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Útdráttur 

Landsvirkjun hefur undanfarin ár unnið með stefnumótun um sjálfbæra þróun. Stefnumörkun 

þessari var ýtt úr vör í framhaldi af leiðtogafundi sem haldinn var í Jóhannesarborg á vegum 

Sameinuðu þjóðanna árið 2002. Umræðuefni fundarins var sjálfbær þróun og áherslur til 

framtíðar.  

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvernig Landsvirkjun nálgast sjálfbærni og sjá af 

hverju sjálfbær þróun er mikilvæg fyrir Landsvirkjun. Í gegnum ferlið verður leitast við að sjá 

hversu mikil alvara býr að baki þeirri vinnu sem lagt hefur verið í hvað varðar sjálfbæra þróun 

hjá Landsvirkjun.  

Ritgerðin er að miklu leyti byggð á grunnheimildum sem aflað var með hálfstöðluðum 

einstaklingsviðtölum. Eðli viðfangsefnisins kallaði á þesskonar rannsóknaraðferðir frekar en 

aðrar. Rannsóknarspurningarnar eru þannig úr garði gerðar að ekki er hægt að svara þeim með 

hlutlægum sönnunum og þá er ljóst að viðfangsefnið er umdeilt og því ákjósanlegt að 

niðurstaða sé fengin út frá mismunandi viðhorfum og skoðunum þeirra aðila sem málið 

varðar. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá hvaða ferlum og aðferðum Landsvirkjun beitir þegar 

kemur að því að nálgast hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Ber þar helst að nefna vottað 

umhverfisstjórnunarkerfi, innleiðingu alþjóðlegs sjálfbærnistaðals og sjálfbærniverkefni sem 

unnin hafa verið á Norður- og Austurlandi. Þá gefa niðurstöður rannsóknarinnar til kynna að 

það starf sem unnið er í nafni sjálfbærni hjá Landsvirkjun sé byggt á faglegum grunni. Af 

niðurstöðum rannsóknarinnar að dæma má leiða að því líkur að sjálfbær þróun sé ekki 

mikilvægari fyrir Landsvirkjun frekar en hvern annan, hugsunarháttur sjálfbærrar þróunar ætti 

að höfða til flestra. Rannsóknin leiddi í ljós að með innleiðingu sjálfbærrar þróunar hafi margt 

breyst hjá Landsvirkjun. Teikn eru á lofti um að stóriðjustefnan sé að líða undir lok og nýr 

hugsunarháttur að taka við sem skilað gæti aukinni arðsemi fyrir eigendur Landsvirkjunar, 

íslensku þjóðina. 

 

Lykilorð: Sjálfbær þróun, grænþvottur, Landsvirkjun, þrjár grunnstoðir sjálfbærrar þróunar (e. 

tripple bottom line), sjálfbærnimælingar, sjálfbærnivísar, umhverfisstjórnunarkerfi, 

orkuiðnaður, rammaáætlun. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni höfundar til BS gráðu viðskiptafræða við Háskólann á Bifröst. 

Vægi ritgerðarinnar er 14 ECTS einingar. Viðfangsefni þessa verkefnis er sjálfbær þróun og 

er hugmyndafræði hugtaksins skoðuð út frá því fyrirtæki sem einna mesta vinnu hefur lagt í 

innleiðingu hugmyndafræðinnar í sín gildi, Landsvirkjun. Megin markmið var að svara þeirri 

rannsóknarspurningu sem sett var fram í upphafi ferlisins og sneri að því hvort sjálfbærni í 

orkuiðnaði væri í raun göfugt markmið eða gluggaskreyting. Til þess að svara þessari 

spurningu og móta ákveðinn ramma utan um verkefnið var sett fram eftirfarandi 

undirspurning: Hvernig nálgast Landsvirkjun sjálfbæra þróun og af hverju er sjálfbær þróun 

mikilvæg fyrir Landsvirkjun? Út frá niðurstöðunum mátti svo draga margvíslegan lærdóm t.d. 

varðandi heilindi á bakvið þá vinnu sem liggur að baki sjálfbærri þróun hjá Landsvirkjun. 

Verkefni þetta er að öllu leyti unnið að frumkvæði nemandans sjálfs samkvæmt þeim kröfum 

og reglum sem gerðar eru til lokaritgerða til BS prófs við Háskólann á Bifröst. 

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandinn minn, Njörður Sigurjónsson lektor við Háskólann á 

Bifröst, fyrir hjálplega leiðsögn og þeir viðmælendur sem rætt var við í tengslum við 

verkefnið. Þá fá Harpa Íshólm Ólafsdóttir, Aníta Guðlaugsdóttir og Elfa Íshólm Ólafsdóttir 

þakkir fyrir yfirlestur ritgerðarinnar.   

 

 

 

 

 

 

 

Selfossi, 11. apríl 2011 

 

Gissur Kolbeinsson 
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1 Inngangur 

Raforka er ein af grunnþörfum þegar kemur að því að viðhalda og efla lífsskilyrði þjóða. Sú 

orkuvinnsla sem mest er stunduð í dag fer fram með bruna á jarðefnaeldsneyti. Þessi aðferð 

verður seint talin sú ákjósanlegasta þegar litið er til sjálfbærrar þróunar þar sem hún hefur 

mikil og slæm áhrif, sér í lagi í ljósi þess að auðlindirnar eru ekki endurnýjanlegar og þá 

mengar bruninn jafnframt andrúmsloftið. Íslendingar eru heppnir að því leytinu til að 

orkuvinnslan hérlendis fer að langmestum hluta fram með endurnýjanlegum auðlindum. Mest 

af þeirri orku sem hér er framleidd kemur frá vatnsaflsvirkjunum eða um 73%. Rúmlega 22% 

eru unnin úr jarðhita og restin kemur frá bruna jarðefnaeldsneytis eða tæp 5% (Orkustofnun, 

2009). Öll orkuvinnsla hefur einhver áhrif á umhverfi sitt. Áhrifin eru mismikil eftir eðli 

vinnslunnar. Íslendingar nýta endurnýjanlega orkugjafa meira en flestar aðrar þjóðir og sú 

þekking sem til staðar er á þessum orkugjöfum gefur tækifæri til að draga til muna úr losun á 

gróðurhúsalofttegundum (Umhverfisráðuneytið, 2009). Þessar staðreyndir geta skapað 

íslenskum orkufyrirtækjum forskot á önnur fyrirtæki þegar kemur að sjálfbærri þróun.  

Landsvirkjun er eitt þeirra fyrirtækja á Íslandi sem lagt hefur mikla vinnu í að innleiða 

hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar inn í sinn rekstur.   

Spurningin er hvort fyrirtæki eins og Landsvirkjun sé í raun stætt að halda úti sjálfbærnistefnu 

þar sem fyrirtækið nýtir og hefur áhrif á viðkvæmar auðlindir landsins við sína tekjuöflun og 

hefur í gegnum tíðina ráðstafað mestum hluta orkunnar til stóriðju. Þrátt fyrir að öll skilyrði 

fyrir því að tileinka sér sjálfbæra þróun séu til staðar á Íslandi þá er það eitt og sér ekki nægur 

hvati fyrir fyrirtæki og skipulagsheildir til að halda þessari stefnu á lofti. Hvaða hvatar eru að 

baki sjálfbærri þróun? Hvatinn að gerð þessa verkefnis var sú spurning sem vaknaði og sneri 

að því hvort að sjálfbær þróun hjá fyrirtæki eins og Landsvirkjun sé í raun göfugt verkefni 

sem unnið er af heilindum eða hvort að hugtakið sé notað sem gluggaskreyting fyrir annars 

umdeilda starfsemi. Getur verið að sjálfbær þróun sé hugtak sem notað er til að kaupa frið 

fyrir almenningi sem ekki er samþykkur öllum þeim viðkvæmu ákvörðunum sem teknar eru 

innan veggja Landsvirkjunar og um leið fegra ímynd fyrirtækisins?   

Eins og kemur fram hér að ofan þá eru skilyrðin til staðar en hvernig getur fyrirtæki snúið sér 

í því að nálgast sjálfbæra þróun. Í þessari rannsókn verður m.a. leitast við að varpa ljósi á 

hvernig fyrirtækinu Landsvirkjun tekst að nálgast sjálfbæra þróun og hvaða tækifæri eru til 

staðar sem ekki hafa þegar verið nýtt.  
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1.1 Ástæður efnisvals 

Mikil vitundarvakning hefur átt sér stað sl. ár hvað varðar umhverfismál. Persónuleg viðhorf 

höfundar í garð náttúrunnar höfðu sitt að segja þegar kom að efnisvali. Á vormisseri 2010 var 

námskeiðið „Sustainable Business“ kennt við Háskólann á Bifröst og þar kviknaði hugmyndin 

að verkefni þessu. Námsskeiðið varð til þess að höfundur fór að velta hugtakinu töluvert fyrir 

sér og setja það í samhengi við það sem var að gerast á Íslandi. Af hverju er sjálfbær þróun 

mikilvæg fyrir íslenskt efnahags- og atvinnulíf? Hvernig hefur sjálfbær þróun áhrif á íslenskt 

efnahags- og atvinnulíf? Þetta voru spurningar sem vöknuðu mjög fljótt. Á þessum tíma var 

stóriðja mikið í umræðunni hér heima, einu sinni sem oftar, og jafnframt sjálfbærni og 

umhverfismál á Íslandi. Umræðan hefur á köflum verið andstæðukennd og passað illa saman 

þegar litið er til sjálfbærrar þróunar og þeirrar stóriðjustefnu sem rutt hefur sér til rúms á 

Íslandi í seinni tíð. Vorið 2010 voru ofangreindar hugleiðingar orðnar að nokkuð fastmótuðu 

viðfangsefni fyrir þetta lokaverkefni. 

Við gerð verkefnisins var Landsvirkjun tekin fyrir sem raundæmi. Miklu skipti að velja 

fyrirtæki sem augljóslega hafi unnið markvisst með hugtakið sjálfbæra þróun. Lagt var upp í 

vegferð þessa með það fyrir augum að sjá hvort ekki væri hægt að rannsaka hvort 

Landsvirkjun væri í raun stætt á því að segjast vinna eftir hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar 

eða hvort að sú stefna væri í raun einungis gluggaskreyting fyrir umdeilda starfsemi þeirra 

sem tengjast náttúruauðlindum landsins og nýtingu þeirra.  

1.2 Markmið verkefnisins 

Með verkefni þessu er ætlunin að komast að því hverju sjálfbærnistefna skilar fyrirtækjum. 

Það er augljóst að fyrirtæki sem halda úti stefnum sem þessari vilja þegar öllu er á botninn 

hvolft fá eitthvað fyrir sinn snúð. Eða hvað? Er þetta jafnvel liður í samfélagslegri ábyrgð 

viðkomandi fyrirtækja?  

Í þessu verkefni verður leitast við að svara rannsóknarspurningu sem sett var fram í upphafi 

ferlisins en hún var eftirfarandi: Sjálfbærni í orkuvinnslu – Göfugt markmið eða 

gluggaskreyting? 

Til þess að svara þessari spurningu og búa til ramma utan um verkefnið í heild sinni var 

eftirfarandi undirspurning sett fram: Hvernig nálgast Landsvirkjun sjálfbæra þróun og af 

hverju er sjálfbær þróun mikilvæg fyrir Landsvirkjun?  
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Við gerð verkefnisins var leitað til Landsvirkjunar sem orkuframleiðanda, eins og áður hefur 

komið fram, og munu niðurstöður verkefnisins einskorðast við það fyrirtæki. Vonir eru 

bundnar við að rannsóknin skili niðurstöðum sem svari þeim rannsóknarspurningum sem 

settar voru fram í upphafi og varpi jafnframt ljósi á það hversu mikil alvara býr að baki 

stefnumörkun Landsvirkjunar varðandi sjálfbæra þróun.  

1.3 Aðferðafræði 

Við vinnslu þessa verkefnis fer höfundur eftir ákveðinni aðferðafræði sem kemur frá 

markaðsfræðingunum Kotler og Keller og er henni lýst á eftirfarandi mynd  skref fyrir skref.   

 

Mynd 1: Ferli verkefnavinnunnar (Kotler og Keller, 2006, bls. 103)  

Þessi nálgun sem hér er sett upp er sígild og svipar til margra annarra nálgana sem notaðar eru 

á hinum ýmsu sviðum félagsfræðinnar.  

Eins og áður hefur komið fram þá voru hugmyndir að efnistökum verkefnisins komnar upp á 

yfirborðið töluvert áður en hin eiginlega vinna verkefnisins hófst. Hins vegar þurfti að móta 

þær til og fínpússa áður en þær urðu endanlegar. Segja má að formlega hafi framkvæmd 

verkefnisins hafist með gerð rannsóknaráætlunar. Rannsóknaráætlunin nýttist út 

verkefnavinnuna til hliðsjónar og sem aðstoðartæki. Sá rammi sem áætlunin markaði hjálpaði 

til við að halda verkefninu innan ákveðins efnis- og tímaramma. Gerð 

rannsóknaráætlunarinnar einfaldaði alla ferla svo um munaði og skilaði sér margfalt í 

tímasparnaði.  

Upplýsingaöflunin var tvískipt. Annarsvegar var heimilda aflað í formi bóka, kennsluefnis og 

fræðigreina og hinsvegar í gegnum hálfstöðluð einstaklingsviðtöl sem tekin voru við aðila 

sem vitað var að hefðu vissa þekkingu á málefninu á einn eða annan hátt. Alls voru viðtölin 

fimm talsins. Rætt var við Andra Snæ Magnason rithöfund, Árna Finnsson formann 

Náttúruverndarsamtaka Íslands, Kolbrúnu Halldórsdóttur fyrrverandi alþingiskonu og 

ráðherra, Rögnu Söru Jónsdóttur yfirmann samskiptasviðs Landsvirkjunar og Ragnheiði 

Ólafsdóttur umhverfisstjóra Landsvirkjunar. 

Efnisval og 
rannsóknar-

spurning 
mótuð

Rannsóknar-
áætlun unnin

Gagnaöflun
Unnið úr 
gögnum

Niðurstaða 
kynnt

Niðurstaða 
metin
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Þessi viðtöl nýttust vel í verkefninu þar sem þær spurningar sem lagðar voru fram skiluðu 

ekki fyrirfram ákveðnum svörum. Með öðrum orðum þær voru ekki leiðandi og gáfu 

viðmælandanum möguleika á að svara og tjá sig um viðfangsefnið á sínum eigin forsendum. 

Þessi aðferð bauð einnig upp á að spyrjandi gæti skotið inn spurningum ef þess þótti þurfa út 

frá því sem viðmælandinn sagði. Þessi aðferð skilaði mjög skýrri sýn  á viðfangsefnið. Það 

úrtak sem notast var við þegar kom að viðtölunum var tiltölulega lítið og endanlega valið af 

höfundi. Nánar er fjallað um hina eiginlegu rannsókn í kafla fjögur. 

Upplýsingarnar voru síðan metnar og unnið úr þeim. Þar sem rannsóknin var unnin eftir 

hugmyndafræði eigindlegra rannsókna passar síðasta skref ferlisins, sem vitnað er í hér að 

ofan (niðurstaða metin), vel inn. Þar sem eigindlegar rannsóknir eru ekki byggðar á 

tölulegum, lagalegum né annars konar staðreyndum, heldur skilningi og viðhorfum, er 

nauðsynlegt að lesendur ritgerðarinnar taki sér tíma til að meta niðurstöður hennar út frá 

rannsókninni sjálfri. 

1.4 Mikilvægi rannsóknarinnar 

Á tímum sem þessum er mikilvægt að almenningur sé vel upplýstur um sjálfbæra þróun þar 

sem mikil vitundarvakning virðist vera að eiga sér stað og umhverfisvitund er mikil meðal 

almennings. Það að fólk geti á gagnrýninn hátt greint umhverfisstefnur fyrirtækja og markað 

sér skoðun á þeim er grundvallaratriði. Þannig er sú áhætta sem felst í því að fólk myndi 

tengsl við fyrirtæki sem segjast vera umhverfisvæn en eru það í raun ekki (nefnt grænþvottur) 

lágmörkuð. Fólk þarf að taka sér tíma í að skoða fyrirtæki á gagnrýninn hátt og sjá hvort að 

það sé þess virði að bindast því ákveðnum böndum eða ekki (LaCount, 2009). 

Eftir því sem útgáfa á rannsóknum og fræðilegum upplýsingum um viðfangsefnið eykst er 

valdinu í auknum mæli komið til almennings. Í samfélögum þar sem almenningur þekkir vel 

hugtök sem fyrirtæki nota í stefnum sínum um samfélagslega ábyrgð er hann betur í stakk 

búinn til að taka gagnrýna ákvörðun um viðhorf sitt til viðkomandi fyrirtækis. Með þessu 

móti eru fyrirtæki metin eftir verðleikum fremur en hæfni í markaðsmálum.  

