki fela í sér kynjamismunun. Það gildir jafnt um frammistöðu í starfi
og önnur áunnin réttindi.

Við greiningu á jafnréttisáætlun kom í ljós að hjá Skeljungi vantar markmið fyrir
jafnréttisáætlun. Ákveðið hefur verið að setja á fót nefnd sem mun hittast tvisvar á ári,
leggja félaginu markmið og fylgja þeim eftir.
Hlutfall launa og bónusgreiðslna forstjóra miðað við miðgildi launa Skeljungs árið 2019 var
8,0. Þetta þýðir að forstjórinn var með átta sinnum hærri laun og bónusgreiðslur en miðgildi
launa.

Engin tilvik er vörðuðu einelti, kynbundið ofbeldi eða kynbundið eða kynferðisleg áreitni voru
tilkynnt á árunum 2019 og 2018
Í stjórn Skeljungs sitja tvær konur og þrír karlmenn. Af starfsmönnum voru 16 konur á móti
73 körlum
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Þann 31. október 2018 skrifaði aðstoðarforstjóri Skeljungs undir Jafnvægisvog Félags kvenna
í atvinnulífinu. Verkefnið hefur það m.a. að markmiði að árið 2027 verði hlutfallið á milli
kynja 40/60 í framkvæmdastjórnum fyrirtækja á Íslandi.

Jafnlaunavottun
Skeljungur var sjöunda íslenska fyrirtækið til að hljóta jafnlaunavottun en Skeljungur hlaut
þá vottun á árinu 2017.

Skeljungur hefur sett sér markmið um að kynjaskiptur launamunur fari ekki yfir 3%.
Markmiðið náðist ekki árinu 2019 og var óútskýrður launamunur kynjanna 4,2%,
karlmönnum í hag. Á árinu 2018 reyndist óútskýrður launamunur kynjanna 0,8%,
karlmönnum í hag.
Launamunur hefur verið leiðréttur og er árið 2020 = 0,7%. Skekkjan árið 2019 skýrðist einna
helst af breytingum á skipuriti og rangri starfaflokkun.

Fræðslustefna
Fræðsla og þjálfun - Eitt helsta keppikefli Skeljungs er að starfsfólk sé öruggt við vinnu sína og
leggur félagið því áherslu á námskeið sem stuðla að öryggi á vinnustað. Meðferð orkugjafa er
vandmeðfarin og nýir starfsmenn sem að því koma skulu undantekningarlaust fá markvissa
nýliðaþjálfun. Að auki býður félagið starfsfólki upp á önnur námskeið sem tryggja nauðsynlega
þekkingu starfsmanna í starfi og fræðslu sem stuðla skal að framförum í starfi. Stjórnendur
skulu vera vakandi yfir fræðsluþörf starfsmanna, sem skal metin í reglulegum
starfsmannasamtölum.
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Á árinu 2019 greiddi Skeljungur samkvæmt bókum félagsins 7,8 milljónir króna í námskeið
fyrir starfsmenn sína, samanborið við 7,2 milljónir króna árið áður. Til að mynda var um að
ræða endurmenntunarnámskeið fyrir bílstjóra, brunavarnanámskeið, námskeið í fyrstu hjálp
og stjórnunarnámskeið.
58% Starfsmanna sóttu frammistöðumat á árinu 2019, þar af voru 25% konur en 67% karlar.

