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Ár umbreytinga

Árið 2015 var viðburðaríkt í sögu N1. Í byrjun ársins 

var skipulagi N1 breytt til að endurspegla betur 

reksturinn. Breyting var gerð á stjórnendateymi 

þar sem fækkað var í framkvæmdastjórn um einn 

og inn komu tveir nýir framkvæmdastjórar. Eins og 

undanfarin ár var farið í áframhaldandi hagræðingu  

og náðist lækkun á öllum helstu kostnaðarliðum.

Samfélagið

Samfélagsleg ábyrgð skiptir N1 miklu máli. Við 

höfum unnið að því að auka samfélagslega ábyrgð í 

aðfangakeðjunni með margvíslegum hætti og byggja 

hana upp innan allra deilda fyrirtækisins.

Í ár verður í fyrsta skipti í sögu N1 gefin út skýrsla um 

samfélagsábyrgð samkvæmt aðferðafræði Global 

Reporting Initiative (GRI) samhliða ársskýrslu. Við 

undirrituðum einnig yfirlýsingu um loftslagsmál sem 

felur í sér að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og 

lágmarka neikvæð umhverfisáhrif með markvissum 

aðgerðum. 

Veigamikill þáttur í samfélagslegri ábyrgð N1 er að 

styrkja íþrótta- og æskulýðsstarf um allt land. N1 

mótið var haldið á Akureyri í 29. sinn þar sem strákar 

á aldrinum 11 til 12 ára keppa í knattspyrnu og er þetta 

mót orðið það stærsta sinnar tegundar á Íslandi. N1 

er einn af aðalstyrktaraðilum Knattspyrnusambands 

Íslands í samstarfi sem kallað er „Alltaf í boltanum með 

KSÍ“.

N1 hefur verið leiðandi í umhverfisvænum lausnum 

á eldsneytismarkaði með sölu á metani og íblöndun 

bætiefna í dísil og bensín. Það er áskorun að finna 

og bjóða uppá umhverfisvænni valmöguleika í 

margbreytilegu vöruúrvali N1 og að þjóna með þeim 

hætti þörfum viðskiptavinar en ekki síður umhverfi 

okkar. Það er sjálfsagður hluti af samfélagslegri ábyrgð 

okkar að umhverfið beri ekki skaða af starfseminni. 

Áfram hefur verið haldið að umhverfisvotta þjónustu-

stöðvar samkvæmt umhverfisstaðlinum ISO 14001. 

Lokið er við að votta nítján stöðvar og er stefna okkar 

að allar þjónustustöðvar N1 fái ISO vottun. Hjólastöð 

hefur verið komið upp í Fossvogi og er stefnt að því að 

setja fjórar stöðvar upp til viðbótar.

Til að auka vitund um umhverfis- og öryggismál 

hjá öllu starfsfólki hefur N1 haldið öryggismánuð í 

febrúar þrjú undanfarin ár. Þá eru uppfærðar neyðar- 

og viðbragðsáætlanir, einkum tengdar umhverfi 

og öryggi, ásamt rekstri og öryggi starfsfólks. Í 

öðrum stöðlum sem fyrirtækið uppfyllir, svo sem frá 

Michelin og ExxonMobil, er einnig lögð rík áhersla á 

umhverfismál og meðhöndlun úrgangs.

Ávarp Margrét Guðmundsdóttir stjórnarformaður  
og Eggert Þór Kristófersson forstjóri N1 hf.
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N1 fékk jafnlaunavottun VR fyrst olíufélaga þann 19. 

júní 2015 á 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna. 

Jafnlaunaúttektin greinir upplýsingar um raunverulegan 

launamun kynja og er það mikið ánægjuefni að geta 

sýnt fram á að við greiðum sömu laun fyrir sambærileg 

störf óháð kyni eða þjóðerni.

Ánægja starfsfólks er okkur mikilvæg og árlega er 

gerð ítarleg ánægjukönnun meðal starfsmanna og var 

niðurstaða hennar jákvæð á milli ára.

Við vorum kosin fyrirmyndarfyrirtæki á árinu af Credit-

info, sem er viðurkenning fyrir góðan og stöðugum 

rekstur. 

Ársskýrsla 2014 var eingöngu gefin út í rafrænu formi 

og á árinu var opnaður nýr innri vefur til að auka 

upplýsingaflæði til starfsmanna og tryggja jafnt aðgengi 

allra starfsmanna að upplýsingum.

Ný heimasíða var opnuð á árinu og þar með bætti 

N1 þjónustustig við viðskiptavini sína með aukinni 

upplýsingagjöf.

Erlendum ferðamönnum hér á landi hefur fjölgað 

mikið og hefur N1 bætt þjónustu við þá með aukinni 

upplýsingagjöf.

Hluthafar

Aðalfundur N1 hf. var haldinn 23. mars. Á fundinum 

var samþykkt að greiða 840 m.kr. arð til hluthafa og 

lækka hlutafé um 230 m.kr. að nafnverði og greiða 

til hluthafa 2.959 m.kr. Í stjórn voru kjörin þau Helgi 

Magnússon, Kristín Guðmundsdóttir, Margrét 

Guðmundsdóttir, Jón Sigurðsson og Þórarinn Viðar 

Þórarinsson. Á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund var 

Margrét Guðmundsdóttir endurkjörin formaður stjórnar 

og Helgi Magnússon varaformaður. Á árinu störfuðu 

tvær undirnefndir stjórnar, endurskoðunarnefnd og 

starfskjaranefnd.

Þann 25. febrúar var birt afkomuspá fyrir árið 2015 á 

þá leið að EBITDA ársins yrði á bilinu 2.800–2.900 

m.kr. Sú spá var uppfærð í 2.900–3.000 m.kr. við 

kynningu á árshlutauppgjöri fyrir 2. ársfjórðung. 

Endanleg niðurstaða samkvæmt ársreikningi félagsins 

var 3.012 m.kr. Árið 2015 einkenndist á margan hátt af 

áframhaldandi hagræðingu í rekstri og var niðurstaðan 

sú að afkoma ársins var sú besta frá stofnun N1. Mikill 

vöxtur í ferðamannastraumi til landsins hélt áfram og 

þar sem N1 er með víðfeðmasta dreifikerfi landsins 

kemur þessi aukning sér afar vel.

Hluthafafundur var haldinn 20. nóvember. Á fundinum 

var samþykkt að lækka hlutafé félagsins um 25,5%. 

Samþykktin fól í sér að hlutafé félagsins var fært niður 

um 120 m.kr. að nafnverði og að yfirverðsreikningur 

hlutafjár færðist niður um 1.424 m.kr., samtals að 

fjárhæð 1.544 m.kr. og var sú fjárhæð greidd hluthöfum 

29. desember. Lækkun hlutafjár var framkvæmd í 

samræmi við markmið félagsins, sem birt höfðu verið 

við skráningu félagsins á markað, þess efnis að stefnt 

skyldi að því að eiginfjárhlutfall félagsins yrði um 40%. Í 

lok árs 2015 er eiginfjárhlutfall 41,2%.

Markaðsvirði félagsins nam 18,2 milljörðum króna í 

árslok 2015 og var ávöxtun hluthafa 2015 því um 44,4 % 

að teknu tilliti til arðgreiðslu og lækkunar hlutafjár.

Frummatsskýrsla Samkeppniseftirlitsins

Þann 30. nóvember 2015 birti Samkeppniseftirlitið 

frummatsskýrslu sína um eldsneytismarkaðinn og 

skilaði félagið inn rökstuddum sjónarmiðum og 

athugasemdum við skýrsluna þann 11. mars 2016 sem 

voru birt í NASDAQ OMX Iceland sama dag. Í skýrslunni 

kemur fram að engar vísbendingar séu um brot á 

samkeppnisreglum.
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Samfélagsleg ábyrgð verður sífellt veigameiri þáttur í 

rekstri N1 og nær til allra þátta starfseminnar. Ýmis svið 

falla undir hugtakið eins og til dæmis umhverfismál, 

siðareglur, sanngjarnir starfshættir, samfélagsleg virkni, 

þróun og tengsl við samfélagið. Við leggjum áherslu á 

að vinna samkvæmt alþjóðlega vottuðum stöðlum og 

viðurkenndum aðferðum. 

N1 hefur verið virkur þátttakandi í FESTU, miðstöð um 

samfélagsábyrgð síðan í desember 2013.