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á sjálfbærri þróun í tengslum við íslenskt atvinnulíf. 

Miðað við það aukna vægi sem hugtakið hefur skapað sér á Íslandi síðustu misserin vekur það 

furðu að þetta sé staðreyndin. Sú vitneskja sem Íslendingar hafa á hugtakinu er einkum og sér 

í lagi dregin úr erlendum fræðum. Ísland er sér á parti hvað varðar sjálfbæra þróun og hér eru 
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tækifæri til þess að tileinka sér hugmyndafræði hugtaksins. Því er nauðsynlegt að safna í 

sarpinn rannsóknum um hugtakið út frá því sérstæða umhverfi sem við búum við.  

1.5 Uppbygging ritgerðarinnar 

Uppbyggingu verkefnisins er þannig háttað að til að byrja með verður komið inn á fræðileg 

hugtök sem tengjast rannsókninni. Þar vega mest hugtökin sjálfbær þróun og grænþvottur. Í 

fræðilega hluta verkefnisins verður stuðst við afleiddar heimildir.  

Því næst (kafli fjögur) verður fjallað um undanfara rannsóknarinnar. Þar verður farið yfir 

öflun heimilda og viðtalsferlið.  

Landsvirkjun verður kynnt í kafla fimm. Þar verður saga fyrirtækisins rakin í grófum dráttum, 

eignarhald og starfsemi þess kynnt. Farið verður yfir helstu tölur ársreiknings félagsins fyrir 

tekjuárið 2010. 

Rannsóknin sem slík verður kynnt í þremur megin köflum. Í sjötta og sjöunda kafla er 

rannsóknarspurningin hlutuð í tvennt. Sjötti kaflinn kemur til með að varpa ljósi á hvernig 

Landsvirkjun nálgast sjálfbæra þróun og sá sjöundi hvers vegna sjálfbær þróun er mikilvæg 

fyrir skipulagsheildina. Í áttunda kafla er grænþvottur tekinn fyrir. Þar verða þær upplýsingar 

sem öfluðust í viðtalsferlinu greindar m.t.t. grænþvotts. Í þessum þremur köflum verður fyrst 

og fremst stuðst við grunnheimildir sem aflað var í gegnum viðtöl.   

Loks verður niðurstaða kynnt ásamt lokaorðum. Sá kafli er fjallar um niðurstöður er að 

langmestu leyti byggður á þeim frumheimildum sem aflað var í gegnum hálfstöðluð opin 

einstaklingsviðtöl. Í lokaorðum mun m.a. vera farið yfir hugmyndir að frekari rannsóknum í 

tengslum við þessa tilteknu rannsókn.  

2 Sjálfbær þróun (e. Sustainable Development) 

Sjálfbær þróun er hugtak sem á sér ekki langa sögu. Hægt er að rekja hugtakið sjálfbærni 

aftur til 18. og 19. aldar en þá voru uppi hugsuðirnir Malthus og William Stanley Jevons. Þeir 

höfðu áhyggjur af þróun sem þeir sáu fyrir sér að gæti orsakað mikil vandamál fyrir komandi 

kynslóðir. Malthus vakti athygli á þeim áhyggjum sínum sem sneru að hugsanlegum skorti á 

ýmsum nauðsynjum vegna síaukinnar mannfjölgunar. Jevons var svipað þenkjandi en hafði 

þó sérstakar áhyggjur af orkuskorti. Hann vissi að kol voru e.t.v. ekki sjálfbær auðlind (Baker, 

2006). 
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Það er ekki fyrr en á seinni hluta 20. aldar  að hugtakið sjálfbær þróun fær byr undir báða 

vængi og er tekið fyrir og skoðað af einhverri alvöru af þjóðum heimsins. Sjálfbær þróun er 

þýðing úr ensku á hugtakinu „sustainable development“. Orðið „sustain“ þýðist sem 

halda/bera uppi, styðja eða halda gangandi (Landsvirkjun, án dagsetningar). „Development“ 

þýðist sem þróun. Með orðinu þróun er átt við einhverskonar framvindu. Í orðasambandinu 

sjálfbær þróun þarf orðið að vera í jákvæðri merkingu og því þarf að gera greinamun á þróun 

annarsvegar og öfugþróun hinsvegar (Ólafur Páll Jónsson, 2001).  

Það var árið 1983 sem Sameinuðu þjóðirnar settu á laggirnar nefnd um umhverfi og þróun. 

Þar fór hin norska Gro Harlmen Brundtland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs, með 

formennsku. Afrakstur nefndarinnar og formennsku Brundtland var skýrslan „Our common 

Future“, oft kölluð Brundtland skýrslan, en hún kom út árið 1987. Í þessari tilteknu skýrslu 

var fyrst fjallað um hugtakið sjálfbæra þróun og mikilvægi þess fyrir þjóðir heims í tengslum 

við ástand og horfur í umhverfismálum (Dresner, 2002). Skýrslan markaði kaflaskil hjá 

þjóðum heimsins því hún gerði hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar að alþjóðlegu markmiði. Í 

skýrslunni var sjálfbær þróun skilgreind á eftirfarandi hátt: „Sjálfbær þróun er þróun sem gerir 

okkur kleift að uppfylla þarfir okkar án þess að stefna möguleikum komandi kynslóða í voða 

til að uppfylla sínar þarfir.“ (Hreinn Haraldsson, Jóhann Guðmundsson, Rúnar Guðjónsson, 

2001). Þrátt fyrir að hin formlega skilgreining hafi ekki komið til fyrr en 1987 þá er 

hugmyndafræðin á bakvið hugtakið gömul. Meginhugmyndinni á bakvið sjálfbæra þróun má 

skipta í tvennt. Annarsvegar snýst sjálfbær þróun um að ganga ekki óhóflega á auðlindir 

náttúrunnar heldur beri að nýta þær í hófi og helst þannig að þær endurnýi sig. Í öðru lagi ber 

okkur samkvæmt hugmyndafræðinni að nýta auðlindir náttúrunnar þannig að ekki hljótist 

mengun né umhverfisskaði af (Ólafur Páll Jónsson, 2001). 

Til að uppfylla okkar eigin þarfir þurfum við að líta til þeirra þriggja grunnstoða sem einkenna 

sjálfbæra þróun. Þetta eru efnahagsstoð, umhverfisstoð og samfélagsstoð. Við eigum að leitast 

við að uppfylla okkar þarfir án þess að skapa ójafnvægi milli stoðanna þriggja. Við eigum að 

geta uppfyllt þarfir okkar er snerta efnahag og samfélag án þess að ganga of hart að 

náttúrunni. Með þessu móti getum við skilað jörðinni í sama og jafnvel betra ásigkomulagi til 

framtíðar ábúenda hennar.  

2.1 Þróun á Íslandi 

Á Íslandi hefur orðið mjög ör þróun sem tengja má við vélvæðinguna snemma á 20. öld. 

Þjóðfélagið var nútímavætt á tiltölulega skömmum tíma. Þessi þróun færði Íslendingum aukin 
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viðskipti  á vörum og þjónustu og síaukinn hagvöxt. Það má segja að á Íslandi hafi samfélagið 

farið í flugtak. Með flugtaki er átt við að á tiltölulega skömmum tíma hafi ný tækifæri skapast 

á 20. öldinni sem fluttu samfélagið og efnahag Íslands á annað stig. Þessi þróun var mjög 

hröð, e.t.v. of hröð miðað við hversu hratt Íslendingar fjölguðu sér. Þessari hröðu þróun fylgdi 

ákveðið sjónarmið, t.d. að kjörið væri að nota náttúruauðlindirnar til þess að bæta hér efnahag 

og lífsskilyrði. Náttúran bauð upp á að hér væri hægt að byggja upp ákveðna atvinnustefnu í 

tengslum við fallvötnin og fossana (Baker, 2006). Sú stefna hefur verið við líði síðan um 

miðjan sjöunda áratuginn og er oft kennd við stóriðju. 

Ekki er langt síðan að hugmyndir voru uppi um að sökkva Þjórsárverum og nýta Gullfoss og 

Mývatn sem virkjunarkosti (Jakob Björnsson, 1970). Það er mat höfundar að Gullfoss verði 

seint virkjaður úr þessu. Þau viðhorf sem Íslendingar hafa til fossins, m.t.t. fegurðar og 

hlutverki hans gagnvart ferðaþjónustunni, vega einfaldlega of mikið. Ef litið er til þeirrar 

þróunar sem átt hefur sér stað hefur ákveðið ójafnvægi verið viðvarandi. Hugtakið sjálfbær 

þróun er byggt á þremur grunnstoðum, þ.e. samfélagsstoð, efnahagsstoð og umhverfisstoð. 

Þessar stoðir halda uppi sjálfbærri þróun (Roger, Jalal, og Boyd, 2009). Gott er að notast við 

orðið „stoð“ í þessu samhengi. Menn hafa fleygt fram orðum eins og „vídd“ eða „þáttur“ og 

eru þau orð góð og gild. „Stoð“ er hins vegar orð sem hægt er að nota til þess að búa til 

myndhverfingu fyrir skilgreininguna. Það er ákaflega mikilvægt að stoðir í húsi séu jafn 

sterkar. Orðið jafnvægi er grundvallar orð þegar kemur að sjálfbærri þróun. Ef ein stoðin er 

veik eru allar líkur á því að hinar stoðirnar hrynji undan þunga þaksins því saman mynda 

þessar stoðir heild sem ekki má rjúfa.  
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Mynd 2: Sjálfbær þróun (Landsvirkjun, án dagsetningar) 

 

Við getum litið til þeirra skipta sem hafa orðið á milli umhverfisstoðarinnar og þeirrar 

efnahagslegu. Tilhneigingin hefur verið sú að nota umhverfisauðlindirnar til þess að knýja 

efnahagslega þróun ótrautt áfram. Virkjun við Kárahnjúka er nærtækt og nýlegt dæmi um 

þetta. Þeirri framkvæmd var ýtt úr vör af stjórnvöldum og átti að skapa hér velsæld og 

hagvöxt. Umhverfissjónarmið máttu sín lítils gegn þessum rökum stjórnvalda.  

Ef litið er til þeirra áhrifa sem þessi þróun hefur á samfélagslega þáttinn má leiða líkur að því 

að mikið ójafnvægi sé þar á ferð. Samfélagslegur stöðugleiki þarf á því að halda að gætt sé að 

því að ekki sé gengið of nærri náttúruauðlindum og einnig hvernig þeirri orku sem 

auðlindirnar skapa er úthlutað. Í dag fer rúmlega 80% af þeirri orku sem Landsvirkjun 

framleiðir til einsleitrar stóriðju (Landsvirkjun, 2009). Þessi staðreynd veikir getu framtíðar 

ábúenda landsins okkar til þess að útdeila orkunni með fjölbreytileika og nýsköpun að 

leiðarljósi (Baker, 2006). 

Í seinni tíð hefur hugtakið sjálfbær þróun notið síaukinna vinsælda og algengt er að fyrirtæki 

tileinki sér hugmyndafræði stefnunnar gjarnan í tengslum við stefnu um samfélagslega 

ábyrgð. Það að vinna eftir hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar gerir það að verkum að 

jafnvægi og gegnsæi myndast og er það af hinu góða.  
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2.2 Misskilningur varðandi sjálfbæra þróun 

Hvimleiður misskilningur er viðvarandi varðandi hugtakið sjálfbær þróun. Mörg fyrirtæki og 

stofnanir segja sig sjálfbær og telja sig þar af leiðandi vinna eftir hugmyndafræði sjálfbærrar 

þróunar. Svo er ekki. Sjálfbærni er sjálfstætt hugtak og á uppruna sinn í vistfræði og tekur á 

því hvort að nýting á auðlindum sé sjálfbær, þ.e.a.s. hvort að auðlindirnar lifi til lengri tíma 

litið (Baker, 2006). 

Mörg fyrirtæki hafa sjálfbæran rekstur. Það þýðir að sá rekstur sem fyrirtækið leggur stund á 

er sjálfbær til lengri tíma. Þessi sjálfbærni getur verið háð náttúrulegum auðlindum sem og 

annarskonar auðlindum t.d. fjárfestingum. Þá spila ákvarðanir um vöru/þjónustu, markað og 

staðsetningu stóra rullu þegar kemur að því að gera reksturinn sjálfbæran og viðvarandi 

(Haberberg og Rieple, 2008). Þó að reksturinn sem slíkur sé sjálfbær þá hefur það eitt og sér 

lítið með sjálfbæra þróun að gera. Reksturinn og afkoma hans fellur mestmegnis undir 

efnahagslegu stoðina. Ef hún ein og sér er sjálfbær þá er ekki þar með sagt að hinar séu það 

sjálfkrafa einnig. Það þarf að vinna í samfélags- og umhverfisstoðinni til jafns við þá 

efnahagslegu til að hægt sé að stimpla sig sem fylgjanda sjálfbærrar þróunar.  

Kolbrún Halldórsdóttir (munnleg heimild, 25.2.2011) bendir á að misskilnings gæti við hina 

opinberu skilgreiningu á hugtakinu sjálfbær þróun. Í skýrslunni Velferð til framtíðar sem er í 

raun stefnumörkun til 2020, hvað varðar sjálfbæra þróun í íslensku samfélagi, er sjálfbær 

þróun skilgreind á eftirfarandi veg:  

 

Sjálfbær þróun hefur þrjár meginstoðir: efnahagsvöxt, félagslega 

velferð og jöfnuð og vernd umhverfisins. Skoða verður þessa þrjá 

þætti í samhengi og leitast við að hámarka efnahagslega og félagslega 

velferð án þess að skaða umhverfið (Umhverfisráðuneytið, 2002). 

 

Þarna eru „hámörkun“ og „vöxtur“ lykilorð. Kolbrún (munnleg heimild, 25.2.2011) segir að 

hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar snúist um jafnvægi. Hún bendir á að hugmyndafræði 

sjálfbærrar þróunar eigi að snúast um að uppfylla kröfur nútímans um lífsgæði á sama tíma og 

við gætum þess að umhverfisstoðin skaðist ekki, þannig að komandi kynslóðir eigi sömu 

möguleika á að uppfylla þarfir sínar og við í dag sem núverandi ábúendur jarðarinnar.  

Það að íslensk skilgreining á hugtakinu sjálfbærri þróun, sem sett er fram í opinberri 

stefnumörkun, fari ekki saman við skilgreininguna sem farið var af stað með í upphafi og er 

almennt litið á sem hinu réttu og sameiginlegu skilgreiningu ríkja heimsins skítur skökku við 
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að mati höfundar, sér í lagi þegar hún er sett fram í jafn mikilvægri stefnumörkun og Velferð 

til framtíðar.  

3 Grænþvottur (e. Greenwashing) 

Grænþvottur er hugtak sem hefur sótt í sig veðrið samferða hugtakinu sjálfbærri þróun. 

Staðreyndin er sú að þessi hugtök tengjast vissum böndum. Þróunin undanfarin ár hefur 

einkennst af „grænum“ hugsunarhætti. Lífræn-, náttúruleg- og vistvæn framleiðsla höfðar til 

fólks sem lætur sér annt um umhverfið. Þó eru til þeir aðilar sem stunda ósiðlega 

viðskiptahætti og notfæra sér þá vitundarvakningu sem átt hefur sér stað meðal fólks, í átt að 

„grænum“ hugsunarhætti, til þess að hagnast á honum. Með grænþvotti er verið að vísa í 

aðgerðir þar sem vöru eða þjónustu er komið á framfæri sem umhverfislega áreiðanlegri án 

þess að hún sé það yfir höfuð (LaCount, 2009).  

Hugtakinu er vel lýst með dæmi um bílaiðnaðinn en það hefur lengi vel verið viðloðandi 

hann. Þegar bílaframleiðendur fóru að líta til annarra orkugjafa heldur en þeirra hefðbundnu, 

jarðefnaeldsneytis, kom vetni fljótt inn í myndina. Þetta var talinn ákjósanlegur kostur og því 

fóru margir bílaframleiðendur út í það að hanna og framleiða bíla sem gengu fyrir þessum 

nýja og spennandi orkugjafa. Í kjölfarið var miklum fjármunum varið í markaðssetningu á 

þessum nýju bílum sem voru lausir við útblástursmengun. Fljótt komu þó fram 

gagnrýnisraddir sem bentu á að bílaframleiðendurnir væri vísvitandi að slá ryki í augu 

neytandans. Raunin  er nefnilega sú að vetnisframleiðsla er gífurlega orkufrek. Hvaðan kom 

svo orkan? Hún var framleidd með bruna á kolum, olíu eða gasi en þetta er ekki raunin á 

Íslandi en megnið af rafmagni heimsins er enn framleitt með þessum hætti. Þessari staðreynd 

láðist bílaframleiðendunum að benda almenningi á. Má leiða líkur að því að framleiðsla á 

vetnisbílum hafi verið markaðsátak og hluti í nýsköpun fyrirtækisins sem átti samt sem áður 

lítið sem ekkert skylt með umhverfisvernd þegar öllu var á botninn hvolft (Hoffman og 

Hoffman, 2008). 

