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Inngangur 

 

Icelandair hótel Reykjavík Natura leggur hér fram sína fyrstu umhverfisskýrslu, en hótelið 

fékk ISO 14001 vottun í júní árið 2012. Skýrslan greinir frá þeim fjölmörgu verkefnum sem 

unnið hefur verið að í þágu þess markmiðs að rekstur hótelsins verði í senn hagkvæmur og 

umhverfisvænn en umfram allt aðlaðandi fyrir gesti.  

Ferlið sem hótelið hefur gengið í gegnum hefur verið bæði krefjandi og gefandi. Verkefni sem 

þessu er í raun aldrei lokið þar sem allt er snýr að rekstrinum þarfnast stöðugrar skoðunar út 

frá umhverfislegum sjónarmiðum. Hvorki stjórnendur né starfsfólk geta litið svo á að 

umhverfisvottun verði náð í eitt skipti fyrir öll – þetta er verkefni sem kallar á stöðuga 

eftirfylgni og frjóa hugsun við að finna nýjar leiðir að settu marki.  

Starfsmenn hafa brugðist vel við áskoruninni og hafa tryggt að verkefnin hafa bara leitt til 

þess að styrkja upplifun gesta af því að dvelja á Icelandair hótel Reykjavík Natura. Með þessu 

hafa þeir nýtt sóknarfæri sem gáfust með endurbótum sem gerðar voru á hótelinu á þar 

síðasta ári, þar sem áhersla var lögð á að tengjast enn betur náttúru í nærumhverfi hótelsins.  

Ljóst er að náttúrutengingar hafa veruleg áhrif á væntingar gesta sem heimsækja landið. 

Sterkt samspil hönnunar og afþreyingar innan dyra hótelsins við tiltölulega ósnortna náttúru 

í Öskjuhlíð og Nauthólsvík skapar heildstæða upplifun.  

Þrátt fyrir að ferlið hafi verið tímafrekt og kallað á nokkur útgjöld er það sameiginlegt mat 

okkar, sem að verkefninu hafa komið, að góðum árangri hafi verið náð. Markmiðið er að 

Icelandair hótel Reykjavík Natura standi undir því að hafa verið fyrsta hótel á Íslandi til þess 

að hljóta ISO 14001 vottun. Vonum við að meðfylgjandi skýrsla staðfesti það. 

 

 

Sólborg Steinþórsdóttir 

Hótelstýra 
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Umhverfisstefna 

 

Megin aðdráttarafl Íslands er hrein og ósnortin náttúra. Icelandair hótel Reykjavík Natura 

gerir sér grein fyrir ábyrgð sinni gagnvart umhverfinu og starfar eftir alþjóðlegum staðli um 

umhverfisstjórnun, ISO 14001.   

Icelandair hótelin leggja áherslu á að bjóða góða þjónustu jafnframt því að vinna stöðugt að 

umbótum í umhverfismálum rekstursins með því að:  

- fara vel með auðlindir, draga úr úrgangi og auka endurvinnslu úrgangs. 

- velja vörur og þjónustu með tilliti til umhverfisins.  

- leggja áherslu á að nota íslenskt hráefni og aðföng. 

- fylgja viðeigandi lögum og reglugerðum er varðar umhverfismál sem og setja sér 

kröfur sem ganga lengra eftir því sem við á. 

- upplýsa gesti um umhverfisstefnu hótelsins og hvernig þeir geti tekið þátt í að fylgja 

henni. 

- fræða starfsfólk og þjónustuaðila fyrirtækisins um umhverfismál og hvetja til aukins 

árangurs á þessu sviði.  

 

Icelandair hótelin birta stefnu og árangur umhverfisstarfsins á heimasíðu fyrirtækisins, 

www.icelandairhotels.is.  

 



   Umhverfisskýrsla 2012 
 

3 
 

Umhverfisþættir 

 

Icelandair hótel Reykjavík Natura flokkar þá umhverfisþætti er viðkoma starfsemi þess  í A og 

B flokk eftir mikilvægi og ákvörðun á stýringar- og vöktunarþörf. 

Hér á eftir verður farið yfir þá umhverfisþætti sem flokkaðir eru í A flokk og eru undir 

stöðugri stýringu og/eða vöktun. Þeir umhverfisþættir eru ellefu talsins: 

 

Rafmagn     Heitt vatn 

Kalt vatn     Úrgangur 

Spilliefni     Varasöm efni 

Pappír      Losun gróðurhúsalofttegunda 

Frárennsli     Kynninga- og auglýsingavörur 

Vörur í vistvænni innkaupastýringu 
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Rafmagn 

 

Eitt af umhverfismarkmiðum Icelandair Hótel Reykjavík Natura er að fara vel með auðlindir. 