Þann 16. nóvember 2015 undirritaði N1 yfirlýsingu um 

loftslagsmál ásamt forsvarsmönnum 103 fyrirtækja og 

stofnana í Höfða, en með þeirri undirritun skuldbindur 

fyrirtækið sig til að draga markvisst úr losun 

gróðurhúsalofttegunda og minnka úrgang í starfseminni. 

Ásamt því að setja sér markmið og fylgja þeim eftir 

með aðgerðum sem miða að því að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda og minnka myndun úrgangs. 

Upplýsingar sem safnað er saman í skýrslu þessari gefa 

því stjórnendum N1 glögga mynd af núverandi stöðu til 

að auðvelda markmiðasetningu í framhaldi. 

Á hátíðis- og baráttudegi íslenskra kvenna, þann 19. júní 

2015, tók N1 á móti jafnlaunavottun VR, fyrst olíufélaga í 

landinu. Jafnlaunavottun VR staðfestir að N1 mismunar 

ekki starfsfólki, hvorki vegna kynferðis né annars.

N1 skrifaði undir Jafnréttissáttmála UN WOMEN árið 

2011 en hann felst í því að stuðla að aukinni þátttöku og 

tækifærum kvenna til að draga úr fátækt og stuðla að 

jöfnun kynja. Fræðslufundur um verkefni samtakanna 

HeForShe var haldinn í maí 2015 og starfsmenn 

hvattir til að leggja málefninu lið með mánaðarlegu 

styrktarframlagi til UN WOMEN. N1 er ekki með 

sérstaka þjálfun í mannréttindamálum en lögð er 

áhersla á að vekja starfsfólk til umhugsunar um málefni 

þeim tengd. N1 er auk þess aðili að Innkaupaneti 

Umhverfisstofnunar, Viðskiptaráði Íslands, Samtökum 

verslunar og þjónustu, Samtökum atvinnulífsins, 

Dokkunni og Stjórnvísi.

GRI G4 Core

Til að gera sér betur grein fyrir raunverulegri stöðu 

samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækisins var ákveðið að 

gefa út GRI G4 „Core“ skýrslu. Útgáfa hennar er meðal 

annars til að N1 geti gert sér grein fyrir raunverulegri 

stöðu þessara mála hjá fyrirtækinu í dag samkvæmt 

viðurkenndum stöðlum. Mat á núverandi stöðu gerir 

fyrirtækinu betur kleift að setja sér raunhæf og 

mælanleg markmið en ekki síður að safna saman og 

miðla upplýsingum um þá starfsemi þess sem tengist 

samfélagslegri ábyrgð á gagnsæjan hátt. Aðferðafræði 

GRI (Global Reporting Initiative) er notuð um allan heim 

af rúmlega 9.000 fyrirtækjum og stofnunum sem hafa 

gefið út rúmlega 23.000 GRI skýrslur. 

GRI G4 „Core“ skýrsla þessi er unnin af starfsmönnum 

og sérfræðingum á sínum sviðum hjá N1. Hún nær 

yfir alla starfsemi N1 og byggir á fjárhagsárinu 

2015 og Ársskýrslu N1 (sem unnin er í samræmi við 

alþjóðlega reikningsskilastaðla og endurskoðuð 

af Ernst & Young ehf). CO2 tölur eru fengnar með 

útreikningum á heimasíðu Kolviðar, fjöldi ferða var 

gefin upp hjá viðkomandi flugfélagi og eldsneytislítrar 

úr viðskiptamannabókhaldskerfi N1. Yfirlit efnistaka og 

vísun í skýrslu þessa er að finna á blaðsíðum 26-36.

Umhverfis-,  gæða- og öryggismál

Með skipulögðum og viðurkenndum aðgerðum 

kostar N1 kapps um að lágmarka umhverfisáhættu 

frá starfsemi sinni. Nítján starfsstöðvar N1 

hafa þegar hlotið vottun samkvæmt alþjóðlega 

umhverfisstjórnunarstaðlinum ISO 14001 frá Vottun hf. 

Stefna N1 er að allar þjónustustöðvar N1 fái ISO 14001  

vottun á næstu misserum. Mörg verkefni hafa komið til 

vegna innleiðingar á ISO 14001 umhverfisstjórnarstaðili 

svo sem aukin endurvinnsla, öryggismánuður og gerð 

GRI G4 „Core“ skýrslu. 

N1 er í fararbroddi við innleiðingu á umhverfisvænum 

orkugjöfum. Við höfum undanfarin ár boðið upp á metan-

Ábyrgð í verki
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gas á þjónustustöð okkar við Bíldshöfða og VLO eldsneyti 

er í boði á fjölmörgum af N1 stöðvum. Í Borgarnesi er 

starf rækt ON rafstöð.

Hjólbarðaverkstæði N1 eru vottuð Michelin Quality 

Dealers og standast árlega strangar gæðakröfur þeirra 

sem ná til þjónustu, ferla, öryggis, starfsmanna og 

umhverfismála. Vöruhús og olíubíll N1 fylgja gæðakerfi 

Exxon Mobil og standast úttektir þeirra.

Fræðsla og þjálfun starfsmanna er nauðsynleg í okkar 

starfi og sinnir N1 skólinn fræðsluþörf starfsmanna N1. 

Í nokkur ár hefur febrúar verið öryggismánuður hjá N1. 

Markmið öryggismánaðar er að efla öryggi og þekkingu 

starfsmanna á umhverfis-, öryggis- og heilsutengdum 

málefnum með stýrðum aðgerðum svo sem umhverfis- 

og áhættugreiningum. Í febrúar er sérstök áhersla lögð 

á að uppfæra og yfirfara áhættugreiningar á öllum 

starfs stöðvum N1, æfa neyðarviðbrögð og aukin áhersla 

er á heilsueflandi og öryggisnámskeið auk fyrirlestra. 

Þá eru einnig endurtilnefndir öryggisverðir og kosnir 

öryggistrúnaðarmenn í samræmi við reglugerð 

920/2006. Það er stefna okkar að allir starfsmenn hafi 

farið á skyndihjálpar- og brunavarnanámskeið, einnig 

bjóðum við upp á námskeið í efnum og efnavörum, 

viðbrögð við ránum og ógnandi hegðun svo eitthvað 

sé nefnt. Árin 2013-2014 fóru um 630 starfsmenn 

á öryggisnámskeið á vegum N1 skólans en við 

hvetjum fasta starfsmenn til að fara á nokkurra ára 

fresti í endurmenntun og höfum einnig boðið upp á 

framhaldsnámskeið til að mynda í skyndihjálp.

Það eflir öryggi að vera með heilbrigt starfsfólk. Því 

hvetur N1 fastráðna starfsmenn til heilsueflingar með 

líkamsræktarstyrk og þátttöku í Lífshlaupinu en N1 

var einnig með lið í WOW Cyclothon árið 2015. Meðal 

heilsuhvetjandi fyrirlestra og námskeiða á árinu 2015 var 

starfsmönnum boðið á Hættum að reykja námskeið, við 

fengum Blóðbílinn og starfsmenn frá Blóðbankanum í 

heimsókn til að auðvelda starfsmönnum að gefa blóð. 

Til að auka aðgengi allra starfsmanna að fræðslu þá 

erum við byrjuð að taka upp þá fyrirlestra sem leyfi fæst 

fyrir og eru þeir birtir á Innri vef starfsmanna N1 og eru 

þeim þannig aðgengilegir þegar þeim hentar.

Flokkun, endurvinnsla og orkumál

N1 leggur mikið upp úr því að flokka sorp sem hægt 

er að stýra eins og aðstaða förgunaraðila í hverju 

sveitarfélagi býður upp á. Á árinu 2015 var 69% sorps 

frá okkur flokkað. Það hefur tekist einstaklega vel í 

mörgum landshlutum. Við sjáum fyrir okkur enn frekara 

flokkunarsamstarf víðar á landinu á komandi misserum. 

SORPFLOKKUN

Töluvert er um flokkanlegt sorp sem kemur frá 

starfseminni. Við tökum á móti rafhlöðum og 

rafgeymum á öllum okkar starfsstöðvum og förgum 

sem spilliefnum í þar til gerðum spilliefnakörum. 1.000l 

bambar eru endurnýttir eins og hægt er. Við gerðum 

tilraun á stórri þjónustustöð með að láta viðskiptavini 

flokka sitt sorp en urðum því miður frá að hverfa því of 

mikil vinna fór í að endurflokka. En við höldum áfram að 

reyna að finna lausnir til að gefa viðskiptavinum okkar 

færi á að flokka.