Til eru smærri dæmi um grænþvott og trúlega verðum við vitni að honum í okkar daglega lífi 

án þess að verða þess vör. Nærtækt dæmi er þegar við förum út í búð og sjáum hreinsiefni 

með myndum af fallegu landslagi, grænum trjám og tærum sjó. Varan sem slík hefur ekkert 

með grænan hugsunarhátt að gera en merkingarnar eru til þess fólgnar að láta okkur halda að 

fyrirtækið sé að gera sitt hvað umhverfismálin varðar.  

Eftirfarandi eru nokkur atriði sem gætu einkennt fyrirtæki sem stunda grænþvott. 
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Talað undir rós 

Fyrirtæki sem setur fram texta sem hefur enga greinilega þýðingu og er illskiljanlegur er 

líklegra en önnur til að stunda grænþvott. 

Græn afurð – Óhreint fyrirtæki 

Dæmi um þetta er vistvæn vara sem búin er til í fyrirtæki sem mengar mikið. T.d. vetni sem 

framleitt er með orku frá kolaorkuveri. 

Leiðandi myndir 

Myndir sem settar eru fram til að fegra starfssemi fyrirtækisins og móta skoðun manna á 

fyrirtækinu sjálfu. Dæmi um þetta væri mynd þar sem blóm koma út úr útblástursröri bíls. 

Gefa til kynna yfirburði yfir aðra 

Fullyrðingar fyrirtækja sem til þess eru fallnar að auglýsa yfirburði yfir samkeppnisaðila eru 

varasamar. Það telst ekki til afreka að hafa yfirburði yfir fyrirtækjum sem eru allt annað en 

„græn“. 

Óviðeigandi fullyrðingar 

Að leggja ofuráherslu á einn grænan eiginleika þegar aðrir eiginleikar fyrirtækisins eru síður 

en svo til fyrirmyndar hvað varðar grænan hugsunarhátt (Futerra Sustainability 

Communications, án dagsetningar). 

4 Rannsókn og gagnaöflun 

Við rannsókn þessa verkefnis þóttu viðtöl best til þess fallin að varpa ljósi á viðfangsefnið. 

Ljóst var að ekki lágu fyrir upplýsingar sem yrðu til þess að breikka og dýpka skilning á 

efninu og þá var rannsóknarefnið þess eðlis (hugtak beintengt við ákveðið fyrirtæki og 

starfsemi þess) að þær upplýsingar sem fyrir lágu nægðu ekki til að svara 

rannsóknarspurningunum. Sú ákvörðun var því tekin að fara út í öflun upplýsinga í gegnum 

viðtalsferli sem svara átti rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í upphafi. Þar sem 

ekki var hægt að reikna með því að hægt væri að færa fram svör við rannsóknarspurningunum 

með hlutlægum sönnunum var viðtalsrannsókn valin við gerð verkefnisins. Sú vissa var fyrir 

hendi um að málið væri umdeilt og best væri að varpa ljósi á það með því að lýsa viðhorfum, 

skoðunum og hvötum þeirra sem málið snertir. Til að svara rannsóknarspurningunni var farin 
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sú leið að kafa ofan í raunveruleika og skoðanir ákveðinna aðila. Mikilvægt er að átta sig á 

því að viðhorf einstaklinga kunna að breytast dag frá degi og hér er engin undantekning þar á 

(McDaniel og Gates, 2008). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna viðhorf einstaklinga til 

sjálfbærrar þróunar hjá Landsvirkjun í dag. Þessi viðhorf eru mótuð af því hvernig 

Landsvirkjun er að hegða sér í dag m.t.t. sjálfbærrar þróunar. Ef Landsvirkjun tekur upp á því 

að gera breytingar í sinni hegðun kunna viðhorf þeirra einstaklinga sem rætt var við að 

breytast að sama skapi.  

Í upphafi var óttast að helstu vandkvæði rannsóknarinnar myndu felast í því að fá hæfa 

viðmælendur til viðtals en svo var ekki. Allir þeir viðmælendur sem haft var samband við 

(notast var við tölvupóst) tóku mjög vel í beiðni um viðtal og voru mjög áhugasamir um 

verkefnið. E.t.v. var það vegna þess að viðmælendurnir skiptust í tvo hagsmunahópa, hvor um 

sig mjög kappgjarn og boðinn og búinn að gera sitt til stuðnings málsstaðnum. Þrátt fyrir 

áhugann tók viðtalsferlið töluvert lengri tíma en reiknað hafði verið með.  

Viðmælendur voru valdir út frá þekkingu þeirra á efninu. Reynt var að hafa fjölbreytileika 

fyrir hendi og fá aðila til viðtals með mismunandi bakgrunn og áherslur til að fá sem flest 

sjónarhorn á viðfangsefnið.  

Tekin voru viðtöl við eftirtalda aðila: 

Andra Snæ Magnason, rithöfund. 

Árna Finnsson, formann Náttúruverndarsamtaka Íslands. 

Kolbrúnu Halldórsdóttur, fyrrverandi alþingiskonu og ráðherra. 

Rögnu Söru Jónsdóttur, yfirmann samskiptasviðs Landsvirkjunar. 

Ragnheiði Ólafsdóttur, umhverfisstjóra Landsvirkjunar. 

Sú aðferðafræði sem notast var við kallast hálfstöðluð einstaklingsviðtöl. Þessi aðferð gefur 

viðmælendum þann tíma og það svigrúm sem þeir þurfa til að tjá sig opinskátt um tiltekið efni 

sem fyrirfram er ákveðið af spyrli. Spyrillinn beinir viðmælandanum í ákveðinn farveg sem 

tengist efni rannsóknarinnar. Með þessari aðferð öðlast rannsakandi skilning á sjónarmiði 

viðmælandans. Aðferðin færir rannsakandanum ekki áþreifanlegar staðreyndir upp í 

hendurnar (Sociological Research Skills - Research methods, án dagsetningar) heldur liggja 

staðreyndirnar í þeim skoðunum og viðhorfum sem fram koma í  viðtölunum. 
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Viðtölin voru tekin í janúar og febrúar árið 2011 á fyrirfram ákveðnum stöðum. Staðsetning 

viðtalanna var ekki sett í forgang. Áhersla var þó lögð á að umhverfið væri þægilegt og 

skapaði afslappað andrúmsloft til viðræðnanna. Allir viðmælendurnir samþykktu 

hljóðupptöku skilyrðalaust. Þeim var gert ljóst að nöfn þeirra og skoðanir kæmu fram í 

viðkomandi verkefni. Í upphafi viðtalsins kynnti höfundur sjálfan sig og verkefnið svo 

viðmælendurnir gerðu sér betur grein fyrir því um hvað málið snerist.  

Hvert viðtal var opnað með mjög opinni spurningu. Eftir því sem leið á viðtalið þrengdust 

spurningarnar. Viðmælendurnir fengu tækifæri til að tala opinskátt um þær spurningar sem 

þeir voru spurðir. Viðtölin byggðu á fimm opnum spurningum. Þær voru þess eðlis að 

viðmælendur áttu að eiga hægt um vik að tala opinskátt um efni spurninganna. Með þessu 

móti tókst að undirstrika þá þætti sem viðmælendunum þóttu mikilvægir og einnig tókst að fá 

góða mynd af því hvernig sjónarhorn viðmælendanna var á efnið, hvernig þeir skildu 

viðfangsefnið og upplifðu það.  

Við hverja af fyrrgreindum fimm spurningum voru teknir til punktar sem unnt var að nota í 

þrengri spurningar um viðfangsefnið og þá nýttust þeir vel til stýringar á viðmælendunum. 

Þessir punktar breyttust eftir því sem leið á viðtalið til að varpa betri sýn á það sem 

viðmælendunum þótti augljóslega skipta mestu máli. Með þessu móti var unnt að fá betri 

innsýn og skilning á viðfangsefninu.  

Viðtölin voru rituð upp á tölvutækt form. Sú aðgerð einfaldaði þá vinnu sem fólst í því að 

flokka þau atriði út sem mestu máli þóttu skipta við gerð verkefnisins. Þetta voru atriði sem á 

beinan hátt tengdust þeim spurningum sem lagðar voru fram en einnig málefni sem tveir eða 

fleiri viðmælendur minntust á án þess að þeir hafi verið hvattir sérstaklega til þess í gegnum 

viðtalið. Það að málefni hafi komið upp með þessum hætti hjá tveimur eða fleiri 

viðmælendum undirstrikaði mikilvægi þess. 

5 Landsvirkjun 

Samkvæmt 2. gr. laga nr. 42/1983 þá er tilgangur Landsvirkjunar að stunda starfsemi á 

orkusviði ásamt annarri viðskipta- og fjármálastarfsemi samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju 

sinni. Samkvæmt 1. gr. sömu laga er Landsvirkjun sameignarfyrirtæki íslenska ríkisins og 

Eignarhlutar ehf. Þar sem íslenska ríkið á 99,9% hlut á móti Eignarhluta ehf. Hlutverk 

Landsvirkjunar er að hámarka afrakstur af þeim orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir 
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með sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni í fyrirrúmi. Landsvirkjun framleiðir 

75% af íslenskri raforku (Landsvirkjun, án dagsetningar). 

Dótturfélög Landsvirkjunar eru sex talsins. Þau eru Landsnet hf., Landsvirkjun Power ehf., 

Fjarski ehf., Þeistareykir ehf., Icelandic Power Insurance Ltd. og Hraunaveita ehf. Að auki 

hefur Landsvirkjun tengsl við fleiri félög m.a. í gegnum eignarhluti (Landsvirkjun, 2011). 

Tekjur af rekstri Landsvirkjunar árið 2010 námu 377,6 milljónum USD og nam handbært fé 

frá rekstri 229,6 milljónum USD. Landsvirkjun skilaði hagnaði árið 2010 sem nam 72,9 

milljónum USD. Landsvirkjun náði að lækka nettó vaxtaberandi skuldir um 149,9 milljónir 

USD en þær voru í árslok 2.674 milljónir USD. Annað árið í röð tókst Landsvirkjun að halda 

afborgunum lána hærri en lántökum. Heildareignir Landsvirkjunar um áramót 2010 námu 

4.837 milljónum USD.  Um áramót 2010-2011 hafði Landsvirkjun aðgang að 573,2 

milljónum USD og verður lausafjárstaða þeirra því að teljast sterk (Landsvirkjun, 2011). 

5.1 Stutt saga 

Landsvirkjun var stofnuð þann 1. júlí árið 1965. Hugmyndin á bakvið stofnun fyrirtækisins 

var sú að stjórnvöld höfðu áhuga á að reyna að nýta þær orkuauðlindir sem hér eru. Ætlunin 

var að reyna að laða að erlenda fjárfesta í orkufrekan iðnað. Á svipuðum tíma lýsti svissneski 

álframleiðandinn Alusuisse yfir áhuga á að koma á legg álveri á Íslandi. Samningar náðust og 

í framhaldinu var ráðist í fyrstu stóru framkvæmd fyrirtækisins. Búrfellsvirkjun átti að sjá 

hinu nýja álveri fyrir orku. Bygging Búrfellsvirkjunar var stór framkvæmd á íslenskan 

mælikvarða og var hún fjármögnuð að þriðjungi af Alþjóðabankanum. Bankinn leit á lánið 

sem framlag til þróunaraðstoðar á Íslandi. Lánið frá Alþjóðabankanum hafði mikið um 

eignarhald hins nýja fyrirtækis að segja en bankinn setti það sem skilyrði fyrir láni að 

fyrirtækið yrði sjálfstætt og óháð og því setti hann fram kröfu þess efnis að Reykjavíkurborg 

og ríki skiptu Landsvirkjun jafnt sín á milli.  

Á árunum 1995-1996 fékk stóriðjustefnan byr undir báða vængi en þá sköpuðust afar hagstæð 

skilyrði á Íslandi fyrir erlenda fjárfestingu í tengslum við orkufrekan iðnað. Á tímabilinu 

náðust stórir samningar m.a. um aukin raforkukaup til álversins í Straumsvík, 

Járnblendifélagsins og þá gengu Landsvirkjunarmenn frá samningi við nýtt álver Norðuráls 

um raforkukaup. Í kjölfarið tók við mikil uppbygging hjá Landsvirkjun. Á fimm árum jók 

fyrirtækið raforkuframleiðslu sína um 60%. Virkjanir voru stækkaðar og nýjar byggðar. 
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Árið 2002 samdi Landsvirkjun við Alcoa Fjarðaál á Reyðarfirði um sölu á rafmagni til nýs 

álvers. Ráðist var í umdeildustu og stærstu virkjunarframkvæmd Íslandssögunnar, 

Kárahnjúkavirkjun. Rafmagnsframleiðsla hófst í Fljótsdalsstöð, aflstöð Kárahnjúkavirkjunar, 

árið 2007. Raforkuframleiðsla Landsvirkjunar jókst um 60% við þessa einu framkvæmd 

(Landsvirkjun, án dagsetningar). 

5.2 Eignarhald 

Eins og fram kom hér að ofan var aðkoma Alþjóðabankans grundvöllur fyrir stofnun 

Landsvirkjunar. Bankinn setti það sem skilyrði að fyrirtækið gæti starfað sjálfstætt og óháð 

stjórnvöldum og því var sú krafa sett fram að íslenska ríkið og Reykjavíkurborg ættu sitthvorn 

helmingshlutinn í fyrirtækinu.  

Árið 1983 kom Akureyrarbær inn í eignarhaldið og eignaðist 5% af helmingshlut 

Reykjavíkurborgar. Við innkomu Akureyrarbæjar bættist Laxárvirkjun við stöðvar 

Landsvirkjunar en hún hafði áður verið í eigu Akureyrarbæjar.  

Þann 1. janúar 2007 yfirtók íslenska ríkið eignarhlut Akureyrarbæjar og Reykjavíkurborgar og 

hefur Landsvirkjun frá og með þeim degi verið 100% í eigu íslenska ríkisins og undir hatti 

fjármálaráðuneytisins (Landsvirkjun, án dagsetningar). 

5.3 Starfsemin 

Í dag grundvallast starfsemi Landsvirkjunar á 15 aflstöðvum víðsvegar um landið. Allar eru 

þær vatnsaflstöðvar utan þriggja. Stöðvarnar í Bjarnaflagi og Kröflu eru jarðgufustöðvar og þá 

er aflstöðin í Straumsvík gasaflstöð og notuð sem varaaflstöð fyrir álverið í Straumsvík en 

einnig til að jafna út spennusveiflur í orkukerfinu.   
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Aflstöð Uppsett afl (MW) Tegund 

Bjarnarflag                              3      Jarðgufuvirkjun 

Blöndustöð                         150      Vatnsaflsstöð 

Búrfellsstöð                         270      Vatnsaflsstöð 

Fljótsdalsstöð                         690      Vatnsaflsstöð 

Hrauneyjafossstöð                         210      Vatnsaflsstöð 

Kröflustöð                           60      Jarðgufuvirkjun 

Laxárstöðvar*                        27,5      Vatnsaflsstöð 

Sigöldustöð                         150      Vatnsaflsstöð 

Sogsstöðvar**                           90      Vatnsaflsstöð 

Straumsvík                           34      Gasaflsstöð 

Sultartangastöð                         120      Vatnsaflsstöð 

Vatnsfellsstöð                           90      Vatnsaflsstöð 

Alls                  1.894,5        

* Samtals eru þrjár stöðvar í Laxá sem alls  gefa 27,5 MW 

** Samtals eru þrjár stöðvar í Soginu sem alls gefa 90 MW 

Mynd 3: Aflstöðvar Landsvirkjunar 2011 (Landsvirkjun, án dagsetningar) 

Með tilkomu nýrra raforkulaga breyttist starfsemi Landsvirkjunar nokkuð. Helsta breytingin 

var fólgin í því að flutningssvið fyrirtækisins var fært yfir í sjálfstætt starfandi dótturfélag 

Landsvirkjunar. Hið nýja fyrirtæki fékk nafnið Landsnet og á í dag flutningskerfi landsins 

ásamt því að sinna daglegum rekstri og stjórnun þess (Landsvirkjun, án dagsetningar). 

6 Hvernig nálgast Landsvirkjun sjálfbæra þróun? 

Landsvirkjun hefur unnið töluvert með og kynnt hugtakið sjálfbæra þróun. Um það má deila 

hversu mikið vægi hugtakið hefur haft þegar kemur að framkvæmdum hjá fyrirtækinu í 

gegnum tíðina en eitt er þó ljóst að hugtakið verður sífellt meira áberandi. Við sjáum 

uppsettar vefsíður sem kynna eiga til sögunnar sjálfbæra þróun í tengslum við það starf sem 

fer fram hjá Landsvirkjun (www.sjalfbaerni.is) og ýmis verkefni sem tengjast samfélagslegri 

ábyrgð og umhverfinu. Á heimasíðu Landsvirkjunar eru ýmsir málaflokkar kynntir til 

sögunnar, t.d. grænt bókhald, ýmsar rannsóknir, samfélagsmál, mat á umhverfisáhrifum o.fl. 

