
To add a picture 
background: 

1. From the Design tab, 
Background group, 
select Background 
Styles > Format 
Background 

2. In the Format 
Background dialog box, 
select Fill > Picture or 
texture fill > Insert from 
file 

3. Choosea picture from 
your files and press 
Insert 

4. Close the Format 
Background dialog box 
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Umhverfisskýrsla Landsvirkjunar 2013 



Ábyrgð okkar 
í samfélaginu 

Stefna í samfélagsábyrgð 

Virðiskeðjan 
Við vinnum með 
viðskiptavinum 
og birgjum sem 

sýna ábyrga 
stjórnarhætti 

Stjórnarhættir 
Við störfum eftir 

ábyrgum stjórnarháttum 

Samfélagið 
Við leggjum áherslu á gott 

samstarf við samfélagið 

Umhverfismál 
Við leggjum 

áherslu á sjálf- 
bæra nýtingu 

náttúruauðlinda 

Miðlun þekkingar 
Við sköpum virði fyrir 
atvinnulíf og samfélag 

með því að deila 
þekkingu og stuðla að 

nýsköpun 

Heilsa og öryggi 
Við leggjum áherslu 

á ábyrga stefnu í 
heilsu-, öryggis- og 
starfsmannamálum 

Stefna Landsvirkjunar er 
að skapa arð, fara vel 
með auðlindir og 
umhverfi og stuðla að 
því að þekking og jákvæð 
áhrif af starfsemi 
fyrirtækisins skili sér til 
samfélagsins 





Samgöngu- og orkuskipta- 
stefna Landsvirkjunar 

„Það er stefna Landsvirkjunar að draga úr áhrifum samgangna á 
umhverfi og andrúmsloft með því að draga úr notkun 

jarðefnaeldsneytis á farartæki í eigu fyrirtækisins og bæta fyrir 
óhjákvæmilega losun með kolefnisbindingu í gróðri og vera virkur 

þátttakandi í orkuskiptaáætlun fyrir Ísland. 



Stefna Landsvirkjunar um orkuskipti 

Hlutverk Landsvirkjunar er að  
styðja við þróun í orkuskiptum í samgöngum á Íslandi 

Rafbílar Aðrir orkugjafar Uppbygging innviða 

Mannauðsmál Umhverfismál Samskiptamál Markaðsmál 

Framsækni  Ráðdeild   Traust 

Orkuskipti í samgöngum munu eiga sér stað í heiminum og á Íslandi 



Rafbílar í bílaflota 



Framundan 

 Lífdísill 

 Aðrir orkugjafar 



Starfsfólk - Mitsubishi iMiEV 
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