SORP EFTIR FLOKKUM
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Í starfsemi N1 er eingöngu notuð 100% endurnýtanleg 

orka. N1 sækir vatn sitt í veitur hvers staðar fyrir 

sig nema í Staðarskála þar sem félagið er með eigin 

borholu. Í Vestmannaeyjum fylgir félagið eyjaskeggjum 

og sækir vatn til meginlandsins. N1 keppist við að 

endurnýta vatn þar sem því er viðkomið. Affall húsa og 

tækja, svo sem kælitækja, er notað í snjóbræðslukerfi 

og á Eskifirði er affallsvatn frá sundlauginni nýtt í 

snjóbræðslu sjálfsafgreiðslustöðvar N1.

N1 hefur gripið til ýmissa aðgerða til að draga 

úr notkun á vatni og rafmagni, meðal annars 

með reglubundinni orkuvöktun, tímastillingum 

og sólbirtuskynjara. Orkuvöktun er skráð með 

skipulögðum hætti til að koma betur í veg fyrir 

orkusóun og til að hægt sé að grípa til aðgerða 

verði vart við frávik. Notaðir eru tímastillar, sólar- og 

birtuskynjarar til að stýra útiljósum. Verið er að skipta 

út úrsér gengnum ljósgjöfum fyrir LED ljósgjafa. Slökkt 

er á loftræstikerfum á nóttinni.

ORKUNOTKUN  N1 2015

Einnig eru flestir kælar á þjónustustöðvum okkar með 

rúllugardínum, sem eru dregnar niður á nóttunni til að 

sóa ekki óþarfa orku á lokunartímum. Það er til mikils að 

vinna þar sem rafmagnsnotkun N1 er á við 2.090 íslensk 

heimili og kaldavatnsnotkun á við að fylla Sundhöll 

Reykjavíkur 218 sinnum.

Í höfuðstöðvum N1 er rekinn bílabanki, þar sem  

starfsmenn geta  fengið bíla lánaða til að sinna 

vinnutengdum erindum. Mælst er til að starfsmenn 

samnýti bifreiðar. Árið 2010 var boðið upp á 

vistakstursnámskeið fyrir sölumenn og bílstjóra 

vöruhúss. Vöruhús N1 hefur stillt upp akstursleiðum 

og og samnýtir ferðir vörubíla eins og hægt er. N1 

hefur markvisst verið að vinna að því að innlendir 

birgjar afhendi vöruhúsi sínar vörur sem síðan dreifir 

á útstöðvar N1. Með því móti sparast ökuferðir bæði 

N1 og birgja og álag við afhendingarferli á útstöðvum 

minnkar. N1 rekur 99 bíla, mæld losun CO2 vegna þeirra 

var 343 tonn árið 2015. Flugferðir starfsmanna voru 

samtals 202 innanlands og 131 erlendis samtals CO2 

losun vegna þeirra var 37 tonn.

CO2 LOSUN BIFREIÐA HJÁ N1, BENSÍN OG DÍSIL

Bensín

Dísil

 
Skipulagðar aðgerðir til að draga úr sóun

Frá árinu 2013 hefur N1 tekið þátt í Grænum apríl 

með því að efla umhverfisvitund innan fyrirtækisins 

og hafa ýmis átök verið gerð í flokkunar- og 

fræðslumálum í því samhengi. Við höfum fengið 

fræðslu um flokkun í samvinnu við Íslenska 

Gámafélagið og boðið starfsmönnum okkar í 

fræðsluheimsóknir þangað til að fræðast um hvað 

verður um sorpið sem við erum að flokka hjá okkur og 

efla þannig tilganginn. Við höfum fengið starfsfólk af 

skrifstofu til að fara út á stöðvar í ½ dag til að hreinsa 

upp rusl eftir veturinn og dytta að utandyra, verið 

með umhverfistengt fræðsluefni á skjáhvílum til að 

efla umhverfisvitund starfsmanna.

N1 hefur markvisst undanfarin ár unnið innandyra í 

aðgerðum til að draga úr notkun pappírs og einnota 

íláta. Á öllum starfsstöðvum N1 er lagt upp með að 

starfsmenn noti margnota drykkjarmál.

Byrjað er að innleiða „prentstöðvar“ á starfsstöðvum 

N1 en þær eru aðgangsstýrðar, stilltar til að prenta 

pappír báðum megin og í svörtu og hvítu. Þannig þarf 

starfsmaður sjálfur að taka meðvitaða ákvörðun um 

að prenta efni í lit og á einni síðu. Ársskýrsla N1 var 

eingöngu gefin út á heimasíðu félagsins.

Nýr samfélagsmiðaður innrivefur var settur í loftið 

í janúar 2015 til að auka aðgengi starfsmanna að 

upplýsingum hvort sem er heima við eða í vinnu og 

þar með sparast mikil útprentun á útstöðvum N1. Allir 
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viðburðir á vegum N1, starfsmannafélagsins og N1 

skólans eru auglýstir á innri vefnum. 

Við notum skjái á flestum starfsstöðvum til að koma 

upplýsingum til viðskiptavina og starfsmanna. 

Við þróuðum rafrænt kerfi til að halda utan um 

Rekstrarhandbók starfsleyfisskyldrar starfsemi N1 

og tilkynningar og ábendingar eru einnig rafrænar í 

gegnum heimasíðu og innri vef.

Við höfum hvatt viðskiptavini okkar til að koma í rafræn 

viðskipti og hættum útsendingu pappírsreikninga til 

einstaklinga, nema eftir öðru sé sérstaklega óskað. 

Einnig höfum við markvisst beint okkar viðskiptum 

um rafrænar reikningsleiðir þar sem því er komið við. 

Unnið er  að því með markvissum aðgerðum að auka 

rafræn viðskipti með það að markmiði að útrýma 

pappírsviðskiptum eins og hægt er. 

Frumskýrsla samfélagsábyrgðar

Árið 2014 má segja að við höfum formlega hafið 

aðgerðir til að fanga hvað N1 gerir í samfélagslegri 

ábyrgð. Liður í því var meðal annars að átta sig á hvað 

það þýðir í raun og veru að vera samfélagslega ábyrgur. 

Við settum á laggirnar átta manna vinnuhóp til að vinna 

að verkefninu. Það var unnið í samvinnu við sérfræðinga 

í samfélagsábyrgð og stillt upp í samræmi við ISO 

26000:2010 staðalinn til að skilgreiningar væru miðaðar 

við viðurkenndar aðferðir. Sú vinna skilaði af sér skýrslu 

með 71 atriði til að vinna eða taka afstöðu til í framhaldi. 

Af þeim atriðum er 39 lokið, en sum verkefnin eru árleg 

eða alltaf í gangi. Hér að neðan eru dæmi um verkefni 

sem úr þeirri vinnu komu:

 ·  Samfélagsskýrsla GRI

 ·  Kolefnisjöfnun 

 ·  Prentský

 ·  Útprentun skjala 

 ·  Rafræn samskipti

 ·  Umhverfisvænni og ábyrgari innkaup

 ·  Aukin sorpflokkun

 ·  Aðstaða fyrir hjólreiðafólk

 ·  Siðareglur N1

 ·  Birgjamat

 ·  Jafnlaunavottun

 ·  Hættum að reykja

 ·  Gefum blóð

 ·  Snerting við ferðamenn
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Kjarnastarfsemi fyrirtækisins er að selja eldsneyti, 

rekstrarvörur, veitingar og afþreyingu. Markmið N1 

er að gera það með sem vistvænustum hætti. N1 er 

eitt stærsta verslunar- og þjónustufyrirtæki hérlendis 

og þjónar fólki og fyrirtækjum á hátt á annað hundrað 

þjónustustöðvum hringinn í kringum landið. 