(Landsvirkjun, án dagsetningar). Allir þessir flokkar tvinnast saman við stefnu Landsvirkjunar 

um sjálfbæra þróun. 

http://www.sjalfbaerni.is/
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Í þessum kafla verður fjallað um hvernig Landsvirkjun nálgast sjálfbærni. Bæði verður farið 

yfir þá þætti sem tengjast sjálfbærri þróun hjá Landsvirkjun og hafa nú þegar verið teknir í 

gagnið og kynntir til sögunnar en einnig verður fjallað um hvar Landsvirkjun megi gera betur 

og hvaða þætti fyrirtækið gæti skoðað sem ekki hefur enn verið litið til varðandi sjálfbæra 

þróun.  

6.1 Er Landsvirkjun kandídat í að halda úti stefnu um sjálfbæra þróun? 

Í máli Rögnu Söru Jónsdóttur (munnleg heimild, 25.2.2011), yfirmanns samskiptasviðs 

Landsvirkjunar, kemur skýrt fram að henni finnist að hvert fyrirtæki ætti að eiga þess kost 

að taka þátt í því að stefna að aukinni sjálfbærni. Hún sagði að það mætti vissulega deila 

um það hvort að fyrirtæki sem að nýtir náttúruauðlindir í sínum rekstri eigi þess einhvern 

tíma kost að ná fram fullkominni sjálfbærni en benti jafnframt á að til væru ólík stig af 

hugtakinu. Henni finnst ákaflega mikilvægt að fyrirtæki sem nýta náttúruauðlindirnar 

tileinki sér sjálfbæra þróun og að það ætti ekki að útiloka þau frá því að tileinka sér 

stefnuna fyrir það eitt að þau nýti náttúruauðlindirnar. Ef dæmið væri sett upp á þann veg 

að fyrirtæki teldu sig ekki eiga möguleika á því að uppfylla skilyrði sjálfbærninnar, myndi 

það án efa virka letjandi á viðkomandi og eflaust myndi sá hugsunarháttur verða ríkjandi 

að tilgangslaust sé að byrja ef engar líkur eru á því að uppfylla kröfurnar.   

Ragna Sara (munnleg heimild, 25.2.2011) segir enn fremur að hún telji að fyrirtækið eigi 

mjög auðvelt með að uppfylla efnahagslega þáttinn og þá ætti það líka að geta uppfyllt að 

vera samfélagslega sjálfbært, að skaða ekki möguleika nýrra kynslóða á því að búa í góðu 

samfélagi. Hinsvegar viðurkennir hún að umhverfisþátturinn sé sá umdeilanlegasti og 

dæmin sýna að hann hefur verið þyrnir í augum margra. Þrátt fyrir það þá telur hún að 

fyrirtækið eigi alla möguleika á því að verða umhverfislega sjálfbært. 

Af máli Rögnu Söru má sjá að það er ákaflega nauðsynlegt fyrir fyrirtæki á borð við 

Landsvirkjun, sem hefur jafn veigamikil áhrif á auðlindir, að tileinka sér sjálfbæra þróun. 

Án hennar væru fá stjórntæki til að fara eftir og nýtingin færi fram úr góðu hófi. Ef of langt 

er gengið á nýtingarþátt auðlindanna munu menn fyrr en seinna rekast á náttúrulega 

hindrun. Það kann ekki góðri lukku að stýra að ætla sér að hefla utan af náttúrulegu 

stoðinni til þess að bæta utan á þá samfélagslegu og efnahagslegu. Með tíð og tíma verður 

náttúrulega stoðin fyrir máttleysi. Þessu máttleysi fylgir óhjákvæmileg veiking á hinum 

tveimur stoðunum. Keðjan er aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn. 
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6.2 Vélin 

 

Líklega skiptir engu máli hver kemst til valda á næstu árum. Vél er 

farin í gang sem vill sífellt stækka álver og virkja meira. Hvers vegna? 

Það þarf orku til að bræða meira, það er raunveruleikinn. Hversu langt 

á að ganga? Alveg þar til menn mæta náttúrulegri hindrun. Hvað gerist 

þá? Þá klóra menn sér í hausnum og bera sig saman við önnur lönd. 

Af hverju enduðum við hér? (Andri Snær Magnason, 2006, bls. 146-

147). 

Svona lýsir Andri Snær Magnason, rithöfundur, ástandinu eins og hann sá það árið 2006. 

Þarna lýsir hann ákveðnum vítahring sem að hans mati á fátt skylt með sjálfbærri þróun. 

Samfélagið er farið að gera kröfu á stjórnvöld og þarf af leiðandi Landsvirkjun um 

mannaflsfrekar framkvæmdir. Þetta hefur í gegnum tíðina verið þróun sem stjórnvöld hafa 

tekið þátt í og afkvæmi þessarar stefnu eru gríðarstórir verktakar, stórar og öflugar verkfræði- 

og hönnunarstofur og svona mætti lengi telja. Menn kunna að spyrja sig hvort að það sé ekki 

ágætis þróun að hafa hæf fyrirtæki í landinu sem eru í stakk búin til að takast á við stór og 

krefjandi verkefni. Svarið er jú, upp að vissu marki. Þróunin má hinsvegar ekki færast út á þá 

braut að háværar kröfur um stór verk séu keyrð í gegn að óathuguðu máli. Það er gífurlega 

hættulegt og getur verið fordæmisgefandi. Í þessu samhengi má nefna virkjunarframkvæmdir 

við Kárahnjúka sem var ákvörðun stjórnmála og mjög umdeild. Með þessari tilteknu 

framkvæmd átti að tryggja aukinn hagvöxt í ákveðinn tíma og stuðla að stöðugleika hans. 

Hagvöxturinn kom og fór eins og frægt er orðið.   

Í samtali við Árna Finnsson (munnleg heimild, 31.1.2011) bendir hann á að á Íslandi séu  

fjórar stofnanir sem hafi verið gagngert byggðar upp til þess eins að vinna að því markmiði að 

byggja hér stóriðju og virkjanir. Þessar stofnanir eru Orkustofnun, Iðnaðarráðuneytið, 

Landsvirkjun og verkfræðideild Háskóla Íslands. Allar afkvæmi stjórnvalda. Þær stofnanir 

sem veita ofangreindu stofnunum aðhald eru Náttúruvernd ríkisins, Náttúrufræðistofnun 

Íslands,  Umhverfisráðuneytið og fleiri lítil félög. Árni segir að hér áður fyrr hafi fyrirlitning 

stóriðjustofnana verið mikil í garð hinna sem töluðu fyrir náttúruvernd, þau talin einskisnýt og 

í raun í veginum fyrir uppbyggingu Íslands.  

Þau öfl sem Árni lýsir hér að ofan má vissulega heimfæra til myndhverfingarinnar hans Andra 

Snæs um vélina. Vélin er ákaflega öflugt tæki. Það að stjórnvöld eigi fjögur hjól undir vélinni 

og knýi hana áfram fyrir tilstilli krafta sem skapast þegar samfélagið setur fram kröfur um 
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stórar framkvæmdir gerir vélina áhrifamikla. Þegar svo stór vél er farin að rúlla þarf mikla 

krafta til að bremsa hana af. Ef við setjum þetta tiltekna dæmi í samhengi við grunnstoðir 

sjálfbærrar þróunar þá sjáum við að efnahagslega stoðin fær innspýtingu frá stjórnvöldum 

fyrir tilstilli stofnananna sem settar voru á legg til þess að byggja hér stóriðju og virkjanir. 

Innspýting samfélagslegu stoðarinnar lýsti sér í því að samfélagið og stjórnvöld keyrðu áfram 

uppbyggingu virkjana og stóriðju og þannig fékk samfélagið þörfum sínum fullnægt. Þessum 

tilteknu þörfum var hinsvegar fullnægt á kostnað umhverfisþáttarins. Hægt er að taka 

framkvæmdir við Kárahnjúka sem dæmi. Þar voru þau miklu umhverfisspjöll sem fylgdu 

virkjunarkostinum virt að vettugi og litið framhjá niðurstöðum Skipulagsstofnunar.  

En ber Landsvirkjun einhverjar skyldur gagnvart atvinnulífinu þegar kemur að því að skapa 

mannaflsfrekar framkvæmdir? Svo telur Kolbrún Halldórsdóttir (munnleg heimild, 25.2.2011) 

ekki vera. Að hennar mati eru skyldur Landsvirkjunar skv. lögum að sjá þjóðinni og 

atvinnulífinu fyrir orku. Kolbrún bendir enn fremur á að fram að hruni hafi verið ákaflega 

óheilbrigð stefna við líði sem rekin var af stjórnvöldum og atvinnulífinu og snerist um að 

skapa mannaflsfrekar framkvæmdir stöðugt og í miklum mæli. Að því leytinu til hafi 

Landsvirkjun ætíð verið undir áhrifum frá stjórnvöldum. Þessi tiltekna stefna hafi ekki átt 

neitt skylt með hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar.  

Ragna Sara Jónsdóttir (munnleg heimild, 25.2.2011) segir að umræddur þrýstingur frá 

samfélaginu hafi komið inn á borð Landsvirkjunar og að hann hafi verið áhrifavaldur í nýlegri 

stefnumótun fyrirtækisins. Í þessari stefnumótun var farið í gegnum hvert eiginlegt hlutverk 

fyrirtækisins, Landsvirkjunar, væri. Fyrirtækið er í þjóðareigu og margvíslegur þrýstingur 

skellur á fyrirtækinu frá samfélaginu sökum þess. Sem dæmi nefndi hún þrýsting um 

stórframkvæmdir, þrýsting um að skapa störf, þrýsting um að skapa gjaldeyristekjur o.fl.  

Það var okkar niðurstaða að það væri grundvallarhlutverk 

fyrirtækisins að skapa arð fyrir eiganda fyrirtækisins, sem er þjóðin. 

Reksturinn af fyrirtækinu skili sér til þjóðarinnar og nýta þannig 

raforkukerfið sem hér hefur verið komið upp og þær fjárfestingar sem 

ráðist hefur verið í nú þegar til þess að búa til arð fyrir þjóðina. Þannig 

að þegar farið er út í nýjar framkvæmdir þá er það ekki gert af þeirri 

rót að skapa störf. Það er mjög hættulegt. Rótin af því að fara út í 

nýjar framkvæmdir verður að vera sú að þær skili fyrirtækinu og þar 

með þjóðinni einhverju til framtíðar (Ragna Sara Jónsdóttir munnleg 

heimild, 25.2.2011). 
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Út frá þessu er ljóst að það er stefna Landsvirkjunar að fara út í framkvæmdir á eigin 

forsendum. Utanaðkomandi þrýstingur skiptir þar litlu sem engu. Það er þó ekki langt síðan 

að þessi þrýstingur skilaði sér í framkvæmdagleði en sú hegðun virðist vera á undanhaldi. Það 

er grundvöllur fyrir því að Landsvirkjun geti með sómasamlegum hætti lagt stund á sjálfbæra 

þróun. Það er erfitt að taka í sama streng og Andri Snær (2006) þegar að hann segir: „Líklega 

skiptir engu máli hver kemst til valda á næstu árum. Vél er farin í gang sem vill sífellt stækka 

álver og virkja meira.“ (bls. 146). Þeir viðmælendur sem rætt var við eru flestir sammála því 

að teikn séu á lofti um breyttan hugsunargang innan veggja Landsvirkjunar og þá hafa stefnur 

stjórnvalda breyst til batnaðar hvað málið snerti með stjórnarskiptum. Við skulum athuga að 

Andri Snær skrifar Draumalandið 2006. Í samtali þann 15.2.2011 sagði Andri Snær að þær 

mannabreytingar sem hafi átt sér stað innan veggja Landsvirkjunar séu af hinu góða og gefi 

góð fyrirheit um að e.t.v. sé markviss vinna hafin við það að snúa þeirri slæmu þróun við sem 

snýst um að stækka álver og virkja meira.  

6.3 Áhrif mannauðs á sjálfbæra þróun 

Eitt var það viðhorf sem var mjög áberandi hjá sumum viðmælendanna. Það viðhorf sneri að 

mannabreytingum innan veggja Landsvirkjunar og áhrif þeirra á það hversu þungt sjálfbær 

þróun vigtaði hjá fyrirtækinu. Viðmælendurnir voru flestir sammála um að með 

forstjóraskiptum sem áttu sér stað þegar að Friðrik Sophusson lét af störfum og Hörður 

Arnarsson tók við hefðu ákveðnar áherslur breyst.  

Það er eðlilegt að með nýju fólki við stjórnvölinn þá koma nýjar 

hugmyndir og það er alveg á hreinu ef að þú horfir á Hörð Arnarson 

og Friðrik Sophusson og síðan þá forstjóra þar áður að þeir hafa allir 

sínar ólíku áherslur. Síðan er líka annað sem er bara tíðarandinn sem 

skiptir máli. Það er ekki fyrr en fyrir um 11-12 árum sem að þessi 

umræða um nýtingu náttúrunnar  og náttúrugæði og viðhald á þeim og 

spurning um vernd versus nýtingu kemur upp. Það er ósköp eðlilegt að 

fólk bregðist við fyrst með því að fara í vörn og segja að þetta séu ekki 

nauðsynlegar spurningar eða eitthvað slíkt en núna þá sjáum við að 

þetta er alveg á hreinu að þetta er eitthvað sem skiptir miklu máli og 

það er ekkert hægt að skauta framhjá því. Þannig að fyrirtæki verða að 

innleiða þessa hugsun inn í sína starfssemi annars á það mjög erfitt 

með að starfa (Ragna Sara Jónsdóttir munnleg heimild, 25.2.2011). 

Þetta var svar Rögnu Söru þegar hún var innt eftir því hvort að mannabreytingar innan 

Landsvirkjunar s.s. forstjóraskipti eða breytingar í stjórn hafi haft eitthvað með það að gera að 

stefna Landsvirkjunar um sjálfbæra þróun sé mun sýnilegri nú en áður. Hún bætti því við að 
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þau skilyrði sem hafi myndast innan stjórnar Landsvirkjunar séu mjög heppileg með tilliti til 

sjálfbærrar þróunar og vilja til að skara fram úr á því sviði og vísar í einhug og fagleg 

vinnubrögð meðal stjórnarmanna sem ekki eru sjálfgefin.  

Af þessu má sjá að innanhússmanneskja innan Landsvirkjunar sá augljósar breytingar sem 

fylgdu nýjum mannauð. Þeir sem standa fyrir utan veggi fyrirtækisins verða einnig varir við 

breytingar. 

Það var þessi fjandsamlegi tónn sem kom frá Friðriki Sophussyni. Þá á 

ég við þessi fjandsamlegi tónn hans í garð náttúruverndar og 

umhverfissamtaka, hroki og yfirgangur (Árni Finnsson munnleg 

heimild, 31.1.2011). 

Árni Finnsson tekur eftir augljósum breytingum og af orðum hans má sjá að eftir vissar 

breytingar í mannauði fyrirtækisins hefur málsstaður náttúruverndar og umhverfissamtaka átt 

hægara um vik og e.t.v. náð einhverri samþáttun með nýrri og breyttri stefnu Landsvirkjunar 

hvað varðar umhverfismál.  

Árni setti fram raundæmi sem sýnir glögglega að sú umhverfisstefna sem var við líði í tíð 

Friðriks Sophussonar var meira í orði en á borði. Árni lýsir því þegar Friðrik Sophusson 

skrifar grein í Morgunblaðið og gerir atlögu að umhverfisverndarsamtökum, sakaði þau um 

lygi. Ekki verður lagt mat á hvort það hafi verið réttmæt ásökun hér. Á sama tíma var 

Landsvirkjun að byrja með stefnu sem stuðla átti að auknum samskiptum við almenning.  

Stuttu eftir þetta var staddur á Íslandi fulltrúi frá World Wide Fund For Nature (WWF). 

Honum fannst þetta samspil Landsvirkjunar ekki passa saman og spurði af hverju þeir vildu 

tala við hann í dag ef þeir teldu hann ljúga. Ef einhver heldur því fram að annar ljúgi 

vísvitandi, hvaða grundvöllur er þá fyrir samræðum þeirra á milli?  

Hér að ofan er stjórnanda lýst sem hefur sín gildi og sínar áherslur. Hvernig Friðrik 

Sophusson tók á málunum í sinni stjórnartíð var ekki stjórnað af mannvonsku heldur vann 

hann sín verk eftir sínum persónulegu gildum og þeim gildum sem Landsvirkjun stóð fyrir. 

Með nýjum forstjóra breyttust þessi gildi og vægi þeirra.  