Heilsustefna
Heilsufar - Skeljungur hvetur starfsfólk sitt til heilsusamlegs lífernis, jafnt líkamlegs sem
andlegs. Starfsmenn skulu geta sótt sér fjárstyrk vegna íþrótta eða annars er tengist
heilsueflingu. Skeljungur býður starfsfólki sínu upp á heilsufarsmælingar og sjúkdómavarnir.
Reglulega eru í boði fyrirlestrar eða aðrar uppákomur þar sem hreyfing, hollusta eða andleg
vellíðan er höfð í fyrirrúmi.
Á árinu 2019 greiddi Skeljungur, samkvæmt bókum félagsins, um 600 þúsund krónur fyrir
ýmiss konar viðburði tengda heilsufari starfsmanna og 1,4 milljónir króna í hollt millimál sem
er á pari við þær upphæðir sem fóru í viðburði tengda heilsufari starfsmanna og hollt millimál
á árinu áður þrátt fyrir að starfsmönnum hafi fækkað á milli ára.
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Umhverfi
Skeljungur vinnur á kerfisbundinn hátt að málum sem snerta hollustuhætti, öryggi og
umhverfisvernd. Skeljungur og starfsfólk Skeljungs stefnir að stöðugt bættum árangri á þessu
sviði. Félagið leggur ríka áherslu á að allar lagalegar skyldur hvað þessi mál varðar séu
uppfylltar. Skeljungur býður viðskiptavinum upp á umhverfisvæna valkosti og takmarkar eins
og
hægt
er
áhrif
starfseminnar
á
umhverfið.
Árið 2018 hóf Skeljungur vinnu að endurbótum á samfélagsábyrgðarstefnu félagsins,
Stefnunni er ætlað að takmarka eins og unnt er neikvætt fótspor Skeljungs. Félagið leggur
áherslu á loftslags- og umhverfismál, en það er þáttur sem snertir alla.
Það er markmið Skeljungs að engin umhverfistjón eigi sér stað í rekstri félagsins. Mest hætta
er á umhverfistjóni við olíuafgreiðslur. Skýrir ferlar eru til staðar við slík störf sem ætlað er að
draga úr áhættu á umhverfistjónum. Skeljungur bregst við án tafar valdi félagið því að olía fer
út í umhverfið, mótvægisaðgerðir eru framkvæmdar og yfirvöldum og þeim er málið varðar
veittar allar upplýsingar um málið.
Skeljungur kolefnisjafnaði rekstur sinn á árinu 2018 og 2019 í gegnum Votlendissjóðinn. Losun
koltvísýrings á árinu 2018 voru 1.632 tonn. samanborið við 1.533 tonn árið 2019 sem er 4%
minnkun á milli ára. Þá hefur félagið gengið frá skuldbindingu um að kolefnisjafna allan
rekstur Skeljungs árið 2020.
Á árinu 2018 hófust not Skeljungs á olíupramma til afgreiðslu eldsneytis til skipa. Með notkun
prammans, sem rúmar verulegt magn í hverri ferð, tókst félaginu að fækka ferðum olíubifreiða
um borgina um u.þ.b. þrjár bílferðir dag hvern, eða um 1.100 ferðir á árinu 2019 eða samtals
u.þ.b. 2.200 ferðir á árunum 2018 og 2019.
Á árinu 2019 fjárfesti Skeljungur í sjálfbærni fyrir 37.919.940 krónur samanborið við
261.803.024 krónur á árinu 2018. Um var að ræða að meginstefnu fjárfestingu í
vetnisstöðvum (32.700.000 kr.) og auknu plássi fyrir metangas (5.219.940 kr.)
Munur á milli ára ræðst helst af stórri fjárfestingu vegna opnunar vetnisstöðvanna árið 2018.
Nánar er fjallað um vetnisstöðvarnar í kaflanum hér að neðan um samfélagið.
Skeljungur skrifaði á árinu 2019 undir loftslagsyfirlýsingu Festu og Reykjavíkurborgar.
Skeljungur hefur sett sér markmið um að minnka eldsneytisnotkun félagsins um 10% fyrir árið
2025. Eldsneytisnotkun hjá Skeljungi minnkaði um 3,7%. á árinu 2019 þrátt fyrir aukin umsvif
hjá félaginu. Þetta er meðal annars vegna endurnýjunar á flota olíubifreiða og umbóta í
dreifikerfi. Hlutfall endurnýjanlegrar orku í rekstrinum var 62,1% samanborið við 63% árið
áður
og
var
helsti
orkugjafinn
jarðvarmi.
Heildarmagn úrgangs sem flutt var til móttökustöðva á árinu 2019 var 255 tonn og var hlutfall
flokkaðs úrgangs 72,9% samanborið við 154 tonn árið 2018 og hlutfall flokkunar 54,6%.
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Umhverfismál
Skeljungur hefur sett sér það markmið að umhverfistjón eigi sér ekki stað í rekstri félagsins.
Það er markmið Skeljungs að engin umhverfistjón eigi sér stað í rekstri félagsins. Vegna eðlis
starfseminnar er mest hætta á umhverfistjóni við olíuafgreiðslur. Félagið hefur sett sér skýra
ferla við slík störf sem eiga að draga úr áhættu á umhverfistjónum. Skeljungur bregst
tafarlaust við valdi félagið því að olía fer út í umhverfið, mótvægisaðgerðir eru framkvæmdar
og yfirvöldum og þeim er málið varðar veittar allar upplýsingar um málið.
Engin skilgreind umhverfistjón urðu á árinu 2019 en tíu lekatilvik voru skráð og voru þau sem
hér1segir:
Á árinu 2019 framkvæmdu starfsmenn Skeljungs 28.508 afgreiðslur með bifreiðum,
olíupramma og beint úr olíubirgðastöð. Tíu lekatilvik voru skráð á árinu 2019. Öll lekatilvikin
á árinu voru skilgreind sem minniháttar og ekkert þeirra sem umhverfistjón þar sem ekki var
um mengaðan jarðveg að ræða í neinu tilvikanna. Átta tilvik voru á ábyrgð Skeljungs, fimm
vegna bilunar í búnaði og tvö þar sem verklagi var ekki fylgt. Eitt tilvik var á ábyrgð
viðskiptavinar og annað verktaka.
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Umhverfisstefna
Skeljungur vinnur stöðugt að því að draga úr umhverfisáhrifum sem rekstur félagsins kann
að hafa í för með sér. Meðal annars með því að fylgjast með þróun og nýjungum í
umhverfismálum og innleiða inn í reksturinn. Félagið tryggir að öllum lagalegum kröfum og
reglugerðum er varða umhverfismál sé fylgt og gengur lengra eins og kostur er. Skeljungur
hefur einsett sér að vera í fararbroddi fyrirtækja á sviði umhverfismála hér á landi.
Skeljungur kappkostar að:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auka umhverfisvitund starfsmanna og samfélagsins alls
Vernda og hlúa að umhverfinu með því að draga úr umhverfisáhrifum og haga vinnu í
málaflokknum samkvæmt alþjóðlega staðlinum ISO 14001 um umhverfisstjórnun
Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda
Nýta efni og orku skynsamlega
Minnka myndun úrgangs, heilsuspillandi og mengandi efna
Öll úrgangsolía skal fara í endurvinnslu og mengaður úrgangur í förgun á viðurkenndum
móttökustöðvum
Auka aðgengi að umbúðalausum lausnum
Auka notkun og framboð á umhverfisvænum vörum, þ.m.t. endurnýjanlegum orkugjöfum
Kappkosta að viðhafa stöðugar umbætur í umhverfismálum með mælingum og eftirfylgni
þátta sem varða forvarnir gegn mengun