Það er gert með því að hvetja starfsfólk okkar og gesti til þess að fara sparlega með 

rafmagnið ásamt því að í herbergjum eru aðalrofar við útgang þar sem hægt er að slökkva öll 

ljós í einu þegar herbergið er yfirgefið. Lýsingu á herbergisgöngum er einnig haldið í lágmarki. 

Við kaup á tækjum er orkunotkun höfð í huga og reynt er eftir fremsta megni að kaupa 

orkusparandi tækjabúnað. 

Í skilaboðum til gesta á herbergjum eru þeir hvattir til að fara sparlega með rafmagnið. 

Á myndinni hér að neðan má sjá samanburð á rafmagnsnotkun (kwh) á hverja gistinótt milli 

áranna 2011 og 2012. Árangur náðist í að minnka notkun á rafmagni milli áranna um  tæp 

10%, en árið 2011 var meðaltal kwh á hverja gistinótt 19,9 en það meðaltal lækkaði niður í  

18 kwh árið 2012.  

 

Margir samvinnandi þættir standa að baki þessari lækkun á milli ára. Mikið af gömlum 

ljósabúnaði hótelsins var skipt út við endurnýjun þess. Einnig hefur nær öllum ljósaperum 

húsnæðisins verið skipt út fyrir perur sem stuðla að frekari orkusparnaði. Í eldhúsinu hefur 

verklagi verið breytt þannig að meira er eldað með gasi en áður og í bakaríinu hefur aukið 

skipulag orðið til þess að bakaraofnar, sem eru mjög orkufrek tæki, eru nú í gangi í færri 
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klukkustundir á sólarhring en áður. Einnig hefur ýmsum eldri tækjum víðs vegar um 

húsnæðið verið skipt út fyrir nýrri og meira orkusparandi tæki. Aukin umhverfismeðvitund 

starfsfólks spilar líka sína rullu í þessari lækkun.  

Heitt vatn 

 

Notkun á heitu vatni er m.a. stýrt með reglulegum ofnastillingum. Grunnhiti í öllu húsinu 

kemur í gegnum loftræstikerfi þar sem að forhitarar sem keyrðir eru áfram af heitu vatni hita 

upp loft sem er dælt um allt húsið. Keyrt er á um 18° í grunnhita í öllu húsinu.  

Hita vatnsins er einnig stýrt en það fer um 55° heitt inn á herbergisganga. Því er stýrt með 

forhitun, þ.e. forhitari safnar í safnkút og þaðan fer svo vatnið inn á gangana.  

Í skilaboðum til gesta á herbergjum eru þeir hvattir til að fara sparlega með vatnið.   

Á myndinni hér að neðan má sjá samanburð á notkun á heitu vatni (m³) á hverja gistinótt 

milli áranna 2011 og 2012. Mikill árangur eða um 35%  náðist í sparnaði á heitu vatni en  

meðaltal m³ á hverja gistinótt árið 2011 var 1,7 en minnkaði niður í 1,1 m³ árið 2012.  

 

Í kjallara hótelsins er sundlaug sem krefst mikils magns af heitu vatni. Á liðnu ári voru settir 

upp hitastillar við sundlaugina og hefur það vafalaust haft mikil áhrif á þessa lækkun. Í 

framvæmdunum við endurnýjun hótelsins var einnig stórum hluta af lögnum þess skipt út. 
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Starfsfólk hótelsins er hvatt til þess að fara sparlega með vatnið og hefur það skilað sér í 

þessari lækkun. 

Kalt vatn 

 

Allt heitt neysluvatn á herbergjum og sundlaug er upphitað kalt vatn í forhiturum í kjallara 

hótels sem keyrðir eru áfram af heitu vatni. Er þetta framkvæmt svona til þess að koma í veg 

fyrir það að kísill setjist í blöndunartæki. 

Í skilaboðum til gesta á herbergjum eru þeir hvattir til að fara sparlega með vatnið.   

Á myndinni hér að neðan má sjá samanburð á notkun á köldu vatni (m³) á hverja gistinótt 

milli áranna 2011 og 2012. Notkun á köldu vatni minnkaði milli áranna um tæp 17%. 

Meðaltalið í  notkun á köldu vatni (m³) á hverja gistinótt árið 2011 var 0,6 en minnkaði niður 

í 0,5 (m³) árið 2012. 

 

Eins og áður sagði var stórum hluta af gömlum lögnum húsnæðisins skipt út við endurnýjun 

hótelsins. Aukin umhverfismeðvitund starfsfólks á svo líka sinn þátt í þessari lækkun. 