Við breytum kyrrstöðu í hreyfingu. N1 er þannig 

mikilvægur hluti af gangverki samfélagsins og daglegu 

lífi Íslendinga. Saga okkar er samtvinnuð viðburðaríkri 

samgöngu- og atvinnusögu Íslendinga á sjó og landi í 

eina öld. Með öflugu dreifikerfi um allt land, markvissu 

vöruvali og persónulegri þjónustu sjáum við fólki á ferð 

og fyrirtækjum fyrir eldsneyti, rekstrarvörum, veitingum 

og afþreyingu. Við fyllum samfélagið orku til að takast á 

við krefjandi verkefni og við erum stolt af að takast á við 

þetta hlutverk.

Aðfangakeðja N1 sýnir marga snertifleti starfseminnar. 

Samræmdar innri aðgerðir N1 gera það að verkum að 

við höfum tækifæri til að láta gott af okkur leiða með 

stýrðum og samfélagslega ábyrgum aðgerðum eins og 

greint er frá í þessari skýrslu.

 
 
Afgreiðslustaðir

N1 rekur 29 þjónustustöðvar um allt land með eldsneyti, 

veitingar og ýmiskonar sérvörur fyrir fólk á ferðinni. 

Á þjónustustöðvum N1 geta ferðalangar fyllt á bílinn, 

fengið sér í svanginn og fengið upplýsingar um veður 

og færð  áður en lagt er í hann aftur.  Þjónustustöðvar á 

landsbyggðinni sinna þannig ekki aðeins grunnþörfum 

bílstjóra og bíls heldur einnig öryggishlutverki.

AÐFANGAKEÐJA N1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birgjar

Vöruhús

Flutningur

Mikil áhersla er lögð á þróun þjónustustöðvanna 

með það að markmiði að koma til móts við vaxandi 

kröfur um fjölbreytt vöruval og persónulega þjónustu. 

Má þar nefna áherslu á upplýsingaþjónustu fyrir 

ferðamenn, aðgang að þráðlausu neti og ýmsar vörur 

tengdar ferðaþjónustunni auk þess sem hægt er að 

leigja kerrur af ýmsum stærðum og gerðum á völdum 

þjónustustöðvum. Önnur nýjung er viðgerðaraðstaða 

fyrir reiðhjól með verkfærum, loftpumpu og fleiri tólum 

sem hægt er að nýta til smáviðgerða og hægt er að 

hengja hjólið upp til að auðvelda viðgerðir. Aðstaðan var 

sett við N1 í Fossvogi og er sú fyrsta sinnar tegundar 

hér á höfuðborgarsvæðinu. Að auki er boðið upp á 

rafhleðslu í Borgarnesi og metangas á Bíldshöfða 2. 

Metangasið er flutt með leiðslu, beint frá Álfsnesi að 

Bíldshöfða í þjöppun. Þannig er metangasið flutt beint 

frá framleiðanda til viðskiptavina N1.

Sjálfsafgreiðslustöðvar N1 eru sjö á 

höfuðborgarsvæðinu auk þess sem boðið er upp 

á sjálfsafgreiðslu á landsbyggðinni í samstarfi við 

54 umboðsmenn sem eru með sjálfstæðan rekstur 

tengdan ferðaþjónustu eða veitingarekstri. Á sex 

sjálfsafgreiðslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu er einnig 

hægt að kaupa rúðuvökva í sjálfsafgreiðslu af dælu.

Á 48 höfnum víðsvegar um landið eru bátadælur þar 

sem smábátaeigendur og  sjómenn geta tekið eldsneyti. 

Starfsemi N1
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Þétt þjónustunet bátadælna er einsdæmi á Íslandi og 

eykur öryggi smábátasjómanna.

N1 selur þotueldsneyti og flugbensín á Keflavíkur- og 

Reykjavíkurflugvelli og auk þess flugrekstrarvörur, 

t.d. smurolíur fyrir þotuhreyfla og vökvakerfisolíur. 

Miklar gæðakröfur eru við sölu, geymslu og dreifingu 

á flugvélaeldsneyti og er kerfi N1 vottað árlega af 

viðurkenndum aðilum.

Við rekum 10 smur- og dekkjaverkstæði og þjónustum 

þar bæði fyrirtæki og einstaklinga. Hjólbarðaverkstæði 

og neyðarbíll N1 eru vottuð af Michelin, stærsta 

hjólbarðaframleiðanda í heimi. Slíka vottun hljóta 

eingöngu hjólbarðaverkstæði sem uppfylla ströngustu 

gæðakröfur Michelin. Verkstæði N1 hljóta þar einna 

hæstu einkunn sem mögulegt er. N1 býður jafnt 

fyrirtækjum sem einstaklingum upp á geymslu á 

hjólbörðum á dekkjaverkstæðum N1. Þannig geta 

viðskiptavinir N1 fengið dekkin sín hrein og yfirfarin við 

næstu dekkjaskipti. 

Fyrirtækið rekur samtals átta verslanir víðsvegar um 

landið sem þjónusta jafnt fyrirtæki sem einstaklinga. 

Þar geta viðskiptavinir N1 keypt m.a. smurefni, 

efnavörur, rekstrarvörur og vinnufatnað. Á síðastliðnu 

ári var rekstur þjónustustöðvar og verslunar á Hornafirði 

sameinaður undir einu þaki.

N1 starfrækir eitt fullkomnasta vöruhús á landinu. 

Það er tæplega 10.000 fermetrar að stærð og búið 

fullkomnum búnaði til geymslu og tínslu. Í vöruhúsi 

er starfrækt átöppunarverksmiðja, öll vara sem þar 

er framleidd er seld í neytendaumbúðum og ber ekki 

skilagjald. Vöruhúsið uppfyllir allar helstu gæða- og 

öryggiskröfur til geymslu á smurolíum, efnavörum, 

hjólbörðum og ýmisskonar rekstrarvörum samkvæmt 

staðli Exxon Mobil um geymslu, varðveitingu og 

dreifingu smurolíu. Vöruhúsið gegnir mikilvægu 

hlutverki í hröðum og öruggum afhendingarmáta til 

viðskiptavina N1.
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Stjórn og stjórnarhættir N1

Stjórnarhættir N1 hf. eru markaðir af starfsreglum 

stjórnar, samþykktum félagsins og lögum nr. 2/1995 

um hlutafélög. Gildandi starfsreglur stjórnar voru 

samþykktar á stjórnarfundi þann 9. apríl 2013. 

Reglurnar eru settar samkvæmt ákvæðum í 4. mgr. 

70. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög og 2. mgr. 17. gr. 

samþykkta félagsins. Í samþykktum er kveðið á um 

tilgang félagsins, hlutafé þess, hluthafafundi, stjórn, 

forstjóra, reikningshald og endurskoðun. Núverandi 

starfskjarastefna N1 var samþykkt á aðalfundi félagsins 

þann 23. mars 2015. Stefnan nær til starfskjara 

stjórnarmanna, forstjóra og æðstu stjórnenda félagsins.

Starfsreglur stjórnar, samþykktir félagsins og 

upplýsingar um starfskjarastefnu eru aðgengilegar 

á vefsíðu N1, www.n1.is/fjarfestatengsl. N1 fylgir 

leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, 5. útgáfu 

2015, sem gefnar voru út af Viðskiptaráði Íslands, 

NASDAQ Iceland og Samtökum atvinnulífsins, að öllu 

leyti nema:

· Stjórn N1 hefur ekki skipað tilnefninganefnd

·  Stjórnarháttayfirlýsingin inniheldur ekki greiningu 

á umhverfisþáttum og félagslegum þáttum sem 

nauðsynlegir eru til að skilja þróun, árangur og stöðu 

félagsins

·  Stjórnarháttayfirlýsingin inniheldur ekki upplýsingar 

um helstu þætti í árangursmati stjórnar

Stjórn N1 hf. fer með æðsta vald í málefnum félagsins 

á milli hluthafafunda og ber meginábyrgð á rekstri 

þess. Samskipti stjórnar og hluthafa fara fram á 

hluthafafundum. Stjórnarmenn félagsins eru sjálfstæðir 

í störfum sínum og taka ekki við fyrirmælum frá 

hluthöfum félagsins eða öðrum hagsmunaaðilum. 

Stjórnarmenn gæta jafnframt trúnaðar í störfum sínum 

og veita ekki hluthöfum upplýsingar um rekstur eða 

starfsemi félagsins nema slíkt sé kynnt á vettvangi 

stjórnar. 