Verkefni
Fjölorka
Á árinu opnaði Skeljungur fyrstu sannkölluðu fjölorkustöð landsins við Miklubraut, þar sem
auk jarðefnaeldsneytis er boðið upp á vetni, metan og rafmagnshlöður.
Áður var félagið með starfræktar tvær vetnisstöðvar, auk tíu rafmagnshlaðna. Orkuskiptin eru
þannig beinn hluti af rekstri félagsins.
Um mitt árið 2019 kom upp galli í búnaði vetnisstöðvar sem starfrækt er erlendis og notaði
sama búnað og Skeljungur hafði keypt. Af öryggisástæðum var sú ákvörðun tekin af
stjórnendum Skeljungs að loka vetnisstöðvum sínum þar til fullvissa væri fengin fyrir öryggi
og
áreiðanleika
stöðvanna.
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Samstarf
Endurheimt votlendis – Votlendissjóðurinn:
Skeljungur er einn stofnaðila Votlendissjóðsins sem stofnaður var árið 2018.
Votlendissjóðurinn er sjálfseignarstofnun og rekin af samfélagslega ábyrgum fyrirtækjum,
félagasamtökum og einstaklingum. Hann er ekki á forsjá ríkisins. Endurheimt votlendis
stöðvar útblástur gróðurhúsaloftstegunda, eflir líffræðilega fjölbreytni, fuglalíf og styrkir
vatnsbúskap í veiðiám. Votlendissjóðurinn hefur það hlutverk að vinna að því að draga úr
losun koltvísýrings með endurheimt votlendis og vera milliliður milli þeirra sem eiga framræst
land og vilja leggja til fjármagn eða vinnu til að láta endurheimta votlendi.
Hér er um að ræða einfalda, ódýra og mjög áhrifaríka leið til þess að draga úr losun
koltvísýrings. Leið sem viðurkennd er af milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna um
loftslagsbreytingar. Hér getur unnist stórsigur þegar kemur að því að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda.
Á árinu 2019 varð Skeljungur fyrsta olíufélagið á Íslandi til þess að bjóða viðskiptavinum sínum
upp á þann valkost að kolefnisjafna eldsneytiskaup sín hjá félaginu í gegnum Orku-lykla og
kort á einfaldan og þægilegan máta. Lykil- og korthafar geta þannig gefið eftir hluta af afslætti
sínum og nýtt til kolefnisjöfnunar. Afsláttur sem er umfram kostnað kolefnisjöfnunar á lítra
rennur að sjálfsögðu í vasa viðskiptavinarins. Allir lykil- og korthafar Skeljungs gátu skráð sig í
kolefnisjöfnuð viðskipti beint við sjálfsala Orkunnar eða á heimasíðunni:

