
To edit “Deild” and “TRÚNAÐARMÁL”: 

 

1.From the Home tab, click View, then 

Slide Master.  

 

2.Scroll up to the Slide Master 

(topmost, large slide thumbnail on 

the left) 

 

3.Edit the text as needed 

 

4.Repeat the edits on the Title Slide 

and Section Header layouts. 

 

 

Landsbankinn  
Umhverfis- og loftslagsmál 

Ragnhildur Geirsdóttir  
Framkvæmdastjóri Rekstrar og upplýsingatækni 
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Landsbankinn hefur skýra stefnu um samfélagslega ábyrgð 

• Landsbankinn ætlar að hafa forystu um að byggja upp velferð til framtíðar í íslensku samfélagi 

• Samfélagsstefnan miðar að því að: 

• Stuðla að sjálfbærni 

• Vera hreyfiafl í samfélaginu  

• Starfa eftir ábyrgum stjórnarháttum við rekstur bankans 

• Ólík viðfangsefni 

• Rekstur bankans 

• Lánveitingar og fjárfestingar 
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Mötuneyti bankans fékk Svansvottun árið 2013 

• Allt sorp flokkað 

• Áhersla á innkaup á merktum vörum t.d. Svanur og Evrópublómið 

• Lífræn innkaup aukin og aukin áhersla á innlenda framleiðendur 

• Áhersla á að lágmarka matarsóun 

• Sápunotkun minnkuð og vottuð efni keypt 

• Notkun einnota umbúða minnkuð og áhersla á fjölnota umbúðir 

• Fylgst með orkunotkun 

• Vatnsnotkun mæld og minnkuð 
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Ræsting umhverfisvottuð og sorp flokkað í auknu mæli 

• Frá árinu 2009 eru umhverfisvottuð efni notuð við stærstan hluta ræstingar  

• Ræstingu að mestu úthýst til ISS  

 

• Sorp 

• Flokkun á öllu sorpi hafin, bæði í höfuðstöðvum og útibúum  
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Margir starfsmenn með samgöngusamning og fjöldi umhverfisvænna bifreiða að aukast 

• Byrjað var að bjóða upp á samgöngusamninga árið 2011. 

• Í dag eru rúmlega 400 starfsmenn með samninga eða 36% starfsmanna 

• Áhersla á að gera bílaflota bankans umhverfisvænan 

• Af 33 bílum sem bankinn er með í rekstri eru 7 metan og 1 rafmagn/bensín 

• Árið 2017 er markmið að helmingur bifreiða bankans verði drifnar rafmagni að einhverju eða öllu leyti 

• Markmið til lengri tíma er að allar bifreiðar bankans verði knúnar rafmagni eða metan 

• Verið er að skipta út ljósaperum í bankanum yfir LED ljósperur 
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Prentský sem var innleitt árið 2013 hefur skilað miklum árangri 

• Pappírsnotkun hefur dregist saman um 65% 

• Um 180 prentarar í notkun stað 420, sem að auki eru umhverfisvottaðir 

• Fyrir innleiðingu var megnið af útprentun í lit en nú er 90% prentað í svart-hvítu og prentað báðum megin  

• Nær allur pappír er með umhverfisvottun 

• 95% af því sem prentað er kemur frá umhverfisvottuðum prentsmiðjum 
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Eldri búnaði komið í ný verkefni eins mikið og hægt er 

• Húsgögn gefin til góðra verka s.s. til Geðdeildar Landsspítalans og til ABC barnahjálpar 

• Eldri tölvur og skjáir gefið til skóla og leikskóla 

• Við innkaup er í auknum mæli horft til þess að búnaður sé endurnýtanlegur og endurvinnanlegur 