Kolbrún Halldórsdóttir (munnlegt heimild, 25.2.2011) heldur því fram að sterk tengsl séu á 

milli Landsvirkjunar og þeirra stjórnmálaafla sem eru við stjórnartaumana hverju sinni. Hún 

bendir á að sú stefna sem stjórnvöld framfylgdu fram að hruni hafi ekki átt neitt skylt við 

hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar og þar af leiðandi hafi Landsvirkjun ekki gert neitt til að 

innleiða slíka hugsun í sínum störfum. Með nýjum stjórnvöldum og nýjum áherslum ásamt 



22 
 

nýjum forstjóra Landsvirkjunar hefur farið í gang ákveðið ferli sem á að stuðla að breytingum 

í starfsemi Landsvirkjunar. Skipulags-, endurskoðunar- og stefnumótunarvinna hefur átt sér 

stað og ristir sú vinna djúpt að sögn Kolbrúnar.  

Kolbrún og Ragna Sara (munnlegar heimildir, 25.2.2011) eru sammála um að með brotthvarfi 

boðbera gamallar og gjaldþrota stefnu séu aðrir aðilar komnir inn sem þær trúa að ætli sér af 

heilum hug að innleiða nýja hugsun og ný gildi  í starfi Landsvirkjunar.  

... þarna eru gamlir virkjunarjaxlar og verkfræðingar sem hafa verið 

ákaflega pirraðir út í náttúruverndarsjónarmið svo að maður orði þetta 

mjög pent og Landsvirkjun er sterkt fyrirtæki af því að þar vinnur 

mikið af fólki með mikið af kunnáttu en það þróast líka alltaf innan 

fyrirtækja ákveðinn „kúltúr“ (Árni Finnsson munnleg heimild, 

31.1.2011). 

Þarna kemur Árni að punkti sem vert er að veita athygli. Fyrirtækjamenning er fyrirbæri sem 

ákaflega erfitt er að breyta. Spurningar vakna um það hvort að forstjóraskipti ein og sér geti 

orðið þess valdandi að viðsnúningur verði á því hvernig aðilar haga sér innan 

skipulagsheildarinnar? Þarf starfsfólk ekki að hafa vissa skírskotun í gildi hinnar nýju stefnu 

til þess að hún geti orðið farsæl? Verður fólk ekki að fara eftir stefnu af því að það hefur trú á 

henni og gildum hennar, ekki af því að það þurfi þess því skipunin kom að ofan? Eins og fyrr 

hefur komið fram þá töldu allir viðmælendurnir að hægt væri að sjá jákvæðar breytingar á 

starfsemi Landsvirkjunar í sambandi við sjálfbæra þróun upp á síðkastið svo eitthvað hefur 

gengið að snúa fyrirtækjamenningunni. Spurningin er hversu langt það nær.  

Ragnheiður Ólafsdóttir (munnleg heimild, 9.3.2011) kom með aðra nálgun á viðfangsefnið. 

Að hennar mati þá hefur þessi breyting ekkert með áherslur ríkisstjórnarinnar að gera né 

heldur breytingar á stjórn Landsvirkjunar. Grunnurinn að þeirri vinnu sem lögð hefur verið í 

sjálfbæra þróun hjá Landsvirkjun var lagður upp úr árinu 2003. Síðan þá hefur markviss vinna 

átt sér stað og í dag er árangur þeirrar vinnu að birtast almenningi fyrir sjónir. 

6.4 Pólitísk íhlutun 

Kolbrún Halldórsdóttir (munnleg heimild, 25.2.2011) bendir á að Landsvirkjun beri lagalegar 

skyldur gagnvart stefnu stjórnvalda, sem opinber stofnun á sviði orkumála, og þess vegna beri 

fyrirtækinu að tileinka sér og starfa í samræmi við hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Þetta 

er góð og gild staðreynd en hún getur auðveldlega snúist upp í andhverfu sína við 

stjórnarskipti. Komi inn ný stjórn með önnur gildi, aðrar áherslur er eins víst að 
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hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar verði virt að vettugi hjá Landsvirkjun fyrir tilstilli aðgerða 

stjórnvalda sem snúa að því hvað eigi að virkja, hversu hratt og hvað á að friða. Ef til vill 

verður hugtakinu enn haldið á lofti en spurningin verður alltaf hversu mikil orka fer í að sinna 

stefnunni og fara eftir hugmyndafræði hennar þegar virkjunargleði er mikil.  

Árni Finnsson (munnleg heimild, 31.1.2011) telur að Landsvirkjun sé í dag orðin opnari fyrir 

umhverfis-  og samfélagslegu stoðinni. Þar telur hann að nýir aðilar við stjórnvölinn á Alþingi 

hafi mikið að segja. Með þessum orðum er hann að vitna í þau stjórnarskipti sem áttu sér stað 

hér á landi árið 2009 þegar stjórnmálaflokkarnir Vinstri grænir og Samfylkingin mynduðu hér 

vinstrisinnaða ríkisstjórn.   

6.4.1 Rammaáætlun 

Síðan lög um náttúruvernd voru samþykkt hérlendis árið 1971 hefur verið leitað eftir áliti og 

samtarfs Náttúruverndarráðs vegna fyrirhugaðra virkjunarframkvæmda. Árið 1990 varð 

Umhverfisráðuneytið til og lög um mat á umhverfisáhrifum voru samþykkt á Alþingi árið 

1993. Þá var nýjum skipulagslögum komið á árið 1997. Þetta var þróun sem átti sér stað á 

sama tíma og hugtakið um sjálfbæra þróun var að ryðja sér rúms í heiminum. Út frá þessari 

þróun setti umhverfisráðherra á laggirnar starfshóp um umhverfismál, iðnþróun og orkumál. 

Hópurinn átti að skilgreina sjálfbæra þróun í þessum málaflokkum og setja fram markmið til 

lengri og skemmri tíma. Niðurstaðan var m.a. að gera ætti svokallaða rammaáætlun sem tæki 

á nýtingu fallvatnsafla hérlendis til lengri tíma. Í framhaldinu var gerð aðgerðaáætlun sem 

samþykkt var í ríkisstjórn (Rammaáætlun, án dagsetningar). Samþykktin segir að 

iðnaðarráðherra í samráði við umhverfisráðherra skuli láta útbúa rammaáætlun til lengri tíma 

um nýtingu jarðvarma og vatnsafls. Þessari áætlun átti að vera lokið árið 2000 (Iðnaðar- og 

umhverfisráðuneytið, 1998). Enn er beðið eftir rammaáætlun en hafist var handa við seinni 

hluta hennar árið 2004 og honum átti að ljúka 2009 (Rammaáætlun, án dagsetningar).  

En af hverju stafar þessi mikla töf?  

Ég hef ástæðu til að ætla að vinna stjórnvalda núna við rammaáætlun 

hafi teygst svona á langinn og dregist úr hömlum vegna þess að það er 

verið að takast á um grundvallarsjónarmið og það er mikil barátta á 

bakvið tjöldin og undir niðri um þessa stefnu. Það eru margir sem 

halda því fram að hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar sé beinlínis 

skaðleg atvinnulífinu. Það eru margir sem halda því fram að 

náttúruverndarstefna, varúðarstefna, varúðarnálgun í þessum málum 

sé atlaga við atvinnulífið beinlínis. Svo er á hinn bóginn fólk sem er á 
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sömu línu og ég sem segir þvert á móti. Tækifærin í atvinnulífinu eru 

gríðarlega mörg til uppbyggingar þó að það sé ekki farið út í eitt stórt 

(Kolbrún Halldórsdóttir munnleg heimild, 25.2.2011). 

Við þetta bætir Kolbrún að í dag sé verið að leitast við að byggja upp smá og meðalstór 

fyrirtæki. Hér áður fyrr hafi ekkert verið talið til atvinnuuppbyggingar nema álver kæmi þar 

að. 

Ragna Sara (munnleg heimild, 25.2.2011) segir að þetta sé einn af þeim grunnþáttum sem 

starfsfólk Landsvirkjunar hefur verið að velta fyrir sér í stefnumótuninni. Þ.e.a.s. hvernig 

getur Landsvirkjun tryggt að fyrirtækið verði eins og stjórnendur Landsvirkjunar vilji hafa 

það. Hún bindur miklar vonir við rammaáætlun sem sé þverfaglegt verkefni sem byggt er upp 

á sjónarmiðum orkugeirans, sjónarmiðum fagaðila er varða rannsóknir á náttúrunni, 

sjónarmiðum ferðaþjónustunnar o.fl.  

Hún hefur á orði að umhverfi til ákvarðanatöku hafi breyst frá því sem var hér fyrir tíu árum 

síðan. Hún bendir á að þá hafi ákvörðun um byggingu Kárahnjúkavirkjunar verið tekin í 

forsætisráðuneytinu. Málinu hafi verið þrýst í gegnum þingið.  Hún vonar að með tilkomu 

rammaáætlunar verði kostir til virkjunarframkvæmda vegnir og metnir m.t.t. rammaáætlunar. 

Þetta hafi þau áhrif að stöðugleiki í kringum nýjar virkjanir sé mun meiri en áður. Það má 

skilja á máli Rögnu Söru að þó að niðurstöður rammaáætlunar liggi ekki enn á borðinu sé 

Landsvirkjun samt sem áður farin að vinna upp að vissu marki eftir hugmyndafræði 

áætlunarinnar. Ragna Sara tekur þessu til stuðnings dæmi um framkvæmdir Landsvirkjunar á 

Norðausturlandi þar sem finna má viðkvæmar jarðvarmalindir. Hvernig farið er með lindirnar 

er á valdi starfsmanna Landsvirkjunar í samráði við fagaðila sem veita virkjunarleyfið. 

Landsvirkjun leggur mikla áherslu á að ganga ekki á jarðvarmalindir þannig að þær verði 

ósjálfbærar. Landsvirkjun hefur sætt gagnrýni frá mörgum fyrir að vilja ekki fara nógu hratt í 

nýtingu á þessari auðlind.  

6.5 Sjálfbærnimælingar 

Þegar markmið eru sett er mjög aðkallandi að þau séu mælanleg svo unnt sé að sjá með 

mikilli vissu hvort og hvernig árangur næst. Þetta er ferli sem Landsvirkjun hefur þurft að fara 

í gegnum í tengslum við stefnumörkun sína er snýr að sjálfbærri þróun. Landsvirkjun hefur 

þurft að finna leiðir til þess að mæla hvar fyrirtækið stendur þegar kemur að sjálfbærri þróun. 

Rúmist starfsemi Landsvirkjunar og afleiðingar starfseminnar á efnahag, samfélög og 

umhverfi innan skilgreiningarinnar á hugtakinu? Þrátt fyrir þá staðreynd að stefnumörkun um 
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sjálfbæra þróun sé frekar ný af nálinni en fyrsta stefnuskrá ríkisstjórnarinnar um sjálfbæra 

þróun kom upp úr 1992 þá er Landsvirkjun samt sem áður komin með ákveðin mælitæki í 

hendurnar sem varpað geta ljósi á þá þróun sem er að eiga sér stað.  

6.5.1 ISO 14001 vottun 

Landsvirkjun er með vottað umhverfisstjórnunarkerfi, ISO 14001. Þessi vottun er til þess 

fallin að aðstoða fyrirtæki við að minnka þau neikvæðu áhrif sem það hefur á umhverfið. 

Staðallinn á að vera rammi utan um þróun og vinnu sem fyrirtækið leggst sjálft í varðandi 

standsetningu á sínu eigin umhverfisstjórnunarkerfi.  Staðallinn er hannaður með það í huga 

að fyrirtæki sem tileinka sér hugmyndafræði hans geti stöðugt mælt árangur sinn og stuðlað 

þannig að stöðugum úrbótum (Landsvirkjun, án dagsetningar). 

ISO 14001 staðallinn er byggður á hugmyndafræði sem kennd er við „Plan – Do – Check – 

Act“.  

 

Mynd 4: Plan-Do-Check-Act hugmyndafræðin (Ókunnur höfundur, 2007) 

Þessi aðferðafræði hefur verið þýdd sem skipuleggja – gera – gáta – aðhafast. Fyrsta stigið, 

skipulagning, snýst um að finna upp markmið í kringum umhverfisstefnu fyrirtækisins og 

ferla sem skila eiga viðkomandi tilætluðum markmiðum. 

Annað stigið, gera, snýst um innleiðingu ferlanna. 

Í þriðja stiginu, gáta, eru ferlarnir vaktaðir og mældir og bornir  saman við umhverfisstefnu 

Stöðugar 

endurbætur 
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fyrirtækisins, markmið, takmörk, lagalegar hindranir o.fl. Niðurstöður mælinganna eru svo 

dregnar saman. 

Loks í fjórða stiginu, aðhafast, þá er gripið til nauðsynlegra aðgerða sem skilgreindar eru út 

frá þeirri niðurstöðu sem fékkst í þriðja stiginu til þess að stuðla að stöðugum endurbótum og 

bæta virkni og frammistöðu umhverfisstjórnunarkerfisins. Þessi þrjú stig eru ferli sem aldrei 

taka enda. Þau ættu með réttu, sífellt að vera í gangi til að tryggja stöðugar endurbætur.  

Við erum t.d. með vottað umhverfisstjórnunarkerfi, ISO 14001 þar 

sem að við höfum skilgreint 20 þýðingarmikla umhverfisþætti sem við 

erum að vakta og stjórna og allir þeir eru í raun unnir upp úr 

stefnumörkun stjórnvalda um sjálfbæra þróun á umhverfishliðinni 

(Ragnheiður Ólafsdóttir munnleg heimild, 9.3.2011). 

Af orðum Ragnheiðar má skilja að vottunin ISO sé veigamikill þáttur þegar kemur 

að því að mæla umhverfishliðar fyrirtækisins. 

6.5.2 Sjálfbærni vísar 

Samhliða framkvæmdum á Norður- og Austurlandi voru sett af stað samstarfsverkefni sem 

ætlað var að meta áhrif framkvæmda á efnahag, umhverfi og samfélag viðkomandi svæða. 

Þessi verkefni tengjast framkvæmdum við virkjun á Kárahnjúkum á Austurlandi, flutningslínu 

og álvers Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði (Þekkingasetur Þingeyinga, án dagsetningar). Á 

Norðurlandi er þetta verkefni unnið í tengslum við fyrirhugaðar framkvæmdir í Bjarnaflagi, 

Gjástykki, Kröflu og Þeistareykjum er varða orkuvinnslu og í framhaldi hugsanlega 

álframleiðslu á Bakka. Aðkoma Landsnets að verkefninu snýst fyrst og fremst um að finna 

leiðir til að gera raforkuflutning á milli virkjunarsvæða og raforkukaupanda sem 

sjálfbærastan. Verkefnið er samstarfsverkefni Landsvirkjunar, Alcoa og Landsnets en einnig 

koma að verkefninu hinir ýmsu hagsmunaaðilar ásamt ráð- og álitsgjöfum (Þekkingasetur 

Þingeyinga, án dagsetningar). 

Sjálfbærniverkefnið á Austurlandi er lengra komið en það sem er í vinnslu á Norðurlandi. 

Þetta skýrist einkum af því að framkvæmdum í tengslum við byggingu álvers í Reyðarfirði og 

Kárahnjúkavirkjunar er formlega lokið. Í Austurlandsverkefninu hafa 45 vísar verið settir 

fram í félagi við samráðshóp sem samanstendur af ýmsum hagsmunaaðilum frá því svæði sem 

áhrifa álversins og virkjunarinnar gætir. Einnig sitja í þessum hóp sérfræðingar í umhverfis-, 

efnahags-, og samfélagsmálum. Vísarnir eru settir saman úr þeim málefnum sem 

samráðshópnum fannst mikilvægast að fylgjast með þegar kemur að samfélags-, umhverfis- 
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og efnahagsbreytingum í tengslum við fyrrgreindar framkvæmdir og má sjá þá í töflunni hér á 

næstu síðu (Þekkingasetur Þingeyinga, án dagsetningar).  
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Samfélag Umhverfi Efnahagur 

1 Kynjahlutfall í vinnuafli Gæði grunnvatns og yfirborðsvatns við álver Ferðaþjónusta 

2 Ánægja starfsfólks Breytingar á vatnabúskap Útflutningur Fjarðaáls 

3 Öryggi starfsfólks Rennsli fossa Efnahagslegur ábati við þjóðarframleiðslu 

4 Menntun og þjálfun Rof árbakka Jökulsár á Fljótsdals og Lagarfljóts Magn vöru og þjónustu framleitt á Íslandi 

5 Samfélagsleg virkni starfsfólks Uppsöfnun aurs í Hálslóni Fjárhagsstaða sveitarfélaga 

6 Íslenskum lögum og reglugerðum fylgt Breytingar á strandlengju Héraðsflóa 

 7 Lýðfræðilegar breytingar Skerðing víðerna 

 8 Vinnumarkaðurinn Frágangur náma og haugsvæða 

 9 Atvinnuleysi Olíu- og efnalekar sem tengjast framkvæmdum 

 10 Tekjur íbúa Magn og meðhöndlun úrgangs 

 11 Fasteignaverð Hljóðmengun við Fjarðaál og í Reyðarfirði 

 12 Opinber þjónusta í nálægum byggðum Rykmistur 

 13 Gæði skóla Losun gróðurhúsalofttegunda 

 14 Samfélagsleg velferð Loftgæði 

 15 Viðhorf samfélags til starfsemi Fjarðaáls og Landsvirkjunar Heiðagæsir 

 16 Framboð á menningarviðburðum Varpfuglar á Úthéraði 

 17 

 

Hreindýr 

 18 

 

Mengunarefni í dýralífi sjávar 

 19 

 

Vatnalíf í Jökulsá á Dal og Lagarfljóti 

 20 

 

Botndýralíf sjávar í Héraðsflóa 

 21 

 

Flúor í gróðri 

 22 

 

Gróður á Vesturöræfum 

 23 

 

Áfok við Hálslón 

 
24 

 

Uppgræðsla lands 

  Mynd 5: Sjálfbærnivísar Austurlandsverkefnisins (Þekkingasetur Þingeyinga, án dagsetningar) 
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Vísir er tilgreind stærð sem til þess er fallinn að vakta breytingar yfir ákveðið langt tímabil. 