https://www.orkan.is/orkan/jafnadu-thig/
Verkefnið fékk gríðarlega góðar undirtektir, en á u.þ.b. sex mánuðum höfðu rúmlega 5.000
viðskiptavinir skráð sig í kolefnisjöfnuð viðskipti hjá Orkunni. Með þessum aðgerðum leitast
Skeljungur við að efla umhverfisvitund og auðvelda aðgerðir einstaklinga til þess að hafa bein
áhrif
á
umhverfisog
loftslagsmál.
Skeljungur kolefnisjafnar alla starfsemi félagsins á Íslandi með endurheimt votlendis í gegnum
Votlendissjóðinn.
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Losun
Uppgjör og aðferðafræði
Umhverfisuppgjörið hér að neðan inniheldur yfirlit yfir helstu þætti umhverfismála hjá
Skeljungi. Gögnin innihalda alla starfsemi Skeljungs á Íslandi.
Til grundvallar útreiknings á kolefnisspori Skeljungs var notast við umhverfisstjórnunarkerfi
Klappir EnviroMaster til að safna umhverfisgögnum, bæði sjálfkrafa og handvirkt. Gögnum um
eldsneyti, heitt vatn, rafmagn, úrgangshirðu, endastað úrgangs og pappírs- og vatnsnotkun
fyrir skrifstofu fyrirtækisins, vöruhús, geymslu, bílaflota, dreifingu, lóðir og dælur.
Klappir EnviroMaster safnar gögnum eins örugglega frá upprunastað gagna og núverandi
tækni leyfir.
o

Bein og óbein losun gróðurhúsalofttegunda
•
•

•

Umfang 1 tekur saman beina losun gróðurhúsalofttegunda frá
starfsemi fyrirtækis. Í tilfelli Skeljungs afmarkast umfang 1 við losun
frá ökutækjum vegna eldsneytisnotkunar.
Umfang 2 tekur saman óbeina losun gróðurhúsalofttegunda sem
tengd er raforkunotkun og notkun á heitu vatni. Losun af þessu tagi á
sér ekki stað innan marka starfsemi fyrirtækisins og telst því til
óbeinnar losunar.
Umfang 3 tekur saman óbeina losun gróðurhúsalofttegunda í
virðiskeðju Skeljungs. Sú losun, sem talin er fram í uppgjöri þessu, er
losun vegna flugferða og losun vegna úrgangshirðu frá starfsstöðvum
fyrirtækisins.

Greint er frá losun gróðurhúsalofttegunda í tonnum af CO2 ígildum (tCO2í). Losun
gróðurhúsalofttegunda er mæld í tonnum svokallaðra koltvísýringsgilda (tCO2e).
Koltvísýringsgildi er mælieining sem lýsir því magni koltvísýrings sem hefur sama
hnatthlýnunarmátt (e. GWP. Global warming potential) og tiltekin blanda annara
gróðurhúsalofttegunda. Til að mynda jafngildir metan (CH₄) 25 koltvísýringsígildum og
níturoxíð (N₂O) 298 koltvísýringsígildum.
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o

Nettó kolefnislosun

Nettó kolefnislosun starfsemi sýnir nettó losun fyrirtækis með teknu tilliti til aðgerða til
kolefnisjöfnunar.

o

Losunarkræfni

Tölur um losunarkræfni eru byggðar á samanlögðu; umfang 1, umfang 2 (Landsnetið) og
umfang 3 (viðskiptaferðir og úrgangslosun). Losunarkræfni reiknast sem losun
gróðurhúsalofttegunda á valda rekstrarþætti og er sett fram sem tCO 2 Í á einingu (svo sem
tCO 2 í á móti heildartekjum). Mælikvarðarnir mæla og bera losun fyrirtækisins saman við
stærð rekstrarins.

o

Bein og óbein orkunotkun

Heildarorkunotkun mælir alla orku sem nýtt er af fyrirtækinu, að meðtöldu því eldsneyti sem
notað er á ökutæki fyrirtækisins (umfang 1) og orku frá rafveitum og heitu vatni (umfang 2).
Orkunotkunin er sett fram í kílóvattstundum (kWst).

o

Orkukræfni

Orkukræfni reiknast sem heildarorkunotkun deilt í valda rekstrarþætti og er sett fram sem
kWst á einingu (svo sem kWst á starfsmann í fullu stöðugildi). Mælikvarðarnir eru notaðir til
að mæla orkunýtni og bera orkunotkun fyrirtækisins saman við stærð rekstrarins.

Rekstrarmörk (e. Operational Boundaries)
Innan rekstrarmarka Skeljungs er losun í umfangi 1 og
umfangi 2 fyrir eftirfarandi rekstrareiningar: Höfuðstöðvar
Skeljungs, skrifstofur, lager, geymslur, birgðastöðvar,
dreifingu, bensínstöðvar (bílaplön, skyggni og dælubúnaður
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og bifreiðar. Þeir þættir, sem taldir eru fram í umfangi 3 í
uppgjöri Skeljungs, eru: Úrgangur, millilandaflug (frá 2015) og
innanlandsflug (frá 2016).