Stjórn N1 hf. er skipuð fimm stjórnarmönnum sem 

kjörnir eru árlega á aðalfundi. Í stjórn N1 hf. eru tvær 

SKIPURIT N1
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konur og þrír karlar og uppfyllir félagið ákvæði laga 

um hlutafélög um kynjahlutföll stjórnar sem tóku gildi 

1. september 2013. Stjórnarmenn eru með fjölbreytta 

menntun og hafa víðtæka reynslu úr atvinnulífinu. Þeir 

sem hyggjast gefa kost á sér í stjórn félagsins þurfa 

að tilkynna það skriflega til stjórnarinnar að minnsta 

kosti fimm sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar. 

Samþykktum félagsins má einungis breyta með 

samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða á löglegum 

hluthafafundi, enda sé þess rækilega getið í fundarboði 

að slík breyting sé fyrirhuguð og í hverju hún felst.

Stjórnin hefur sett sér starfsreglur sem yfirfarnar eru 

árlega. Í þeim er að finna skilgreiningu á valdsviði 

stjórnar og verksviði stjórnar gagnvart forstjóra. Í 

reglunum er meðal annars að finna ákvæði um skipan 

stjórnar, samskipti við hluthafa, boðun funda og 

ályktunarhæfni, fundargerðir og innihald þeirra, reglur 

um þagnar- og trúnaðarskyldu stjórnarmanna og 

reglur um hæfi stjórnarmanna til þátttöku í afgreiðslu 

mála. Stjórn kýs sér formann og varaformann ásamt 

því að skipa nefndarmenn undirnefnda. Stjórnarfundi 

skal halda svo oft sem þörf krefur og að jafnaði eigi 

sjaldnar en mánaðarlega. Fundarstaður félagsstjórnar 

er í höfuðstöðvum N1 hf. að Dalvegi 10-14, 201 

Kópavogi. Formaður stjórnar fundum félagsstjórnar. 

Forstjóri á sæti á fundum félagsstjórnar og hefur þar 

umræðu- og tillögurétt, nema félagsstjórn ákveði annað 

í einstökum tilfellum. Stjórn félagsins ákveður meðal 

annars starfskjör forstjóra og hittir endurskoðendur 

reglulega. Stjórn hefur skipað endurskoðunarnefnd og 

starfskjaranefnd.

Reikningsskil 

Til að tryggja að reikningsskil félagsins séu í samræmi 

við alþjóðlega reikningsskilastaðla hefur N1 lagt áherslu 

á vel skilgreind ábyrgðarsvið, eðlilega aðgreiningu 

starfa, ásamt reglulegri skýrslugjöf og gegnsæi í 

starfseminni. Ferli mánaðarlegrar skýrslugjafar ásamt 

rýni fyrir einstakar deildir er mikilvægur þáttur í eftirliti 

með afkomu og öðrum lykilþáttum starfseminnar. 

Mánaðarleg uppgjör eru unnin og lögð fyrir stjórn 

félagsins. Til staðar eru verklagsreglur til að tryggja 

eftirlit með tekjuskráningu og rekstrarkostnaði ásamt 

fleiri liðum sem hafa áhrif á rekstur félagsins.

Áhættustýring

Áhættustýring er yfirfarin reglulega til að endurspegla 

breytingar á markaðsaðstæðum og starfsemi félagsins. 

Með þjálfun starfsmanna og starfsreglum stefnir 

félagið að öguðu eftirliti þar sem allir starfsmenn eru 

meðvitaðir um hlutverk sitt og skyldur. Rekstraráhættu 

er mætt með því að hafa eftirlit með viðskiptum 

og fylgni við lög. Stjórn hefur sett stefnu um 

eiginfjárstýringu til að eiginfjárstaða félagsins sé sterk 

og styðji við stöðugleika í framtíðarþróun starfseminnar.

Allir stjórnarmenn hafa lagt fram persónulegar 

upplýsingar svo hægt sé að leggja mat á hæfi þeirra 

er varðar stjórnarsetu í öðrum félögum, eignarhluti í 

félaginu, beint eða í gegnum tengda aðila og möguleg 

hagsmunatengsl. Helgi Magnússon telst ekki óháður 

stórum hluthöfum félagsins. Helgi var varaformaður 

stjórnar Lífeyrissjóðs verslunarmanna sem á 14,2% 

eignarhlut í N1 hf., hann lét af störfum á árinu 2016.

Allir aðrir stjórnarmenn eru óháðir félaginu og stórum 

hluthöfum þess.
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Gildi N1 eru Virðing, Einfaldleiki og Kraftur. Við leggjum 

áherslu á að starfsfólk okkar þekki gildi félagsins og 

að þau séu höfð að leiðarljósi í starfi okkar.  Við berum 

virðingu fyrir þeim áhrifum sem félagið okkar hefur á 

samfélagið allt. 

Okkur er ljóst að orðspor N1 er ein dýrmætasta eign 

félagsins. Í þessu ljósi höfum við sett okkur eftirfarandi 

siðareglur, sem gilda um alla starfsemi félagsins og alla 

starfsmenn og stjórn þess, sem og þá verktaka, sem 

sinna verkefnum fyrir félagið.

Samfélagið

Við förum eftir öllum lögum og reglum sem eiga við 

starfsemi félagsins og leggjum okkur fram um að vera 

traustir þátttakendur í samfélaginu.

Viðskiptavinirnir

Við berum virðingu fyrir viðskiptavinum okkar og 

leggjum allt kapp á að veita þeim framúrskarandi vörur 

og þjónustu á sanngjörnu verði. Á sama hátt virðum við 

birgja okkar og metum að verðleikum hlutverk þeirra í 

virðiskeðjunni.

Starfsfólkið

Við leggjum kapp á að tryggja öryggi og vellíðan 

starfsfólks félagsins með aðbúnaði á vinnustað, fræðslu 

og þjálfun. Við fylgjum viðurkenndum öryggis- og 

heilsuverndarstöðlum. Við erum umburðarlynd, tökum 

tillit til ólíkra sjónarmiða og leyfum hæfileikum hvers og 

eins að njóta sín. Við stuðlum að jafnrétti á vinnustað 

og erum málefnaleg og sanngjörn í öllum okkar 

samskiptum. Við líðum hvorki einelti né aðra áreitni.

Hluthafarnir

Við veitum hluthöfum og öðrum markaðsaðilum réttar 

og skilmerkilegar upplýsingar um rekstur félagsins 

eins og hæfir skráðu félagi á markaði. Félagið fer eftir 

reglum markaðarins og góðum stjórnarháttum.

Umhverfið

Við sýnum umhverfinu virðingu og leitumst við að bjóða 

umhverfisvænar vörur og þjónustu. Við leggjum okkur 

fram um að valda sem minnstum skaða á umhverfinu 

með starfsemi félagsins og fylgjum viðurkenndum 

umhverfis-, gæða-, öryggis- og heilsufarsstöðlum.

Trúnaður

Við virðum þagnarskyldu um þær trúnaðarupplýsingar, 

sem okkur berast, og helst sú þagnarskylda þótt látið sé 

af störfum. Við nýtum okkur ekki trúnaðarupplýsingar 

til ávinnings, hvorki fyrir okkur sjálf né aðra.

Samþykkt 27. janúar 2015

Siðareglur
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Það er hverju fyrirtæki nauðsynlegt að gera sér grein 

fyrir hverjir eru hagsmunaaðilar þess, að hafa gott 

samráðvið þá og upplýsa eftir atvikum. N1 getur með 

því móti beturstýrt samskiptum við hagsmunaaðila svo 

að þau séu uppbyggileg og báðum aðilum til hagsbóta. 

Þannig getur N1 vaxið og dafnað áfram sem mikilvægur 

þátttakandi í íslensku samfélagi.

Lausleg greining á hagsmunaaðilum hefur leitt í ljós að 

innri hagsmunaaðilar N1 eru mannauður, viðskiptavinir, 

hluthafar, samfélagið og birgjar. Ytri hagsmunaaðilar 

fyrirtækisins eru eftirlitsaðilar, löggjafarvald, fjárfestar, 

hagsmunafélög, þrýstihópar, fjölmiðlar og bankar.

INNRI OG YTRI HAGSMUNAAÐILAR N1

Hagsmunaaðilar
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Ísland er nærsamfélag og vegna smæðar flokkast það 

sem eitt markaðssvæði. Með stýrðum innri aðgerðum 

getur N1 lagt sitt að mörkum til að auka áhuga, 

eftirspurn og framboð á umhverfisvænni vörum og 

það er ein leið sem N1 fer til að draga úr neikvæðum 

umhverfisáhrifum í aðfangakeðju sinni. 