Með vísum eru flókin ferli sem erfitt er að greina gerð sýnileg og skiljanleg. Vísir er mælitæki 

sem sagt getur fyrir um vanda áður en hann verður óviðráðanlegur og þá eru þeir einnig tæki 

sem miðlar upplýsingum á skýran og einfaldan hátt séu þeir rétt notaðir. Sjálfbærnivísar eiga 

að endurspegla þrjár grunnstoðir sjálfbærrar þróunar, efnahags-, umhverfis- og samfélagsstoð 

(Þekkingasetur Þingeyinga, án dagsetningar). Með tilkomu sjálfbærnivísanna eru öll ferli og 

allar breytingar sem eiga sér stað gerðar mjög gegnsæjar en það er ákaflega mikilvægt þegar 

átt er við eins viðkvæm verkefni og raun ber vitni.  

Ragnheiður Ólafsdóttir (munnleg heimild, 9.3.2011) segir að með Austurlandsverkefninu sé 

ætlunin að gefa mynd af þróun svæðisins. Verkefnið eigi að sýni hver staða svæðisins sé í dag 

út frá þremur súlum sjálfbærrar þróunar. Samráðshópurinn sammælist svo um að finna 

sjálfbærnivísa sem nota á sem leiðarljós til að fylgjast með þróun áhrifasvæðisins. Hún bendir 

enn fremur á að enn séu ekki komnir neinir vísar sem gefa eigi mynd af því hvar fyrirtækið 

stendur varðandi markmiðasetningu sína í tengslum við sjálfbæra þróun. Hún vonar að þeir 

komi samhliða innleiðingu sjálfbærnistaðalsins sem unninn hefur verið í samvinnu við 

International Hydropower Association.   

6.5.3 Jafnvægi milli máttarstólpa sjálfbærrar þróunar 

Hvað sem mælingum líður þá er augljóst að misjafnar skoðanir eru um það hvort jafnvægi sé 

á milli máttarstólpanna þriggja sem einkenna sjálfbæra þróun, efnahags-, samfélags- og 

umhverfisstólpanna, í rekstri Landsvirkjunar. Ragnheiður Ólafsdóttir (munnleg heimild, 

9.3.2011) segir að trúlega sé hægt að finna dæmi um að svo sé en einnig sé mögulegt að finna 

dæmi sem segi hið gagnstæða. Hún segir að erfitt sé að staðhæfa að jafnvægi sé þarna á milli, 

þ.e. alltaf í fyrirtækinu öllu. Vinna í anda sjálfbærni er þróun eins og liggur í orðum 

hugtaksins. Sú vinna endar ekki á ákveðnum tímapunkti heldur þarf statt og stöðugt að vinna 

með hugmyndafræðina og sinna henni af alúð.  

Árni Finnsson (munnleg heimild, 31.1.2011) telur að fjárhagslega standi Landsvirkjun veikum 

fótum. Í dag er Landsvirkjun á undanþágu frá því að greiða eigendum sínum arð. Ástæðu þess 

má rekja til mikilla og stöðugra framkvæmda. Þessi hringrás umfangsmikilla framkvæmda 

hefur orðið til þess að ekki hefur myndast rúm til að greiða arð. Árni bendir á að þarna sé 

veikur hlekkur í keðju Landsvirkjunar og að þeirra bíði strembið verkefni sem snúi að því að 

skila eigendum arði fyrr en síðar. Að öllum líkindum erum við nú þegar farin að sjá teikn á 

lofti um að sú vinna sé þegar hafin. Forstjóri Landsvirkjunar, Hörður Arnarson, hefur gefið 



30 
 

það út að arðsemi hafi ekki verið ásættanleg og það sé hlutur sem hann vilji breyta. Með 

öðrum orðum það vantar aukinn styrk inn í efnahagsstoð Landsvirkjunar.  

Það má kannski segja og það er mín skoðun að eins og gengur og 

gerist í stórum fyrirtækjum að þá er tilhneiging til þess að 

efnahagslegi þátturinn vegi mest. Það þarf stanslausa vinnu og 

stanslausa áminningu til að gefa hinum þáttunum meira vægi. Það má 

alveg segja að við séum í því ferli (Ragna Sara Jónsdóttir munnleg 

heimild, 25.2.2011). 

Hér má sjá áherslumun á efnahagsstoðinni frá tveimur viðmælendum. Annar heldur því fram 

að efnahagsstoð Landsvirkjunar standi veikum fótum á meðan að hinn heldur því fram að 

efnahagsstoðin fái mesta athygli og þurfi minnst eftirlit í samþættingu stoðanna þriggja.  

Glögglega má af þessu sjá að efnahagslegi þátturinn fær mikla athygli, e.t.v. af því að hann 

þarf meira á því að halda en hinar tvær stoðirnar. Út frá þessu má draga þá ályktun að 

jafnvægið sé ekki eins gott og það hugsast gæti. 

Kolbrún Halldórsdóttir (munnleg heimild, 25.2.2011) kemur með enn eitt sjónarhornið og 

segist fullviss um að algert jafnvægi sé á milli stoðanna þriggja.  

Ósamræmi einkenndi svör viðmælendanna. Það að jafnvægi sé á milli grunnstoðanna þriggja 

er grundvöllur fyrir sjálfbærri þróun. Ein stoð má ekki vera veikari en önnur. Af þessu sést 

hversu mikilvægt er að geta mælt framþróun af þeirri vinnu sem lögð er í sjálfbæra þróun hjá 

Landsvirkjun. Þá er hægt með mikilli vissu að segja til um hvort að jafnvægi sé í raun ríkjandi 

eða ekki. Ef jafnvægi er ekki ríkjandi þá má taka upplýsta ákvörðun um hvað megi betur fara 

og hvað sé hægt að gera til að leysa vandann. 

7 Af hverju er sjálfbær þróun mikilvæg fyrir Landsvirkjun? 

Þegar litið er til Landsvirkjunar má glögglega sjá að hugtakið sjálfbær þróun skiptir sköpum í 

allri þeirra starfssemi. En af hverju þessi ofuráhersla á eitt hugtak? Hagfræðingurinn Milton 

Friedman hélt því fram að samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja snerist um að hámarka hagnað 

þeirra með því að nýta þær auðlindir sem þau hafi til umráða og halda sig innan viðurkenndra 

reglna (1970). Út frá þessari staðhæfingu eins þekktasta hagfræðings seinni tíma má varpa 

fram þeirri spurningu hvort að hugtakið sjálfbær þróun eigi sinn þátt í því að halda 

fyrirtækjum innan ramma reglnanna og eiga þannig sinn sess í því að hámarka hagnað 

fyrirtækisins. 
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Landsvirkjun er stórt fyrirtæki á íslenskan mælikvarða en lítið á heimsvísu.  Ljóst er að með 

einum eða öðrum hætti hafa framkvæmdir Landsvirkjunar áhrif á hina ýmsu hagsmunahópa. 

Að vera stórt fyrirtæki í litlu samfélagi kallar á aukna siðferðislega ábyrgð. Sjálfbæra þróun 

má nota sem verkfæri til þess að koma auga á hvar ábyrgðin liggur og hvað þurfi að gera til að 

uppfylla þessa ábyrgðarskyldu.  

Ljóst er að samfélagslega ábyrg fyrirtæki hafa ákveðið forskot á önnur. Fyrirtæki sem tileinka 

sér samfélagslega ábyrgar stefnur eiga hægt um vik að ráða til sín öflugt og hæft starfsfólk 

sem býr yfir persónulegum gildum sem samsvara þeim gildum sem fyrirtækið hefur tileinkað 

sér. Hugsunarháttur í anda sjálfbærni skilar fyrirtækjum samkeppnisforskoti, nýjum 

markaðstækifærum, auknu trausti og velvild og ákveðinni aðgreiningu á markaði (Ghillyer, 

2010). Allt eru þetta mikilvægir þættir fyrir fyrirtæki á samkeppnismarkaði. Segja má að 

Landsvirkjun hafi ekki búið við mikla samkeppni á markaði enda er fyrirtækið langstærsti 

raforkuframleiðandi á Íslandi. Nú virðist vera sem breyttar áherslur séu farnar að segja til sín 

þegar kemur að rekstri Landsvirkjunar. Fyrirtækið hefur verið að ganga í gegnum veigamikla 

stefnumörkun og erum við farin að sjá afrakstur þeirrar vinnu nú þegar. Hörður Arnarsson 

hefur sagt að breyttar áherslur orsakist m.a. af breyttum aðstæðum í alþjóðlegu  

viðskiptaumhverfi og þörf fyrir sátt á orkunýtingu Landsvirkjunar. Með tilkomu rafstrengs 

sem flutt gæti orku frá Íslandi til Evrópu myndi Landsvirkjun snögglega vera komin á 

samkeppnismarkað. Hörður Arnarson vill breyta Landsvirkjun á þá leið að minnka umfang 

framkvæmdarhugsunarinnar sem einkennt hefur fyrirtækið frá stofnun þess og vill í stað þess 

gera það að markaðsdrifnu fyrirtæki sem leitast við að hámarka arðsemi sína (Landsvirkjun, 

2010).  

Í þessum kafla verður leitast við að svara þeirri spurningu af hverju sjálfbær þróun sé svo 

mikilvæg fyrir Landsvirkjun. Teknir verða fyrir þeir hvatar sem standa að baki hugtakinu og 

innleiðingu þess inn í fyrirtækjamenningu og stefnur, sagan verður skoðuð og litið á þá þætti 

sem misvel hafa farið en hefðu getað farið betur með sjálfbærni að vopni. Þá verður ymprað á 

því hvers vegna jafnvægi milli máttarstoðanna þriggja sem einkenna sjálfbæra þróun er jafn 

mikilvægt og raun ber vitni um.  

7.1 Hvatar á bakvið sjálfbærnistefnu 

Á heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Ríó De Janeiro um umhverfi og þróun sem fram fór 

árið 1992 var framkvæmdaáætlun samþykkt sem stuðla átti að sjálfbærri þróun á heimsvísu 

(oft kallað „Agenda 21“). Í kjölfar fundarins létu íslensk stjórnvöld vinna stefnumótun um 
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sjálfbæra þróun á landsvísu. Árið 2002 var haldinn leiðtogafundur í Jóhannesarborg á vegum 

Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Tilgangur fundarins var að meta árangur s.l. tíu ára 

og ræða áherslur til framtíðar. Fyrir fundinn var unnin ný stefnumörkun „Velferð til 

framtíðar“ og er hún í fullu gildi enn þann dag í dag enda er þetta stefnumörkun frá 2002 til 

2020 (Umhverfisráðuneytið, 2002). 

Stefnumörkun stjórnvalda er veigamikill þáttur þegar kemur að sjálfbærri þróun hjá 

Landsvirkjun. Kolbrún Halldórsdóttir (munnleg heimild, 25.2.2011) telur að Landsvirkjun sé 

lagalega skuldbundin ofangreindri stefnu stjórnvalda sem opinber stofnun á sviði orkumála og 

beri af þeim sökum að fara eftir hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar.  

Það er ákaflega mikilvægt fyrir Landsvirkjun að sinna sjálfbærri þróun vel vegna þess að 

þjóðir heims hafa nú þegar sammælst um að tileinka sér hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. 

Það að ætla sér að synda á móti straumnum hefur aldrei þótt vænlegt til árangurs.  

Sjálfbær þróun er ekki mikilvægari fyrir Landsvirkjun frekar en einhvern annan að mati 

Ragnheiðar Ólafsdóttur (munnleg heimild, 9.3.2011). Hún bendir á að sjálfbær þróun sé 

mikilvæg fyrir alla. Þetta hafi verið verklag sem þjóðir heimsins komu sér saman um að nota 

til að stýra þróun 21. aldarinnar. Í sama streng tekur Kolbrún Halldórsdóttir (munnleg 

heimild, 25.2.2011) og segir að Landsvirkjun þurfi að beygja sig undir sjálfbæra þróun sökum 

þess hve mikilvæg hún sé fyrir mannkynið og jörðina. Loks vitnar hún í fornt orðatiltæki frá 

Kenýa: 

Við erfðum ekki jörðina frá foreldrum okkar; við höfum hana að láni 

frá börnum okkar.  

7.2 Jafnvægi grunnþáttanna þriggja 

Sjálfbær þróun stuðlar að því að ákveðið jafnvægi eigi sér stað í þremur mikilvægum stoðum 

sem snerta okkur öll á einn eða annan hátt. Þetta eru títtræddar stoðið umhverfissins, 

samfélagsins og efnahagsins. Það að ákvarðanir séu teknar að teknu tilliti til allra þessara 

stoða er öllum til góða í víðu samhengi. Samfélagslega ábyrg fyrirtæki þurfa að tileinka sér 

ákvarðanatöku þar sem tillit er tekið til stoðanna þriggja. Þannig eru ákvarðanir teknar á 

grundvelli jafnréttis gagnvart öllum hagsmunaaðilum.  

Það er engum blöðum um það að fletta að ef við horfum núna á gildi 

hlutanna og öll þessi gildi hafa sama vægi (umhverfis-, efnahagslegt-,  

og félagsleg gildi) þá væri hin efnahagslega stoð í lagi og hin 
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umhverfislega- og félagslega- er það líka. Þetta eru þrír jafn 

heilbrigðir líkamar sem eru lifandi og það þarf að gefa þeim orku. Það 

þarf að vera hugsun í þeim, heili og hjarta sem slær og pumpar orku út 

í restina. Þetta er lifandi fyrirbæri (Kolbrún Halldórsdóttir munnleg 

heimild, 25.2.2011). 

Ragna Sara Jónsdóttir (munnleg heimild, 25.2.2011) segir að í sínum huga þurfi allar 

stoðirnar að vera í lagi svo hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar nýtist sem stoðtæki. Að 

hennar mati þá eru töluverðar líkur á því að ef tvær stoðir séu vanræktar þá komi það einnig 

illa út fyrir þá þriðju þó svo að mikil áhersla sé lögð á að sinna henni. 

Ef að þú vanrækir samfélags- og umhverfisþættina þá eru alveg 

töluverðar líkur á því að það komi niður á efnahagslega þættinum. Ef 

þú vanrækir efnahagslega þáttinn þá eru mjög miklar líkur líka á að 

það komi niður á umhverfis- og samfélagslega þættinum. Þannig að 

þetta tengist allt og vanræksla á einum þætti kemur alltaf niður á 

hinum. Árangur á einum þætti getur líka haft áhrif á hinn þannig að ef 

að fyrirtækið stendur sig vel á umhverfis- og samfélagsþáttunum þá er 

það mín skoðun að það kemur jákvætt út efnahagslega (Ragna Sara 

Jónsdóttir munnleg heimild, 25.2.2011). 

Þrátt fyrir að fyrirtæki hafi ekki tileinkað sér hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar þá má segja 

að þetta gullna jafnvægi eigi alltaf við ætli menn sér að komast að niðurstöðu sem vinnur í 

þágu þeirra sjálfra og umhverfis þeirra. 

7.3 Nýir markaðir 

Starfssemi Landsvirkjunar byggir að miklu leyti á orkusölu til stóriðju og hátæknigeirans. 

Heildarsala Landsvirkjunar á orku til þessara aðila nemur hér um bil 83% af heildarorkusölu 

fyrirtækisins. Langstærsti hluti orkunnar endar hjá álfyrirtækjum.  Afkoma Landsvirkjunar er 

að mjög miklu leyti tengd álframleiðslunni og heimsmarkaðsverði á áli (Landsvirkjun, 2010). 