Eldsneytisnotkun

Raforka
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Úrgangur
Skeljungur hefur sett sér það markmið að auka enn frekar flokkun úrgangs. Á árinu 2019 voru
ruslatunnur fyrir almennt sorp við dælur fjarlægðar. Unnið er að því að koma fyrir
flokkunartunnum við bensínstöðvar Orkunnar. Stefnt er á að verkefnið klárist á árinu 2021

Heildarmagn úrgangs sem flutt var til móttökustöðva á árinu 2019 voru 255 tonn og var
hlutfall flokkaðs úrgangs 72,9% samanborið við 154 tonn árið 2018 og hlutfall flokkunar
54,9%.
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Mótvægisaðgerðir
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Öryggi og gæði
Öryggi
Skeljungur stjórnar öryggismálum sínum á kerfisbundinn hátt í gegnum gæðakerfi og
gæðahandbók, sem inniheldur áhættugreiningu starfa og verkferla, sbr. gæðastefnu
Skeljungs.
Öryggi upplýsinga er mikilvægt í rekstri Skeljungs. Leggur félagið ríka áherslu á að tryggja
upplýsingaöryggi og að við meðferð persónuupplýsinga sé fyllsta öryggis gætt. Til nánari
útfærslu hefur Skeljungur sett sér sérstaka persónuverndarstefnu, skal hún ásamt
umhverfisstefnu vera aðgengileg á vefsíðu Skeljungs.
Það er markmið Skeljungs að starfsemin sé slysalaus og að engin fjarveruslys eigi sér stað í
rekstri félagsins.
Skeljungi bárust þrjár kvartanir vegna persónuupplýsinga á árinu 2019.
•

Þjóðskrá Íslands barst kvörtun frá einstaklingi sem kvartaði yfir vinnubrögðum
Orkunnar en hann hafði verið á bannlista Þjóðskrár Íslands. Um misskilning var að
ræða en Orkan sótti engar upplýsingar frá Þjóðskrá Íslands heldur frá
viðskiptavinalista. Málinu var lokið án frekari athugasemda.
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•

Barst kvörtun til persónuverndar þar sem kvartað var yfir óumbeðnum sms-sendingum
frá Orkunni. Það láðist að taka viðkomandi af einum póstlista skv. svari Skeljungs en
var hann fjarlægður um leið og kvörtun barst.

•

Barst kvörtun til persónuverndar sem varðar vinnslu Skeljungs á persónuupplýsingum
starfsmanns við starfslok. Beiðni var svarað til Persónuverndar og niðurstöðu beðið í
málinu.

Öryggisstefna
Öryggisstefna 2019
Öryggis- og vinnuumhverfismál eru órjúfanlegur þáttur i rekstri Skeljungs. Það er markmið
félagsins að allir starfsmenn snúi heilir heim frá vinnu. Skeljungur keppir að því að sífellt sé
verið að bæta verklag og starfsumhverfi, með það að leiðarljósi að félagið verði öruggur og
slysalaus vinnustaður.
Skeljungur leitast við að tryggja öryggi starfsfólks á eftirfarandi hátt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Við hlítum ákvæðum laga og reglugerða sem varða starfsemina.
Við framkvæmum áhættumat starfa.
Við vinnum samkvæmt verkferlum, þar sem skilgreind hefur verið öruggasta leiðin til að
vinna verkið.
Við veitum starfsmönnum leiðsögn og þjálfun.
Við reynum að efla vitund starfsmanna um öryggis- og umhverfismál.
Við gerum sömu kröfur til allra sem starfa á vegum Skeljungs.
Við skráum öll tjón og frávik í starfseminni, sem og ábendingar um það sem betur má fara,
tökum þau til úrvinnslu og setjum okkur skýr markmið um að bæta stöðugt árangur.
Við skýrum frá árangri okkar í öryggismálum.
Við hrósum starfsmönnum fyrir árangur í öryggismálum.
Vegna starfsemi fyrirtækisins er órjúfanleg tenging öryggismála við umhverfismál. Skeljungur
leggur metnað sinn í að starfa í sátt við umhverfið og hefur sett sér sérstaka umhverfisstefnu
þess efnis.
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Öryggisstefna Skeljungs tekur til allrar starfsemi félagsins og byggir á heildarstefnu og gildum
Skeljungs. Félagið hefur sett sér að vera til fyrirmyndar í öryggis-, heilsu- og
vinnuverndarmálum og að stuðla að öruggu og heilsusamlegu vinnuumhverfi í öllum skilningi
fyrir þá sem starfa á og heimsækja starfsstöðvar fyrirtækisins. Félagið leggur ríka áherslu á að
koma í veg fyrir slys á fólki, huga að aðbúnaði og tryggja heilsusamlegt starfsumhverfi.
Skeljungur hefur sett sér það markmið að fá starfsemi sína vottaða út frá alþjóðlega
vinnuverndar- og öryggisstaðlinum ISO 45001. Vinna við undirbúning á fyrstu
rekstrareiningunni er hafin.
Áhættunefnd, sem skipuð er af framkvæmdastjórn og öryggis- umhverfis- og gæðastjóra fara
með öryggismál félagsins. Áhættunefndin fer meðal annars yfir stöðu frávika og úrbóta, rýna
slys og skýrslur. Öryggis- og gæðastjóri ber svo ábyrgð á að ýta undir öryggisvitund
starfsmanna með þjálfun og fræðslu og að tryggja að ávallt sé farið eftir lögum og
reglugerðum í starfseminni.
Skráning slysa, tjóna, ábendingar og tillögur að úrbótum fara allar í gegnum gæða-, umhverfisog öryggisstjórnunarkerfi Skeljungs (CCQ). Starfsmönnum ber að tilkynna öll slys, næstum
slys, hættur og tjón og eru hvattir til þess að skrá tækifæri til úrbóta. Með skráningarkerfinu
gefst yfirsýn yfir þau mál er koma upp og hægt er að bregðast við og koma í veg fyrir að atvik
endurtaki sig.
Atvinnubílstjórar hefja daginn á öryggisfundi a.m.k. þrisvar í viku og oftar ef þurfa þykir, t.d.
vegna veðurs eða annars er kann að hafa áhrif á starfsemi þeirra.