N1 hefur átt margra ára farsælt samstarf við megnið 

af sínum helstu birgjum. Flestir þeirra eru leiðandi 

framleiðendur með hágæðavörur á sínum markaði í 

heiminum, svo sem Exxon Mobil, Michelin, Q8, Cooper, 

Tork, UVEX, Jalas og Banner.

Í samræmi við efnalög nr. 61/2013 flytur N1 eingöngu 

inn efnavörur og olíur frá birgjum með REACH vottanir. 

Öryggisblöð í samræmi við CLP reglugerð nr. 415/2014, 

fyrir allar varnarðarmerktar vörur í sölu hjá fyrirtækinu 

eru aðgengilegar á heimasíðu N1. N1 er aðili að 

Innkaupaneti Umhverfisstofnunar en markmið þess er 

að stunda vistvæn innkaup, auka eftirspurn og framboð 

á umhverfismerktum vörum og þjónustu og auka áhuga 

fyrirtækja á umhverfismálum og umhverfismerkjum. 

Hluti af innkaupastefnu N1 er að fara ekki í samstarf við 

nýja birgja nema þeir uppfylli Barnasáttmála sameinuðu 

þjóðanna þar sem sérstaklega er tekið á barnaþrælkun, 

nauðungarvinnu, vinnuaðstöðu og lengd vinnutíma. Allir 

birgjar utan ESB hafa verið metnir af N1 og hafa staðfest 

að þeir vinni samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna. Ekki var stofnað viðskiptasambands við nýja 

birgja utan ESB á liðnu ári.

Rekstrarvörubirgjar N1 til eigin nota og í sölu hafa allir 

verið metnir af fyrirtækinu með tilliti til umhverfisáhrifa. 

Hreinlætisvörubirgirinn Tork (SCA) er með víðamikla 

umhverfisstefnu og hefur m.a. í áraraðir keypt 

endurunninn pappír af Sorpu. Árið 2015 skipti N1 út 

plastpokum fyrir maíspoka en áður fluttum við inn 

10.000 plastpoka á ári fyrir viðskiptavini þjónustustöðva. 

Nú notum við eingöngu plastpoka í verslunum undir 

umfangsmeiri vörur þar sem maíspokar nýtast ekki. 

Þannig hefur N1 í heild minnkað plastpokanotkun á 

útstöðvum sínum um 90%.

PLASTPOKANOTKUN

 

 

 

Ljósritunarpappír N1 er vistvænn og við gerum 

samninga við hreingerningarfyrirtæki sem eru með 

Svansvottun eða sambærilegar vottanir þar sem því er 

komið við. ExxonMobil selur okkur hágæða syntetískar 

olíur sem hafa lengri líftíma og þar af leiðandi minni 

umhverfisáhrif. Birgjar sem þjónusta ISO 14001 vottaðar 

starfsstöðvar N1 hafa undirgengist birgjamat í samræmi 

við kröfur N1 og staðalsins. 

Birgjar N1 eru margir hverjir með gagnkvæmar 

kröfur á N1 að uppfylla ákveðin skilyrði til að fá leyfi 

til að selja vörur þeirra, svo sem þjálfun starfsfólks 

til að uppfylla kerfisbundna staðla þeirra. Dæmi um 

það er ExxonMobil sem setur þá kröfu á N1 að við 

meðhöndlum vörur þeirra frá móttöku til afhendingar 

samkvæmt skilgreindu ferli og einnig að við uppfyllum 

kröfur þeirra til umhverfis-, öryggis-, starfsmanna- og 

frábrigðamála en það ferli er tekið út árlega. Michelin 

bauð N1 að fara í gegnum gæðakerfi sitt fyrir nokkrum 

árum síðan, við fögnuðum því tækifæri og innleiddum 

Michelinstaðal á hjólbarðaverkstæði félagsins vottaðan 

af SCA í Danmörku. Michelin gerir strangar kröfur til 

þjálfunar, þjónustu, tækja- og aðbúnaðar, öryggis-, 

umhverfis- og starfsmannamála.

Birgjar

90%
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BIRGJAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birgjar sem selja eldsneyti og eldsneytistengdar vörur 

eru erlendir að undanskildu metan og lífdísel sem er 

innlend framleiðsla. Aðrir birgjar eru 57% innlendir 

og 33% erlendir. N1 flutti inn 473.181 lítra af efnavöru 

í eigin framleiðslu 2015, helstu vörur eru rúðuvökvi, 

olíuhreinsir, tjöruhreinsir og dekkjahreinsir. Þar af er 

um 53% af vörunni selt í lausu á stöðvum eða beint til 

viðskiptavina, 47% af framleiðslunni er pakkað í 1l, 2,5l, 

5l, 20l og 200l neytendapakkningar. Engar af þessum 

umbúðum bera skilagjald. N1 hefur stóraukið sölu í 

lausu undanfarin ár og þá sérstaklega rúðuvökva en fyrir 

10 árum var öll þessi vara seld í neytendapakkningum. 

Hefur því náðst gífurlegur árangur í að minnka notkun 

umbúða og eykst hlutfall sölu í lausu á hverju ári.

57%
Innlendir birgjar

33%
Erlendir birgjar
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Við leggjum áherslu á að veita atvinnulífinu góða 

þjónustu, stórum og smáum sjávarútvegsfyrirtækjum, 

flugfélögum, verktökum, bændum og öðrum 

fyrirtækjum í rekstri og framkvæmdum. N1 þjónar 

íslenskum sjávarútvegi með þéttu neti afgreiðslustaða 

og bátaeldsneytisdælna um allt land. N1 annast 

einnig þjónustu við skip um allan heim í gegnum 

alþjóðlega skipaþjónustu ExxonMobil. Eldsneytið er 

framleitt eftir ströngustu kröfum en flokkunarfélag, 

sem gætir hagsmuna skipaeigenda, rannsakar 

alla eldsneytisfarma. Viðskiptavinir hafa aðgang 

að fullkomnum olíurannsóknarkerfum sem veita 

upplýsingar um ástand smurefna, vélbúnaðar og hvort 

sérstakra úrbóta sé þörf. Gerð eru smurkort fyrir öll skip 

og báta í samráði við framleiðendur vélbúnaðarins.

Fyrirtækjaþjónusta N1 sér innlendum og erlendum 

viðskiptavinum fyrir eldsneyti, smurefni, rekstrarvöru 

og vinnufatnaði og sinnir ýmissi annarri þjónustu. 

Selt er beint til fyrirtækja og í sérstökum verslunum. 

N1 kortið veitir fyrirtækjum aukinn ávinning í formi 

samningsbundinna kjara og góðrar yfirsýnar með 

rafrænum uppgjörum. Viðskiptastjórar N1 eru í 

reglulegum samskiptum við viðskiptavini félagsins og 

tryggja verktökum, matvælafyrirtækjum og bændum 

persónulega þjónustu.

Bílaþjónusta N1 sinnir allri helstu viðhaldsþjónustu 

hvort sem er smurningu, dekkjaskiptum, smáviðgerðum 

eða hjólastillingu. Verkstæði N1 eru ávallt reiðubúin 

að veita góða þjónustu. Auk þess er bílaþjónustan með 

neyðarbíl sem sinnir útköllum utan vinnutíma sem og 

hjólbarðaþjónustu við stórvirkar vinnuvélar.

N1 er eitt stærsta verslunar- og þjónustufyrirtæki 

hérlendis og þjónar fólki og fyrirtækjum á hátt á 

annað hundrað þjónustustöðvum hringinn í kringum 

landið. Viðskiptavinir okkar og þarfir þeirra eru 

margbreytilegar.

Þjónustustöðvar N1 eru fyrir fólk á ferðinni sem vill á 

þægilegan hátt nálgast allt það besta fyrir bílinn, sjálft 

sig og daglegt líf á sama stað. Starfsfólk N1 leggur 

mikinn metnað í að þjónusta viðskiptavini með góðu 

vöruvali og persónulegri þjónustu allt árið, hringinn í 

kringum landið. N1 hefur ekki farið varhluta af fjölgun 

ferðamanna undanfarin ár og njóta þeir þess að geta 

komið við á þjónustustöðvunum til að fá upplýsingar 

um veður, færð og önnur öryggisatriði víða um land auk 

þess sem vöruframboð til ferðamanna hefur verið aukið 

umtalsvert milli ára. Starfsfólk N1 leggur mikla áherslu á 

að koma til móts við óskir viðskiptavina og mismunandi 

þarfir enda eru þjónustustöðvar N1 nú eftirsóttir 

viðkomustaðir ferðamanna um allt land.