Uppvottavélar hótelsins voru teknar í gegn, sírennsli stoppað og stilltar þannig að þær taki 

inn eins lítið vatn og mögulegt er. 
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Úrgangur 

 

Sá fasti úrgangur sem kemur frá rekstri hótelsins er flokkaður í 6 flokka; almennt sorp, plast, 

málma, bylgjupappa, dagblöð/tímarit/gæðapappír og lífrænan úrgang. Hver flokkur hefur sitt 

eigið ílát í kjallara hótelsins.  

Úrgangstegund Þyngd (kg) 
Á hverja 
gistinótt 

(kg) 
Hlutfall 

Almennur úrgangur 45.820     0,43 30% 

Málmar 2.095     0,02 1% 

Gler  2.600     0,02 2% 

Bylgjupappi 15.950     0,15 11% 

Blandaður pappír 3.270     0,03 2% 

Dagblöð tímarit 40     0,00 0% 

Gæðapappír 3.850     0,04 3% 

Fernur 1.585     0,01 1% 

Endurvinnsluúrgangur 150     0,00 0% 

Lífrænt til moltugerðar 73.340     0,69 49% 

Plastumbúðir 2.465     0,02 2% 

 

Á myndinni hér fyrir neðan er svo búið að taka flokkana enn betur saman og bera saman við 

fjölda gistinátta. 

Úrgangstegund Þyngd 
(kg) 

Á hverja 
gistinótt 

(kg) Hlutfall 

Almennur úrgangur 45.820     0,43 30% 

Endurvinnsluúrgangur 31.855     0,30 21% 

Lífrænn úrgangur 73.340     0,69 49% 

 

Markmið ársins 2012 var að ná að hækka magn lífræns úrgangs úr u.þ.b. 40% af heildarmagni 

upp í 50%. Eins og sést á neðri myndinni gekk það mjög vel og munaði litlu að markmiðið 

næðist. Flokkun á herbergjum og herbergjagöngum var tekin í gegn á árinu. Herbergisþernur 

taka nú frá allan pappír sem til fellur á herbergjum. Hótelið lét einnig sérsmíða fyrir sig 

sérstakar flokkunarruslafötur sem staðsettar eru víðs vegar um húsnæðið, þar á meðal á 
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herbergjagöngum, þannig að nú eiga gestir auðveldar með að aðstoða okkur við flokkun á 

úrgangi. 

Spilliefni 

 

Spilliefni eru flokkuð frá öðrum úrgangi og sett sér í þar til gert spilliefnaílát. Einnig eru þar til 

gerð rafhlöðuílát víða um húsnæðið sem losuð eru af Efnamóttökunni.  

Varasöm efni 

 

Umhverfissjónarmið eru höfð í huga við innkaup á hreinsiefnum og viðhaldsefnum. Forðast 

skal að kaupa efni sem eru merkt með T, X og N hættumerkjum. Til eru öryggisblöð fyrir 

merkingarskyld efni sem notuð eru á hótelinu og þegar ný efni eru keypt óskar innkaupaaðili 

eftir því öryggisblaði sem tilheyrir efninu. Efnalistar yfir öll þau efni sem notuð eru á hótelinu 

eru einnig til staðar þar sem merkt er inn á heiti þeirra, hættumerki og fleira. Öll efni eru 

geymd á merktum stað, fjarri íkveikjuþáttum og í plastbökkum svo þau fari ekki í frárennslið 

ef leki verður. Varasöm efni eru aðallega notuð af húsvörðum við viðhald á húsnæði.  
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Pappír 

 

Pappír og umslög eru keypt inn eftir þörfum og reynt er eftir fremsta megni að versla 

umhverfisvæn ritföng. Prentarar í byggingunni eru stilltir þannig að þeir prenti báðum megin 

á blaðið. Einungis er skipt við umhverfisvottaðar prentsmiðjur. Markvisst er unnið að því að 

minnka notkun á pappír við rekstur hótelsins, m.a. er unnið að innleiðingu rafræns 

reikningakerfis. Auk þess hefur skipulagi varðandi innkaup á pappír verið breytt svo 

auðveldara verði að vakta notkun pappírs á hótelinu í framtíðinni.  

Losun gróðurhúsalofttegunda  

 

Það er stefna Reykjavík Natura að draga úr 

bíl- og flugferðum eins og kostur er til að 

lágmarka eldsneytisnotkun. 

Starfsfólk er hvatt til þess að stilla í hóf 

þeim ferðum sem farnar eru á vegum 

hótelsins og sameina ferðir þegar það er 

hægt.  