Áhættustýring
Megináhættur í rekstri félagsins er tengjast umhverfis-, félags- eða starfsmannamálum, snúa
að öryggi og umhverfi.
Veltumesta söluvara fyrirtækisins er jarðefnaeldsneyti. Við móttöku, birgðahald, dreifingu og
sölu eldsneytis felast hættur er tengjast eldhættu, umferðar-, umhverfis- og
mengunaróhöppum. Skeljungur bregst við þeirri áhættu með notkun gæðakerfis, þar sem
þessir þættir eru áhættugreindir og ferlaðir út frá bestu mögulegu framkvæmd.
Meðal verkeferla sem nýttir eru til þess að framfylgja áhættustjórnun eru metnaðarfull
þjálfun nýliða sem starfa á birgðastöðvum og við dreifingu. Einnig er notast við
kennslumyndbönd þar sem farið er yfir algengustu vinnuferlana.
Árlega eru haldin bruna- og skyndihjálparnámskeið. Starfsmenn við birgðahald og dreifingu
mæta á öryggisfundi þrjá morgna í viku þar sem, meðal annars er farið yfir öryggi, aksturs- og
veðurskilyrði. Óhöpp eru rædd strax næsta morgun, þannig eru samstarfsmenn upplýstir um
hvað gerðist og umræða tekin um hvernig hægt sé að koma í veg fyrir að aðrir lendi í
sambærilegu óhappi.
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Gæðahandbók félagsins er rýnd árlega og gengið úr skugga um að allir geti starfað samkvæmt
verklagi sem þar er lýst.
Skeljungur hefur sett sér áhættu-, umhverfis-, öryggis- og gæðastefnur til þess að takast á við
þessa áhættu.

Áhættustýring
Hjá Skeljungi er starfrækt sérstök áhættunefnd. Nefndin er umræðuvettvangur vegna
áhættumála, þar sem fram fer rýni á áhættugreiningu og niðurstöðum hennar. Nefndin kemur
saman að lágmarki ársfjórðungslega og fjallar um helstu áhættuþætti og meðhöndlun þeirra.
Áhættustjórnun félagsins tekur tillit til allra tegunda áhættu, s.s. umhverfis-, mannauðs,- og
mannréttindamála, mútu- og spillingarmála. Stjórnendur og starfsmenn félagsins eru kallaðir
fyrir nefndina til skýrslugjafar í tengslum við þá áhættuþætti sem yfirfarnir eru hverju sinni.
Árlega skilar nefndin endurskoðunarnefnd félagsins skýrslu um störf sín.

Skeljungur stjórnar starfsemi sinni á kerfisbundinn hátt í gegnum gæðastjórnunarkerfi, sem
inniheldur gæðahandbók, áhættugreiningu starfa og verkferla, skráningar ábendinga og
úrvinnslu þeirra. Kerfinu er ætlað að tryggja að þau markmið sem sett eru fram í stefnum
Skeljungs náist, að öll verkefni og þjónusta sem fyrirtækið annast standist gæðakröfur og
væntingar haghafa og draga úr líkum á atvikum er gætu haft neikvæð áhrif á ímynd félagsins,
fjárhag, heilsu og umhverfi.