Þessu til viðbótar geta viðskiptavinir N1 nálgast 

vöruúrval N1 á heimasíðu félagsins. Þjónustuver N1 

er alltaf til taks fyrir kortaþjónustu, sölu og móttöku 

pantana og upplýsingagjöf.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N1 kortið

Æ fleiri viðskiptavinir nýta sér N1 kortið, eitt öflugasta 

tryggðakerfi landsins, til að safna punktum og njóta 

ávinnings af reglubundnum viðskiptum. Mikil áhersla er 

lögð á að bjóða N1 korthöfum spennandi tilboð bæði í 

afþreyingu og ýmiss konar vörum auk þess sem hægt er 

að nota punkta til að greiða með í öllum viðskiptum við 

þjónustustöðvar N1. 

Samfélagið

Við leggjum áherslu á að vera hluti af nærsamfélagi 

okkar sérstaklega á þeim stöðum þar sem við höfum 

starfsemi. Viðskiptastjórar N1 eru duglegir að 

heimsækja fyrirtæki og bændur á landsbyggðinni. 

Í fyrra buðum við til hádegisverðar á Blönduósi og 

Hvammstanga til að kynna vörur og þjónustu fyrir 

nærsamfélaginu.

Viðskiptavinir 
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Sum verkefni tengd þjónustustöðvum N1 skipa ríkan 

sess í hefðum á landsbyggðinni. Þar má nefna N1 mótið 

á Akureyri og jólahlaðborð í Staðarskála en í tæp 30 

ár hefur verið staðið fyrir árlegu jólahlaðborði fyrir 

vegfarendur, flutningabílstjóra og nærsveitunga. Um 90 

gestir mættu og gæddu sér á hátíðarmat og jólaöli. 

Að vera hluti af samfélaginu er einnig að gleðja 

og á síðasta konudag gáfum við herramönnum 

konudagsblómvönd til að gleðja elskuna sína, upplifunin 

var tekin upp með falinni myndavél og var ánægjulegt að 

sjá gleðina og ástina skína úr augum viðskiptavina N1.
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N1 hefur markað sér starfsmannastefnu sem 

endurspeglar þá staðreynd að einn mikilvægasti auður 

félagsins er fólginn í starfsfólkinu, þekkingu þess og 

færni. 

Stefna N1 er að laða að og halda í hæft og traust 

starfsfólk. Það er gert með því að skapa því gott og 

hvetjandi starfsumhverfi, efla það og styrkja með 

markvissri þjálfun og starfsþróun. Það er mikilvægt að 

starfsfólk þekki hlutverk, stefnu og gildi félagsins, með 

því náum við betri árangri. Starfsmannastefna N1 er birt 

á innri vef N1 og er aðgengileg öllum starfsmönnum.

N1 hlaut jafnlaunavottun VR á kvenréttindadeginum, 

19. júní 2015. Jafnlaunavottun VR er unnin eftir 

jafnlaunastaðli Staðlaráðs Íslands, ÍST 85:2012. 

VR-15-025

N1 er fyrsta íslenska olíufélagið sem hlýtur þessa 

vottun. Það skiptir miklu máli að allir sitji við sama 

borð þegar kemur að launaákvörðunum og mun 

jafnlaunakerfið tryggja að starfsfólki sem vinnur 

sömu eða jafnverðmæt störf sé ekki mismunað í 

launum. Samkvæmt niðurstöðum úr launagreiningu er 

kynbundinn launamunur 2,7%.

N1 hefur markað sér jafnréttisstefnu og er markmið 

hennar að stuðla að jafnri stöðu kvenna og karla 

og jöfnum tækifærum einstaklinga óháð kyni. 

Jafnframt er mismunun vegna kynþáttar, trúar- eða 

stjórnmálaskoðana, kynhneigðar, þjóðernis eða annars 

óheimil. Þannig er tryggt að mannauður fyrirtækisins 

nýtist sem best.

Lögbundnar greiðslur N1 í lífeyrissjóði er að lágmarki 

8% af öllum launum starfsmanns og starfsmaður 

greiðir 4%, N1 greiðir 2% á móti 2% framlagi 

starfsmanns í séreignasjóði. Framkvæmdastjórar 

hafa kaupaukaákvæði í starfssamningi og starfsmenn 

þjónustustöðva hafa bónusakerfi í samræmi við 

kjarasamninga.

Hjá N1 starfar fólk með aðild að hinum ýmsu 

stéttarfélögum og greiðir N1 öllum almennum 

starfsmönnum laun samkvæmt ýmsum kjarasamningum 

svo sem Eflingar, VR, SGS, FIT, Matvís, Byggiðnar. Æðstu 

stjórnendur fyrirtækisins eru undanþegnir þessu. N1 

fylgir lögum og reglum í landinu svo sem um vinnuvernd, 

mannréttindi og barnaþrælkun og við ráðum ekki 

starfsfólk yngra en 18 ára til starfa sé hjá því komist. N1 

greiðir öll opinber gjöld og engin svört vinna er í boði hjá 

félaginu.

Áhersla er lögð á að jafna kynjahlutfall starfsmanna N1 

með því að fjölga konum í stjórnendastöðum og hvetja 

konur til að sækja um störf sem oft eru talin karllæg 

eins og störf í bílaþjónustu.

KYNJAHLUTFALL STARFSMANNA

375269
KarlarKonur

42% 58%

Fjöldi starfsmanna í desember 2015 var 644, 269 konur 

og 375 karlar. Starfsmenn í stjórnendastöðum voru 49, 

10 konur og 39 karlar.

STARFSFÓLK Í STJÓRNENDASTÖÐUM 

Starfsfólk
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N1 leitast við að ráða yfirmenn starfsstöðva á 

landsbyggðinni úr heimabyggð sé því við komið. Af 49 

stjórnendum hjá N1 koma 48 úr heimabyggð eða 98%. 

 

 

 

 

 

 

  
           

Stöðugildi hjá N1 voru 585 árið 2015. Fjölbreytt starfsemi 

og aukið árstímabundið álag á þjónustustöðvum, 

hjólbarðaverkstæðum og í verslunum endurspeglast 

í aukinni starfsmannaveltu. Heildarstarfsmannavelta 

alls fyrirtækisins árið 2015 var 40%, þar af 18% í hópi 

kvenna en 22% í hópi karla. Mesta starfsmannaveltan 

er á útstöðvum þ.e. í vöruhúsi, bílaþjónustu og 

þjónustustöðvum, eða 36%, en minnst á skrifstofunni. 

Uppsagnarfrestur er samkvæmt stéttarfélagi 

viðkomandi starfsmanns. Hann er ólíkur eftir tegund 

ráðningar, starfs- og lífaldri. Uppsagnarfrestur er 

gagnkvæmur og allar uppsagnir skulu vera skriflegar.

Starfsmenn sem fengu greidd laun á árinu voru 677.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allir starfsmenn sem unnið hafa hjá fyrirtækinu í 6 

mánuði eða lengur eiga rétt á fæðingarorlofsgreiðslum 

úr fæðingarsjóði. Fjöldi starfsmanna í fæðingarorlofi 

árið 2015 voru 25, 11 konur (meðaltal fæðingarorlofs 32 

vikur) og 13 karlar (meðaltal fæðingarorlofs 6,9 vikur). 2 

konur snéru ekki aftur til starfa að fæðingarorlofi loknu.

FÆÐINGARORLOF 2015

Árlega er framkvæmd vinnustaðagreining til að 

kanna stöðu innra starfs og upplifun starfsmanna 

á vinnustaðnum, álagi, upplýsingaflæði og öðrum 

þáttum sem snúa að innri ferlum fyrirtækisins. 