Kynnisferðir hafa séð um akstur á 

ferðamönnum á vegum hótelsins síðastliðin ár. Eitt af markmiðum hótelsins fyrir árið 2012 

var að hætta að notast við skutluna og nýta frekar þær almenningssamgöngur sem í boði 

eru. Ákveðið var að bjóða hótelgestum upp á strætómiða þeim að kostnaðarlausu. Sú leið 

reyndist mjög vel og um 11 þúsund miðar voru gefnir til gesta. Ákveðið var að taka 

hugmyndina skrefi lengra þannig að á árinu 2013 mun gestum bjóðast að nýta sér sérstök 

strætókort sem hótelið hefur látið útbúa í samstarfi við Strætó. Kortin gilda fyrir allt að 4 

farþega í einu, í ótakmarkaðan fjölda ferða, á meðan dvöl stendur. Gestir, sem og starfsfólk 

hótelsins, eru mjög ánægðir með þessa umhverfisvænu lausn. 

Icelandair hótelin eiga bifreið sem sér um ýmsan akstur á vegum fyrirtækisins. Hann ekur 

t.a.m. þvotti og brauðmeti á milli hótelanna á höfuðborgarsvæðinu.  
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Samkvæmt Kolvidur.is er heildarlosun vegna ökutækisins 9,9 tonn af koldíoxíði árið 2012. Ef 

það er reiknað á gistinætur gefur það 930 gCO2/gistinótt. Þar sem þetta er fyrsta árið þar 

sem ökutækið er í eigu hótelanna eru ekki til viðmiðunartölur fyrir árið 2011. Í næstu 

umhverfisskýrslu verður hægt að gera betri samanburð. 

 

Verklagi við að halda utan um ferðalög starfsmanna á vegum hótelsins hefur einnig verið 

breytt svo hægt sé að fylgjast betur með útblæstri í framtíðinni. 

Frárennsli 

 

Frárennsli úr eldhúsi rennur í gegnum fituskilju og sandfang. Annað frárennsli rennur út í 

holræsi. Þegar tekið er út heildarmagn af úrgangi úr skilju og fangi fyrir árið 2012 er magnið á 

hverja gistinótt um það bil 70 gr. Allri notaðri steikingarolíu frá eldhúsi er safnað á brúsa og 

hún gefin aðilum sem nota hana til að útbúa bíódísil.  

Kynninga- og auglýsingavörur 

 

Mest megnis er um að ræða kynningarbæklinga og aðrar upplýsinga- og kynningarvörur úr 

pappír. Fylgst er með magni kynningarvara á reikningum og yfirlitum frá prentsmiðjum og 

birgjum sem og gögnum frá sölu- og markaðsdeild. Reynt er að miða við notkun ársins á 

undan svo ekki sé verið að panta eða prenta vörur í of miklu magni. Einungis er skipt við 

prentsmiðjur með umhverfisvottun 

þegar kemur að prentun á kynninga- 

og auglýsingavörum. Þegar tekinn er 

saman kostnaðurinn við prentun á 

kynningaefni árið 2012 er 

kostnaðurinn á hverja gistinótt um 

það bil 67,8 kr.  
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Vörur í vistvænni innkaupastýringu 

 

Leitast er við að velja íslenskt hráefni fram yfir erlent eins og kostur er. Einnig er leitast við að 

velja lífrænt ræktaðar og árstíðabundnar vörur. Starfsfólk fær sérstaka fræðslu um nýtingu 

hráefna og er hvatt til þess að nýta hráefni eins og kostur er við störf sín. Við fullvinnslu 

matvæla er reynt að forðast notkun skaðlegra efna við framleiðslu. Í innkaupastjórnun 

fyrirtækisins er leitast við að kaupa vörur í stórum pakkningum til þess að minnka 

umbúðamagn, einnig er hugað að flutningsleiðum og safnað í pantanir ef mögulegt er. 

Allar kjöt- og fiskvörur sem keyptar eru inn á hótelið eru íslenskar og auðveldlega er hægt að 

rekja uppruna þeirra. Reynt er að kaupa íslenskt grænmeti eftir fremsta megni, valið er 

íslenskt fram yfir erlent þegar kostur er og eru til dæmis allar kartöflur keyptar beint frá 

bónda.  

Allar sápur og snyrtivörur á hótelinu, í gistiherbergjum og almennum rýmum, eru íslenskar 

og lífrænar. Þær eru framleiddar fyrir hótelið af Sóley Cosmetics. 

Síðastliðið sumar var einnig byrjað að gera tilraunir með heimaræktaðar kryddjurtir á 

hótelinu. Settir voru upp sérstakir gróðurkassar þar sem kryddjurtir og salat var ræktað yfir 

sumarið. Spennandi verður að fylgjast með frekari þróun á þessu verkefni. 

 

Takk fyrir lestur á þessari skýrslu um 

umhverfismál á Icelandair hótel Reykjavík 

Natura. 

Ef þið hafið áhuga á að vita meira um 

umhverfismál er hægt að skoða heimasíðu 

hótelanna. 

www.icelandairhotels.is 

Eða senda tölvupóst á natura@icehotels.is. 

http://www.icelandairhotels.is/