Á árinu 2019 fékk Skeljungur gæðakerfi fyrstu rekstrareiningar sinnar vottað út frá ISO 9001
staðlinum. Rekstrareiningin sem hlaut vottunina er birgðastöðin í Örfirisey. Stefnt er á að fá
þrjár rekstrareiningar til viðbótar vottaðar samkvæmt staðlinum á árinu 2020.
Staðallinn ISO 9001 inniheldur grunnkröfur til gæðakerfa.
Á árinu 2018 var tekin sú ákvörðun að færa starfsemi allra sviða Skeljungs inn í
gæðahandbókina, til viðbótar við starfsemi rekstrarsviðs. Það er einnig starfsemi sölusviðs,
fjármálasviðs og mannauðssviðs. Verkefnið er komið vel á veg, en mannauðssvið,
birgðastöðvar, og dreifing hafa öll verið færð inn í gæðahandbókina og stefnt er á að klára
einnig að færa inn sölusvið á árinu 2020.
Sjá nánari framvindu í kafla skýrslunnar um vottanir.

Ytri áhættuþættir
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Til viðbótar við eigin rekstraráhættu stendur félagið einnig frammi fyrir víðtækari
utanaðkomandi áhættuþáttum, svo sem umhverfis,- félags,- starfsmanna,- mannréttinda,mútu- og spillingartengdum málum. Þessir áhættuþættir geta haft bein áhrif á félagið og/eða
aðfangakeðju þess.

Alþjóðaviðskipti

Megináhætta: Pólitískur og félagslegur óstöðuleiki í löndum sem veita eldsneytið geta leitt
til innri átaka með þar af leiðandi röskun og töfum á framleiðslu. Spenna í
alþjóðaviðskiptum.
Mótvægisaðgerðir: Landfræðileg fjölbreytni birgja og stöðuleikaviðmið.

Þróun í löggjöf

Megináhætta: Möguleiki á óhagstæðum lögum og reglugerðum tengdum orkugeiranum,
hérlendis sem og á alþjóðarvettvangi sem gæti haft áhrif á arðsemi fyrirtækja.
Mótvægisaðgerðir: Eftirlit með þróun laga og reglugerða til að einfalda/draga úr
viðskiptalegum áhrifum.

Loftslagsbreytingar

Megináhætta: Möguleiki á breyttum aðstæðum: veðurfarslegar breytingar sem gætu
skapað hættuástand (ofsaveður, flóð, hækkandi sjávarmál, aukna virkni eldfjalla). Breytingar
tengdar orkuskiptum (regluverki, markaði, tækni- og orðsporsáhættu) tengt viðskiptum
félagsins til skamms og lengri tíma.
Mótvægisaðgerðir: Framboð á umhverfisvænum orkugjöfum. Skuldbinding til
kolefnisjöfnunar á rekstri félagsins. Fjölbreytni með þróun annarrar orku. Greining
áhættunefndar á loftslagsbreytingum.
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Haghafar
Megináhætta: Sambönd/samskipti við innlenda og alþjóðlega haghafa, málaferli og
afleiðingar fyrir vörumerkið.
Mótvægisaðgerðir: Innleiðing samfélagsábyrgðarstefnu – stefna um heiðarleg og gagnsæ
samskipti.

Tækni
Megináhætta: Bylting tækniþróunar endurnýjanlegrar orku fyrir ökutæki og skip.
Mótvægisaðgerðir: Uppbygging fjölorkustöðva.

Stefna gegn spillingar- og mútumálum
Skeljungur hefur sett sér stefnu gegn spillingu og mútum. Stefnan kveður á um ráðstafanir
félagsins til þess að draga úr áhættu á mútum og spillingu í starfseminni, í samskiptum við
viðskiptavini, starfsmenn, eftirlitsaðila og önnur stjórnvöld, hluthafa endurskoðendur,
samkeppnisaðila og aðra sem eiga hagsmuna að gæta.