Segja má að Landsvirkjun sé fyrirtæki sem hefur öll sín egg í sömu körfunni. 
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Raforkukaup og -sala                 

                  

 Ár     2009       2008   

RAFORKUKAUP     

          

392      

           

45          

           

402      

           

46      

Samtals     

     

12.546      

      

1.657          

      

12.746      

      

1.694      

RAFORKUSALA 

Forg. 

GWst 

Afg. 

eða ótr. 

orka 

GWst 

Alls 

GWst 

 

Forg. 

GWst 

Afg. 

eða ótr. 

orka 

GWst 

Alls 

GWst   

Heildsölumarkaður                 

Samtals 

     

1.495      

        

384      

       

1.879        

     

1.596      

        

391      

       

1.987        

                  

Stóriðju- og 

hátæknimarkaður                 

Samtals     

     

10.365            

     

10.330        

                  

Önnur viðskipti                 

Landsnet, jöfnunarorka og fl.                 

Samtals     

           

302            

           

429        

                  

Heildarsala     

     

12.546            

     

12.746        

Mynd 6: Heildar raforkukaup og -sala Landsvirkjunar 2009 (Landsvirkjun, 2010) 

Inni í þessari mótun um sjálfbærni og samfélags ábyrgð þá erum við 

að skoða hvert sé hlutverk LV varðandi viðskiptavini og val á 

viðskiptavinum. Hversu langt á stefnan að teygja sið við það að 

ákveða við hverja fyrirtækið skiptir? Það er eitthvað sem við erum í 

raun alls ekki búin að ræða nógu mikið þó að vissulega séum við 

byrjuð á því. Það sem að við höfum sagt er að fyrirtækið stefnir að því 

að auka fjölbreytileikann á sínum viðskiptavinum. Með það fyrir 

sjónum erum við að dreifa áhættu og einnig vegna þess að það eru nú 

þegar þrjú stór álfyrirtæki sem eru með starfsemi hér á Íslandi og 

„tendensinn“ í  álheiminum er þannig að flest vilja stækka. Það er bara 

svoleiðis og við gerum ráð fyrir því að öll þessi fyrirtæki eigi eftir að 

koma til okkar og biðja um meiri orku. Þannig að við leggjum mikla 

áherslu á að fjölga viðskiptavinum úr öðrum greinum og auka við 

smærri viðskiptavini vegna þess að það er ekkert útlit fyrir svona 

verkefni eins og Kárahnjúka í framtíðinni. Það er bara ekki inni í 

myndinni. Umhverfið er bara gjörbreytt og möguleikarnir líka en það 

þýðir ekki að þeir séu verri. Það þýðir bara að það eru önnur 

sjónarmið, aðrar áherslur og ný tækifæri (Ragna Sara Jónsdóttir 

munnleg heimild, 25.2.2011). 

Þegar litið er útflutning á íslenskri orku er hún aðallega í formi áls. Að mati Paul Hawken 

(2008) er þessi leið afleit að öllu leyti. Ekki einungis frá umhverfissjónarhóli heldur er hún 



35 
 

einnig sérlega slæm efnahagslega séð. Að hans mati hefur þessi leið slæmar afleiðingar í för 

með sér til lengri tíma litið og bendir enn fremur á að hvergi sé hægt að fá græna orku ódýrari 

en á Íslandi. Allar spár benda til þess að þessi orka komi til með að verða sífellt eftirsóttari 

þegar fram líða stundir fyrir tilstilli þess að nú þegar hefur olíuframleiðsla náð hámarki og 

sökum þess þurfi að fara að líta í auknum mæli til annarra orkugjafa. Landsvirkjun selur eins 

og komið hefur fram megnið af sinni framleiðslu til eins ákveðins iðnaðar. Þessi sala er 

almennt ekki talin skila ásættanlegri arðsemi. Að mati Hawken er það fásinna að selja orkuna 

ódýrt í dag þegar orka er skilyrðandi þáttur alls efnahagslífs í heiminum. 

Segja má að rökrænt samhengi sé milli þeirrar grænu orku sem við Íslendingar eigum og þess 

kosts að selja hana til orkufrekrar framleiðslu til annarra vistvænna orkugjafa. Dæmi um þetta 

er vinnsla á aðföngum sem nota mætti í vinnslu sólarorku (Hawken, 2008) eða vinnsla á vetni. 

Þrátt fyrir að hugtakið nýsköpun hafi rutt sér til rúms í seinni tíð þá er það gleymt hvað þessi 

málefni varðar. Með því að stækka markað fyrir orku, fá nýja, fleiri og smærri aðila inn má 

skapa aðstæður sem almennt myndu teljast samfélagi okkar í dag ákjósanlegar. Arðsemi 

orkunnar í sínum víðasta skilningi myndi blómstra. 

Efnahagslegur ábati næðist fram þar sem möguleikar væru fyrir hendi að fá gott verð fyrir 

orkuna, með nýliðun í fyrirtækjaflórunni næðist fram hagvöxtur og svona mætti lengi telja.  

Samfélagslegi þátturinn fengi aukið vægi m.a. vegna þeirra áhrifa sem ný fyrirtæki víðsvegar 

á landsbyggðinni myndu hafa á viðkomandi samfélög m.a. m.t.t. atvinnumöguleika. 

Með þessu móti gætu Íslendingar orðið fordæmisgefandi hvað umhverfismál varðar með 

vísan í það sem kom hér fram að ofan varðandi það að nýta græna orku til að stuðla að auknu 

vægi annarra grænna orkugjafa.  

Þegar litið er til þeirra hugmynda um að leggja sæstreng til Evrópu frá Íslandi í þeim tilgangi 

að flytja út orku þá telur Árni Finnsson (munnleg heimild, 31.1.2011) að hugmyndafræði 

sjálfbærrar þróunar hjálpi til við að gera þá orku sem er í boði frá Íslandi eftirsóknarverða á 

erlendum mörkuðum.  

Ef það verður lagður rafstrengur til Skotlands eins og um er rætt og 

það myndi svo leiða til þess að samkeppnisaðstaða Landsvirkjunar 

stórbatnaði, sem er líklegt, þá verða menn að hafa vottorð upp á að 

þeir hafi gert þetta vel og þá eru menn komnir í alþjóðlegan staðal og 

verða að hafa alþjóðlegan staðal. Ef það berast fréttir af því að 

Landsvirkjun sé að rányrkja jarðhitasvæði eða níðast á fallegri náttúru 
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þá held ég að viljinn til að kaupa þessa orku verði minni (Árni 

Finnsson munnleg heimild, 31.1.2011). 

Ætli Landsvirkjun sér að viðhalda því orðspori og þeim græna stimpli sem orka þeirra virðist 

almennt hafa öðlast er ljóst að huga þarf vel að hugmyndafræði um sjálfbæra þróun.  

7.4 Skuldbinding er hættuleg 

Í gegnum tíðina hefur Landsvirkjun verið í eðli sínu framkvæmdadrifið fyrirtæki. Með öðrum 

orðum það hefur verið litið þannig á reksturinn að hans helsti auður felist í tíðum 

virkjunarframkvæmdum þar sem orkan mun að langmestu leyti renna til fárra og stórra 

kaupenda. Áliðnaðurinn er sá aðili sem kaupir langmest af orku frá Landsvirkjun. Álver eru 

byggð á þann veg að unnt sé að ná fram stærðarhagkvæmni og einnig þannig að hægt sé um 

vik að auka framleiðsluna með tíð og tíma. Með öðrum orðum. þau útheimta mikla orku í 

upphafi og síaukna eftir því sem fram líða stundir. 

7.4.1 Lowest Energy Prices!! 

Ef litið er aftur til ársins 1995 þá kom út bæklingur á vegum Markaðsskrifsstofu 

iðnaðarráðuneytisins og Landsvirkjunar. Bæklingurinn bar nafnið Lowest Energy Prices!! In 

Europe For New Contracts – Your Springboard Into Europe. Í bæklingnum er Ísland lofað 

m.a. fyrir fegurð og ósnortna náttúru og ómengað andrúmsloft. Með útgáfu bæklingsins var 

ætlunin að laða orkufrekan iðnað til Íslands. Í bæklingnum er því lýst hvernig virkja megi hér 

30 terawattstundir og selja ódýrt (Andri Snær Magnason, 2006). Í dag nemur heildarvinnsla 

Landsvirkjunar á orku rétt rúmlega 12 terawattsstundum (Landsvirkjun, 2009) svo við sjáum 

að mikið umrót kæmi til með að fylgja virkjunarframkvæmdum á þessum 30 

terawattsstundum. Í bæklingnum var meiru lofað en miklu magni af ódýrri orku. Í 

bæklingnum var Ísland m.a. gert að ákjósanlegum stað fyrir iðnað fyrir þær sakir að hér 

fengist ódýrt vinnuafl og þær kröfur sem gerðar væru á fyrirtækin til að öðlast starfsleyfi væru 

í algjöru lágmarki (Andri Snær Magnason, 2006). Útgáfa þessa bæklings fylgdi fast í kjölfar 

heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Ríó De Janeiro um umhverfi og þróun eða einungis 

þremur árum seinna. Óvíst er hvort þessi sölumennska hafi verið framlag íslenskra stjórnvalda 

til framkvæmdaráætlunar sem stuðla átti að sjálfbærri þróun og var samþykkt á fundinum 

1992.   

Ljóst er að það sem sett er fram í þessum tiltekna bæklingi samræmist ekki sjálfbærum 

hugsunarhætti og yrði seint vel tekið af almenningi. Með sjálfbærri þróun er fyrirbyggt að 
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óráðsía eins og útgáfa þessa bæklings eigi sér stað. Bæklingurinn stendur fyrir andstæðu 

sjálfbærrar þróunar.  

7.4.2 Arðsemin ekki næg  

Árni Finnsson (munnleg heimild, 31.1.2011) bendir á að sú arðsemi sem fengist hefur fyrir þá 

orku sem runnið hefur til álvera hafi ekki verið nógu há og vitnar í drög að nýrri orkustefnu. 

Árni bendir á að í upphafi hafi álverið í Straumsvík verið með framleiðslugetu upp á 30.000 

tonn á ári en hafi svo stækkað í skrefum og sé nú í 180.000 tonna framleiðslugetu á ári. Til 

þess að álver hafi stærðarhagkvæmni þurfa þau að vera ríflega 350.000 tonn og út frá því sé 

eftir orka í landinu í þrjú álver til viðbótar. Árni efast um að skynsamlegt sé að eyða þeirri 

orku sem eftir er í þrjú álver sé litið til framlegðar og þeirrar staðreyndar að það sé alls ekki 

auðvelt að afla orkunnar. Árni segir að ekki væri ábyrgt af Landsvirkjun að segjast ætla að 

finna þá orku sem þurfi til álvers á Bakka. Með því sé komin á ákveðin skuldbinding um 

afhendingu ákveðins magns orku sem ekki er almennilega vitað hvernig á að afla. Náist orkan 

ekki í gegnum jarðhita þurfi að leita í svæði sem ekki hafi verið lýst virkjunarsvæði, 

jökulsárnar í Skagafirði eða Skjálfandafljót svo dæmi séu tekin. Enn fremur bendir Árni á að 

þegar skuldbinding sé komin á annað borð, sé engin ástæða fyrir orkukaupandann til að borga 

meira en hann þurfi. Það má varpa þeirri spurningu fram hvort þessi mistök hafi verið gerð 

við framkvæmd Kárahnjúka.  

Landsvirkjun hefur gefið það út að ekki komi til greina að ábyrgjast orku fyrir meira en 

125.000 tonna álver á Bakka. Hugsanlega 180.000 tonn ef orkukaupandinn er reiðubúinn að 

komast að samkomulagi varðandi áhættu og ábyrgð á þeim 55.000 tonnum sem þarna bætast 

við (Náttúruverndarsamtök Íslands, 2010). Ragna Sara Jónsdóttir (munnleg heimild, 

25.2.2011) segir að í þessu tiltekna dæmi þá sé ekkert því til fyrirstöðu að selja orku til 

tiltekinna aðila en afhending hennar þurfi að vera á forsendum Landsvirkjunar m.t.t. 

orkuframboðs á svæðinu. Þarfir nýrra viðskiptavina þurfa að henta þeim möguleikum sem 

Landsvirkjun hefur upp á að bjóða.  

Árni Finnsson (munnleg heimild, 31.1.2011) segir að lokum að þegar að reynt hafi verið að 

fjármagna virkjunarframkvæmdir við Kárahnjúka sem verkefni með aðkomu Norsk Hydro 

sem fjárfestis og hluthafa af þeirri virkjun sem framleiddi fyrsta áfanga orku til álframleiðslu, 

hafi áhuginn slokknað um leið og arðsemismatið kom til sögunnar. Arðsemin var engan 

veginn ásættanleg að mati Norsk Hydro.  
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8 Grænþvottur 

Grænþvottur er hugtak sem ekki hefur verið áberandi í íslensku viðskiptalífi. Ef til vill má 

rekja það til þess að við búum í tiltölulega hreinu og ósnortnu landi. Við göngum að 

„grænum“ hugsunarhætti sem sjálfsögðum hlut. Við vitum að hann er ákjósanlegur og að við 

ættum að reyna að fara eftir honum en hvort við gerum það í raun skal ósagt látið. Að þessu 

leyti er hann meitlaður inn í gildi flestra Íslendinga. Einkenni Íslands er m.a. hreinleiki og 

fegurð umhverfisins. Þrátt fyrir að lifa í landi sem bíður upp á nær óendanlega möguleika til 

grænnar hegðunar þá þurfum við að passa okkur að láta ekki koma okkur að óvörum hvað 

varðar grænþvott. E.t.v. erum við í sérstökum áhættuhópi fyrir því að vera ginnkeypt fyrir 

vöru eða þjónustu sem í raun á ekkert skylt með grænum hugsunarhætti vegna þess að við 

gerum ekki ráð fyrir því að aðilar séu í raun vísvitandi að villa um fyrir neytendum með 

markvissum hætti.  

Árni Finnsson (munnleg heimild, 31.1.2011) og Kolbrún Halldórsdóttir (munnleg heimild, 

25.2.2011) voru sammála um að stefna Landsvirkjunar um sjálfbæra þróun sé ekki enn komin 

að miklu leyti til framkvæmda. Það eitt og sér bendlar fyrirtækið ekki við grænþvott. En sé 

miðað við hversu stóran sess sjálfbær þróun á skipar innan Landsvirkjunar þá vekur það 

vissulega furðu að fólki virðist sem stefnan sé enn sem komið er meira í orði en á borði. 

Stefnan hefur verið við líði hjá Landsvirkjun í hartnær níu ár og enn bólar ekki á 

áþreifanlegum árangri. Mikilli vinnu og peningum hefur verið varið í stefnumörkun 

sjálfbærrar þróunar hjá Landsvirkjun og ætla mætti að árangur erfiðisins ætti að hafa látið á 

sér kræla.  

Andri Snær Magnason (munnleg heimild, 15.2.2011) telur að ljóst sé að Landsvirkjun stundi 

grænþvott. Máli sínu til stuðnings nefnir hann framkvæmdir við Kárahnjúka og heimasíðuna 

sjálfbærni.is. Að hans mati er þetta skýrt dæmi um grænþvott þar sem heimasíðan er notuð 

sem hjálpartæki við það  að fegra þær umdeildu aðgerðir sem áttu sér stað á Austurlandi í 

tengslum við Kárahnjúkavirkjun.  

Ragnheiður Ólafsdóttir (munnleg heimild, 9.3.2011) telur að sjálfbærnistefna Landsvirkjunar 

sé á margan hátt komin til framkvæmda. Metnaður hafi verið lagður í að vinna rétt og faglega 

að málum án þess þó að vera að flagga því sérstaklega út á við. Ragnheiður bendir á að í dag 

sé við líði vottað umhverfisstjórnunarkerfi þar sem tuttugu þýðingarmiklum umhverfisþáttum 

sem teknir eru upp í stefnumörkun ríkisstjórnarinnar um sjálfbæra þróun er stjórnað. Þá hafi 

Landsvirkjun tekið þátt í þróun á alþjóðlegum sjálfbærnistaðli í  samvinnu við International 
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Hydropower Association og til stendur að hefja innleiðingu hans í sumar. Ragnheiður segir að 

Landsvirkjun hafi tekið þátt í ótal verkefnum og rannsóknum í tengslum við sjálfbæra þróun 

til að mynda sjálfbærniverkefni á Austur- og Norðurlandi og greiningu á því hvort 

Landsvirkjun eigi að fara í „Global Compact“.  

Að mati Rögnu Söru Jónsdóttur (munnleg heimild, 25.2.2011) þá er nauðsynlegt að fyrirtæki 

sem vinna með náttúruauð leggi meira á sig en lög og reglur kveða á um. Því sé mikilvægt að 

þau gildi sem Landsvirkjun kýs að fara eftir séu innprentuð inn í alla starfsmenn fyrirtækisins 

og fyrirtækjamenninguna. Ragna Sara telur að sú ákvörðun að fara út í sjálfbærniverkefnið 

fyrir austan í kjölfar ákvörðunar um virkjunarframkvæmdir hafi verið tekin af heilum hug.  