Það er loforð Skeljungs til birgja, samstarfsaðila og viðskiptavina að stunda viðskipti af
heiðarleika. Við förum ávallt að lögum og reglum og almennum viðmiðum um siðferði í
viðskiptum og fylgjum þeim reglum sem fyrirtækið setur á hverjum tíma. Við tökum hvorki við
né greiðum neitt það sem flokkast getur undir mútur. Við eigum ekki viðskipti við aðila sem
grunur leikur á að stundi peningaþvætti. Öll viðskipti Skeljungs hf. skulu tilgreind í reikningum
fyrirtækisins í samræmi við viðurkenndar starfsreglur og háð endurskoðun. Við forðumst
hagsmunaárekstra
á
milli
eigin
fjármála
og
viðskipta
fyrirtækisins.
Til nánari útfærslu hefur Skeljungur sett sér viðskipta- og siðareglur. Þar er lögð áhersla á
heiðarleika og sanngirni í viðskiptum og er gert ráð fyrir því sama af þeim sem fyrirtækið skiptir
við.
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Hér má nálgast stefnu Skeljungs gegn spillingar- og mútumálum
Árið 2019 höfðu 60 starfsmenn af 89 starfsmönnum félagsins á Íslandi staðfest það að hafa
lesið og kynnt sér stefnuna.
Áhættunefnd framkvæmdi áhættumat á sviksemi á öllum starfssviðum félagsins á árinu 2019.
Engin mál komu upp á árinu 2019 né árið 2018 er vörðuðu spillingu eða mútur.

Gæðastefna
Stefna Skeljungs er að öll verkefni og þjónusta sem fyrirtækið annast standist gæðakröfur og
-væntingar haghafa. Skeljungur leitast við að tryggja að viðskiptavinir félagsins fái örugga,
góða og skilvirka þjónustu og viðmót sem einkennist af sanngirni, háttvísi og fagmennsku.
Til þess að tryggja að gæðamarkmið Skeljungs náist mun félagið reka gæðakerfi sem:
•
•
•
•
•
•
•

vinnur að því að markmið sem sett eru fram í stefnum Skeljungs náist
inniheldur skipulagða ferla sem endurspegla starfsemina og tryggja hnökralaust flæði
hennar
tryggir viðbrögð við frávikum og leiðir til stöðugra umbóta
uppfyllir kröfur sem settar eru fram samkvæmt lögum og reglugerðum
uppfyllir kröfur um innra og ytra eftirlit með rekstrinum
tryggir að fyrirtækið hafi ávallt á að skipa vel menntuðu og þjálfuðu starfsfólki sem sýni
fagþekkingu, færni, metnað og frumkvæði við störf sín
stuðlar að ánægju og vellíðan starfsmanna í starfi, að þeir fái tækifæri til að afla sér nýrrar
þekkingar og tileinka sér nýjar aðferðir til að miðla upplýsingum og þekkingu

Vottanir
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Eins og fram hefur komið í skýrslunni fékk Skeljungur gæðakerfi fyrstu
rekstrareiningareiningar sinnar, birgðastöðina í Örfirisey, vottaða á árinu 2019. Vottunin er út
frá ISO 9001 staðlinum, en staðallinn tekur til grunnkrafa gæðakerfa. Stefnt er á að fá þrjár
rekstrareiningar til viðbótar vottaðar samkvæmt staðlinum á árinu 2020.
Færa á starfsemi allra sviða Skeljungs inn í gæðahandbókina. Rekstrarsvið, mannauðssvið,
birgðastöðvar og dreifing hafa nú þegar verið færð inn og unnið er að sölusviði.
Skeljungur hefur sett sér það markmið að fá starfsemi sína vottaða út frá alþjóðlega
vinnuverndar- og öryggisstaðlinum ISO 45001 og alþjóðlega umhverfisstaðlinum ISO 14001.
Vinna við undirbúning fyrir vottun fyrstu rekstrareiningarinnar er hafin.

CCQ Slysa- og frávikaskráning
Skeljungur vinnur að stöðugum umbótum þar sem viðskiptavinir og starfsmenn geta skráð og
sent inn ábendingar beint til félagsins. CCQ slysa- og frávikaskráning býður upp á sjálfvirkt
vinnuferli fyrir skoðun og greiningu, úrlausn og eftirfylgni sem veitir skilvirka leið til
fyrirbyggjandi aðgerða.

Slys
Það er markmið Skeljungs að starfsemin sé slysalaus og að engin fjarveruslys eigi sér stað í
rekstri félagsins.
Markmiðið náðist ekki á árinu en tvö fjarveruslys með samtals 15 daga fjarveru urðu á
starfsfólki á árinu 2019, bæði slysin voru talin lítilleg. Til samanburðar voru engin fjarveruslys
á starfsfólki á árinu 2018.
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Efnahagur
Efnahagur
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Fjárfesting í sjálfbærni
Á árinu 2019 fjárfesti Skeljungur í sjálfbærni fyrir 37.919.940 krónur samanborið 261.803.024
krónur á árinu 2018. Um var að ræða að meginstefnu fjárfestingu í vetnisstöðvum (32.700.000
kr.) og auknu plássi fyrir metangas (5.219.940 kr.) heildarfjárfestingar félagsins í
rekstrarfjármunum voru 419.000.000 kr.
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