... ákvörðunin um Kárahnjúka, það var búið að taka hana. Og hvað 

áttu að gera þegar það er búið að taka hana og þú ert innan þessa 

fyrirtækis? Þú reynir að gera gott úr því eða reynir að gera eins vel og 

hægt er til að koma í veg fyrir neikvæð áhrif og þetta verkefni er 

tilraun til þess að í fyrsta lagi að opna á gagnrýnisraddir. Leyfa fólki 

sem var gagnrýnið á þessa framkvæmd að koma fram með sín 

sjónarmið og svo var þetta líka tæki til þess að mæla áhrif þessara 

framkvæmda. Þannig að bæði er í rauninni gott og gilt (Ragna Sara 

Jónsdóttir munnleg heimild, 25.2.2011). 

Ragnheiður Ólafsdóttir (munnleg heimild, 9.3.2011) bendir á það sé sama hversu mikið 

Landsvirkjun geri í umhverfismálum, þær aðgerðir muni alltaf vera álitnar grænþvottur af 

ákveðnum einstaklingum þrátt fyrir að vera faglega unnin af Landsvirkjun og með hag 

náttúrunnar að leiðarljósi. Landsvirkjun mun að hennar mati aldrei hljóta neina viðurkenningu 

frá ákveðnum einstaklingum.  

9 Niðurstöður 

Í upphafi verkefnisins setti höfundur fram spurninguna: Hvernig nálgast Landsvirkjun 

sjálfbæra þróun og af hverju er sjálfbær þróun mikilvæg fyrir fyrirtækið? Að auki var ætlunin 

að meta heilindi þeirrar stefnu sem Landsvirkjun hefur sett fram varðandi sjálfbæra þróun. 

Ætlunin var að meta hvort stefnan væri e.t.v. meira í orði en á borði og hvort tengja mætti 

grænþvott að einhverju leyti við verk Landsvirkjunar. 

Í niðurstöðukafla mun höfundur draga fram sína túlkun á þeim niðurstöðum sem hann metur 

út frá þeim gögnum sem fyrir lágu. Niðurstöðurnar eru byggðar að miklu leyti á þeirri innsýn 

sem fékkst í gegnum þau viðtöl sem tekin voru við ýmsa einstaklinga. Höfundur hefur vegið 
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og metið mismunandi viðhorf einstaklinga til efnistakanna út frá þeirri þekkingu sem hann 

sjálfur hafði á hugtökum sem hér hafa komið við sögu.  

9.1 Nálgun Landsvirkjunar á sjálfbæra þróun 

Ljóst er að allir eiga rétt á að tileinka sér sjálfbæra þróun burt séð frá eðli starfseminnar eða 

utanaðkomandi álits á fyrirtækinu sjálfu. Landsvirkjun hefur oft átt á brattann að sækja hvað 

varðar ímynd sína út á við. Fólk hefur haft misjafnar skoðanir á fyrirtækinu og framkvæmdum 

þess. Sjálfbær þróun hefur þann kost að allir geta tileinkað sér hugmyndafræði hugtaksins og 

þannig stuðlað að ábyrgum fyrirtækjarekstri. Það er mat höfundar að með stefnumörkun um 

sjálfbæra þróun hafi Landsvirkjun tekið ákaflega stórt skref fram á veginn hvað varðar 

samfélagslega ábyrgð. Með stefnumörkuninni hafi verið stuðlað að innleiðingu nýrra gilda. 

Þau markmið og þær stefnur sem Landsvirkjun stóð eitt sinn fyrir og einkenndust af stóriðju 

og framkvæmdagleði voru ákaflega einsleitar og hefðu orðið þess valdandi að ákveðin 

„rányrkja“ hefði átt sér stað á orkuauðlindunum. Af rannsókninni að dæma er stóriðjustefnan  

að líða undir lok og má þakka það sjálfbærum hugsunarhætti. Til að stuðla að sjálfbærum 

hugsunarhætti er mjög mikilvægt að réttir aðilar séu við stjórnartaumana. Landsvirkjun er enn 

sem komið er undir pólitískum áhrifum. Pólitísk viðhorf og stefnur smitast til Landsvirkjunar 

á einn eða annan hátt. Rannsóknin sýnir að þær breytingar sem átt hafa sér stað í stjórnmálum 

síðastliðin ár sem og umskipti mikilvægra stjórnenda innan veggja Landsvirkjunar hafi haft 

sitt að segja um það hversu þungt vægi sjálfbær þróun hefur öðlast í starfssemi 

Landsvirkjunar. Vissulega hefur vinnan átt sér stað fyrir þessar umbreytingar en stefnan hefur 

augljóslega fengið byr undir báða vængi nú í seinni tíð með breyttum áherslum. 

Það að ríkisstjórn Íslands hafi ákvarðanavald yfir því hvað sé virkjað og hvenær, gerir 

Landsvirkjun erfitt um vik að uppfylla þau gildi sem fyrirtækið vill standa fyrir hvað varðar 

sjálfbæran hugsunarhátt. Menn binda miklar vonir við að rammaáætlun komi til með að stuðla 

að faglegri nálgun hvað virkjunarkostina varðar.  

Landsvirkjun er án efa meðvituð um til hvers sé ætlast af henni í þjóðfélaginu. Markmið 

Landsvirkjunar felast í því að skapa arð fyrir eigendur sína sem er íslenska þjóðin. Með arði er 

m.a. átt við að gerð sé krafa á fyrirtækið um að skapa störf, auka umsvif í efnahagslífinu, 

skapa gjaldeyristekjur o.fl. Það er hinsvegar ekki sama með hvaða hætti þessum markmiðum 

er náð. Með sjálfbæra þróun að vopni er Landsvirkjun fullfær um að taka heilbrigðar 

ákvarðanir sem vinna að því að ná settum markmiðum án þess þó að það bitni á umhverfi, 

samfélagi eða efnahagi. Landsvirkjun hefur á undanförnum árum lagst í viðamikla vinnu sem 



41 
 

styðja á við stefnumörkun sjálfbærrar þróunar. En betur má ef duga skal. Þau viðhorf og þær 

skoðanir sem fram komu í viðtalsferli rannsóknarinnar gáfu til kynna að sú vinna sem fram 

hefur farið hjá Landsvirkjun í tengslum við sjálfbæra þróun hafi verið unnin af heilum hug. 

Ákaflega mikilvægt er að halda þeirri vinnu áfram og stuðla að stöðugum endurbótum. 

Vegurinn í átt að sjálfbærri þróun er langur og hann útheimtir mikla vinnu og þolinmæði því 

hann er ákaflega torsóttur.  

9.2 Landsvirkjun og mikilvægi sjálfbærrar þróunar 

Í grunninn þá var sjálfbær þróun hugsunarháttur sem þjóðir heimsins komu sér saman um til 

þess að stýra þróun 21. aldarinnar. Færa má rök fyrir því að Landsvirkjun sé í raun nauðbeygð 

til þess að tileinka sér þennan hugsunarhátt sem opinber stofnun en Íslendingar hafa 

skuldbundið sig sjálfbærri þróun. Sjálfbær þróun er því ekki mikilvægari fyrir Landsvirkjun 

en hvern annan í þessum heimi. Þessi þróun er mikilvæg fyrir alla sem vilja búa við óskertan 

hag til framtíðar. Hinsvegar eru allar líkur á því að sjálfbær þróun færi Landsvirkjun ýmis 

„fríðindi“ sem fyrirtækið annars hefði orðið af ef ekki hefði komið til sjálfbærrar þróunar.  

Sjálfbærni stuðlar að bættri ímynd Landsvirkjunar og almennt séð ábyrgari fyrirtækjarekstri. 

Þá er það mat höfundar að hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar hafi haft mikið um það að 

segja hvert fyrirtækið stefnir í dag og af hverju viðsnúningur hafi orðið í þeim efnum. 

Landsvirkjun hefur gefið það út að stefnan sé að gera fyrirtækið markaðsdrifnara og auka 

arðsemi. Nú þegar athyglin beinist að því að stækka viðskipamannahóp Landsvirkjunar og 

bæta í fjölbreytileikann þá mun skapast grundvöllur fyrir aðstæður sem ekki hafa áður litið 

dagsins ljós. Grundvöllur er fyrir því að laða lítil og meðalstór fyrirtæki að svæðum sem búið 

hafa við fábrotna og litla atvinnumöguleika. Þetta myndi vafalaust hafa góð áhrif á samfélagið 

í þessu tiltekna umhverfi. Dæmi um efnahagslega þætti sem nytu góðs af þá má nefna aukna 

atvinnu, hærra orkuverð og meiri áhættudreifingu fyrir Landsvirkjun sem í dag á mikið undir 

álverði þegar kemur að tekjuöflun. Ákjósanlegt væri ef orka frá Landsvirkjun gæti í auknum 

mæli farið í framleiðslu á öðrum vistvænum orkugjöfum s.s. vetni. Þegar litið er á 

heildarmyndina þá má sjá að þetta eru aðstæður sem vel gætu skilað mikilli arðsemi til 

þjóðarinnar.  

Með því að uppfylla skilyrði sjálfbærrar þróunar öðlast Landsvirkjun vottun. Vottun sem segir 

að fyrirtækið sé að vinna af heilum hug fyrir samfélagið. Sú vottun fæst hvergi keypt en hún 

myndi án efa skila auknu trausti, velvild og mikilli eftirspurn í gæðaorku sem unnin er af 
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vottaðri Landsvirkjun. Vottun af þessu tagi er ákaflega verðmæt ef Landsvirkjun fer út í sölu 

raforku til annarra landa.  

9.3 Tengingar Landsvirkjunar og grænþvottar 

Upp að vissu marki má segja að Landsvirkjun sé blóraböggull fyrir aðgerðir sem ráðist var í 

fyrir tilstilli stjórnvalda, s.s. framkvæmdir við Kárahnjúka. Verkefnið sem slíkt átti ekkert 

skylt með sjálfbærum hugsunarhætti en það var hlutverk Landsvirkjunar að gera sem best úr 

þeirri stöðu sem upp var komin. Ætlunin með sjálfbærniverkefninu á Austurlandi var ekki að 

reyna að skapa umhverfis- eða vistvæna mynd í kringum aðgerðirnar. Verkefnið snerist fyrst 

og fremst um að kanna áhrif aðgerðanna á umhverfi, efnahag og samfélagsins á 

áhrifasvæðinu. Verkefnið bauð upp á að gagnrýnisraddir fengju hljómgrunn innan  

samráðshóps sem kallaður var saman. Ætlunin var því augljóslega ekki að reyna að blekkja 

fólk. 

Það að ætla að tengja stefnumörkun Landsvirkjunar við grænþvott stenst engin rök að mati 

höfundar. Rannsóknin bendir til að þau verk sem unnin eru innan vébanda Landsvirkjunar séu 

unnin af heilum hug og fagmennsku. Í þeirri vinnu sem höfundur hefur farið í gegnum við 

gerð þessa verkefnis hefur hann ekki enn rekist á tilvik þar sem um hugsanlegan grænþvott er 

að ræða. Ekki var hægt að heimfæra einkenni grænþvotta fyrirtækja sem kynnt eru í kafla þrjú 

til Landsvirkjunar. Eins og áður hefur komið fram þá er vinna í tengslum við stefnumörkun 

sjálfbærrar þróunar hjá Landsvirkjun hafin fyrir nokkru síðan. Þessi vinna er núna farin að 

bera ávöxt og að einhverju leyti komin í ljós. Fyrirheit stefnunnar gefa góða von um að mikill 

árangur muni nást eftir því sem þróunin heldur áfram. 

9.4 Gagnsemi rannsóknarinnar 

Þær heimildir sem notaðar voru í þetta verkefni voru að miklu leyti sóttar til Landsvirkjunar. 

Þá var efnisval verkefnisins af þeim toga að það snerist fyrst og fremst um að veita yfirsýn 

yfir verkefni sem Landsvirkjun hefur lagt mikla vinnu í að rannsaka og þróa. Ekki er líklegt 

að rannsóknin varpi ljósi á nýjar nálganir í þeim efnum sem gagnast gætu Landsvirkjun. 

Hinsvegar er staðreyndin sú að íslenskar rannsóknir um sjálfbæra þróun eru ekki margar. 

Allar hlutlausar rannsóknir hljóta því að vera af hinu góða þar sem þær veita óhlutdræga 

innsýn á málefnið.  
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9.5 Tillögur að frekari rannsóknum 

Í þessari ritgerð hefur verið stiklað á stóru og ekki verður farið ítarlega ofan í þær fjölmörgu 

spurningar sem vöknuðu við gerð verkefnisins. Áhugavert hefði verið að kafa dýpra ofan í 

viss viðfangsefni en því miður gafst ekki kostur á því að svo stöddu. Í komandi framtíð verður 

ákaflega gaman að fylgjast með hvernig sjálfbær þróun kemur til með að æxlast hjá 

Landsvirkjun. Höfundur finnur fyrir mikilli eftirvæntingu eftir niðurstöðum sem munu koma 

út úr sjálfbærnimælingum Landsvirkjunar og sýna hvar fyrirtækið sem slíkt er statt hvað 

sjálfbæra þróun varðar. 

Rannsókn sem bæri saman starfsemi Landsvirkjunar fyrir stefnumótunarferli sjálfbærrar 

þróunar og eftir hana myndi e.t.v. gefa góða mynd af gagnsemi stefnumótunarferlisins. Hvað 

breyttist? Öðluðust vissir liðir og ferlar meira vægi en aðrir? Hvar lágu áherslurnar fyrir þessa 

stefnumörkun? Rannsókn af þessu tagi myndi sýna hvaða breytingar hefðu átt sér stað með 

stefnumörkuninni og jafnframt gefa mynd af ávinningi stefnunnar. 

Að sama skapi myndu samanburðarrannsóknir vera spennandi kostur þegar litið er til frekari 

rannsókna. Samanburður á Landsvirkjun og öðru erlendu fyrirtæki í sömu sporum myndi gefa 

góða raun. Hvort fyrirtækið fyrir sig gæti með því móti dregið margvíslegan lærdóm af 

rannsókninni og notagildi hennar yrði mikið.  

Að lokum vaknaði upp sú spurning hvort að mögulega gætu verið einhver samlegðaráhrif á 

milli stefnu Landsvirkjunar hvað varðar að gera fyrirtækið markaðsdrifið og stefnu 

Landsvirkjunar um sjálfbæra þróun. Í þessu samhengi væri heppilegt að fara út í greiningu á 

því hvaða áhrif það hafi á efnahag, samfélag og umhverfi að laða að lítil og meðalstór 

fyrirtæki.  

9.6 Lokaorð 

Í upphafi lagði höfundur af stað í vinnslu þessa verkefnis með ákveðnar hugmyndir um 

Landsvirkjun og framkvæmdir fyrirtækisins. Hugmyndirnar höfðu mótast út frá upplýsingum 

sem fengust frá fjölmiðlum, hvort sem það var umfjöllun um framkvæmdir fyrirtækisins eða 

háværar raddir pólitíkusa sem að heilt yfir þykja nokkuð lunknir við að koma sínum 

sjónarmiðum á framfæri á trúverðugan hátt. Almenningsálit á fyrirtækinu hafði einnig sitt að 

segja um það hvaða hugmyndir höfundur sjálfur hafði um fyrirtækið. Landsvirkjun hefur því 

miður orðið fyrir þeirri ólukku að vera stimplað með fallstimpli og í kjölfarið verið litið 

hornauga af mörgum, sem er synd. Háværar raddir ákveðinna hagsmunahópa hafa orðið til 
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þess. Vissulega eiga allir rétt á sinni skoðun en staðreyndin er hins vegar sú að þrátt fyrir alla 

þá góðu hluti sem Landsvirkjun er að inna af hendi þá mun fyrirtækið aldrei hljóta neina 

viðurkenningu frá vissum aðilum. 

Það er skemmst frá því að segja að þegar allt kom til alls þá breyttist álit höfundar á 

Landsvirkjun til hins betra. Það þakkar hann gagnrýnni hugsun. Eftir þessa vegferð er höfundi 

ljóst að margir mættu taka sér Landsvirkjun til fyrirmyndar þar sem margt bendir til að um sé 

að ræða leiðandi afl í átt að sjálfbærni.  

Algerlega sjálfbært fyrirtæki fyrirfinnst ekki. Sjálfbærri þróun má líkja við regnbogann. Hann 

sést í fjarska en það er sama hversu hratt og langt er gengið, það er aldrei hægt að staðsetja sig 

undir honum. Þrátt fyrir þetta er höfundi ljóst að sjálfbær þróun er eitt það göfugasta markmið 

sem hægt er að stefna að. Sú vitneskja sem höfundur hefur sankað að sér í gegnum vinnslu 

þessa verkefnis mun hann hafa sem veganesti um ókomna tíð.   
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