Vinnustaðagreiningin tekur mið af starfsánægju, 

starfsanda, markmiðum, streitu, vinnuaðstöðu, trausti 

til stjórnenda og yfirmanna og þekkingu á gildum 

og hvatningu. Niðurstöður úr vinnustaðagreiningu 

sem lögð var fyrir árið 2015 sýna að starfsánægja 

og hollusta hefur aukist á milli ára sem er mjög 

ánægjulegt. Niðurstöðurnar eru notaðar til að grípa til 

aðgerða sé úrbóta í starfsumhverfinu þörf. Starfsfólk 

er boðað í starfsmanna- og frammistöðusamtöl 2–4 

sinnum á ári. Samtölin eru með fyrirfram skilgreindum 

markmiðum og byggja þau  á ákveðnu þema þar sem 

horft er til starfsánægju, styrkleika, starfsþróunar og 

þjálfunar, tækifæra til vaxtar, hagkvæmni og árangurs. 

Stjórnendur og starfsmenn meta frammistöðuna eftir 

þessum þáttum og finna leiðir til úrbóta sé þess þörf, 

sett eru markmið og við næsta samtal eru þau rifjuð 

upp. N1 og Heilsuvernd eru í samstarfi sem felur í sér 

skráningu á veikindum og slysum starfsfólks N1.
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Starfsmenn N1 geta einnig leitað til Heilsuverndar 

og fengið ráðleggingar vegna veikinda sinna eða 

fjölskyldumeðlima, líkamsbeitingar eða annars konar 

heilsutengdrar ráðgjafar. 

Heilsuvernd heldur utan um veikindaskráningarnar 

og sendir N1 mánaðarlega skýrslur vegna þeirra. 

Meðalfjöldi veikindadaga var 8,9 árið 2015. 

N1 hvetur starfsmenn til heilsueflingar með ýmsum 

hætti m.a. líkamsræktarstyrki að upphæð 20.000 kr. 

árlega til fastráðinna starfsmanna, einnig veitir N1 

starfsmönnum sínum góð kjör á vörum og þjónustu hjá 

félaginu. 

LÍKAMSRÆKTARSTYRKUR

 

 

Hjá Starfsmannafélagi N1 (SN1) er starfsmaður í hálfu 

starfi sem N1 kostar. Starfsmannafélag N1 er öflugt og 

stendur fyrir ýmsum viðburðum á ári hverju. Starfsmenn 

sem eru duglegir að kynna sér þá viðburði geta fengið 

ýmiskonar afþreyingu á niðurgreiddu verði svo sem 

leikhús- og bíómiða, afnot af sumarhúsum og ýmis 

önnur afsláttarkjör.

Til að auka frekar upplýsingaflæði til starfsmanna var 

útbúinn nýr innri vefur þar sem allir starfsmenn geta 

sett skilaboð inn, deilt fréttum, sett inn myndir, sótt 

upplýsingar um viðburði N1 og SN1, námskeið og 

starfskjör. Vefurinn er einnig öflug fréttaveita.

N1 skólinn

Stefna N1 í fræðslumálum er að stuðla að nauðsynlegri 

starfsþjálfun og fræðslu starfsmanna. Fyrirtækið leggur 

mikla áherslu á fræðslu og starfsþróun við uppbyggingu 

öflugar liðsheildar. Fræðsluþörf starfsmanna er 

metin árlega, meðal annars í starfsmanna- og 

frammistöðusamtölum, vinnustaðagreiningu og árlegri 

viðhorfskönnun starfsmanna. Hún er svo kortlögð með 

tilliti til heildarmarkmiða N1. Vel þjálfaður starfsmaður 

er betur í stakk búinn til að takast á við vinnu sína, laðar 

að sér viðskiptavini, eykur tryggð og býr yfir þekkingu 

og færni sem er verðmæt og nýtist fyrirtækinu.

N1 starfrækir N1 skólann sem hefur það hlutverk 

að uppfylla fræðsluþarfir starfsmanna. Stefna N1 

er að sem mest þjálfun og fræðsla fari fram innan 

fyrirtækisins og sé skipulögð af eða fyrir N1. Sé þess 

ekki kostur er leitað út fyrir N1 til þeirra aðila sem best 

henta hverju sinni. Grunnstoðir skólans byggja á þjálfun 

og fræðslu um  þjónustu, vöruþekkingu, uppbyggingu, 

heilsuvernd og starfsemi N1, samskipti, stjórnun ásamt 

öryggis- og gæðamálum. Hann gegnir lykilhlutverki 

og er grundvöllur þess að hægt sé að sinna þjálfun og 

endurmenntun starfsmanna á markvissan hátt og gera 

þá um leið að hæfari starfskröftum til framtíðar. Öll 

fræðsla á vegum N1 skólans er starfsmönnum N1 að 

kostnaðarlausu.

N1 skólinn hefur verið efldur á landsbyggðinni meðal 

annars með samstarfi við Háskólann á Bifröst sem hefur 

skipulagt röð námskeiða fyrir starfsfólk N1 víðsvegar 

um landið og voru fyrstu námskeiðin haldin vorið 2014. 

N1 þarf einnig að uppfylla fræðsluskyldu vegna ISO 

14001, Michelin og Exxon Mobil vottunar og vegna sölu 

á vörum frá einstaka birgjum og er sú fræðsla skipulögð 

hjá N1 skólanum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N1 skólinn heldur reglulega fræðslufundi, svokallaða 

föstudagsfundi yfir vetrartímann og er markmið 

fundanna að miðla upplýsingum og fróðleik til 

starfsmanna, bæði til gagns og gamans. Að meðaltali 

eru 1–2 föstudagsfundir í mánuði sem hafa verið teknir 
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upp og varpað á nýjan innri vef þar sem þeir eru öllum 

starfsmönnum aðgengilegir.

Árið 2015 var fjöldi námskeiða 68, þátttakendur 757 og 

fræðslustundir 1.473. Meðaltími fræðslustunda er 1,95 

klukkustund á starfsmann.

Í febrúar 2015 sóttu 220 starfsmenn 27 námskeið hjá 

N1 skólanum í skyndihjálp, eldvörnum, fræðslu um efni 

og efnavörur, gæða-, umhverfis- og öryggisnámskeið, 

rán og ógnandi hegðun ásamt fyrirlestrum um heilsu og 

mataræði sem voru í brennidepli þann mánuðinn. 

Samhliða innri þjálfunaráætlunum styður N1 einnig 

starfsmenn sem leita sér sí- og endurmenntunar utan 

vinnutíma að því marki sem hún tengist núverandi eða 

komandi viðfangsefnum á vegum N1. Þjálfun og fræðsla 

tekur mið af stefnu fyrirtækisins og þannig er tryggt 

að hún sé eins markviss og kostur er. Á nokkurra ára 

fresti bjóðum við svo stjórnendum okkar upp á öfluga 

stjórnendaþjálfun til að styrkja þá í að takast á við þau 

mikilvægu verkefni sem stuðla að velferð fyrirtækisins.
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Í stuðningi sínum við samfélagið leggur N1 áherslu 

á forvarnar- og íþróttastarf og að styrkja barna- og 

unglingastarf íþróttafélaga víða um land. Auk þess 

styrkjum við fjölmörg íþróttafélög og golfklúbba á 

landinu.

Við styrkjum KSÍ í hæfileikamótun ungs 

knattspyrnufólks en það verkefni er ætlað yngri 

iðkendum knattspyrnu og eflir þannig grasrótarstarf 

í knattspyrnu um land allt. N1, KSÍ og 365 gerðu með 

sér samning varðandi beinar útsendingar frá leikjum í 1. 

deild karla í fótbolta sumarið 2015.

N1 mótið á Akureyri er eitt stærsta árlega 

knattspyrnumót landsins með hátt á annað þúsund 

þátttakendum á aldrinum 10 til 12 ára auk þjálfara, 

liðsstjóra og foreldra. Mótið setur því mikinn svip á 

höfuðstað Norðurlands í fjóra daga í byrjun júlí ár 

hvert. Auk keppenda af öllu landinu komu þrjú erlend 

lið á mótið, eitt frá Svíþjóð og tvö frá Færeyjum. Á 

N1 mótinu á Akureyri var gengið frá nýjum fjögurra 

ára samningi milli Knattspyrnudeildar KA og N1 um 

áframhaldandi samstarf. Samningurinn felur í sér 

stuðning N1 við framkvæmd N1 mótsins auk þess 

sem félagið verður næstu fjögur árin aðalstyrktaraðili 

Knattspyrnudeildar KA.

Um 600 ungmenni víðsvegar af landinu tóku þátt í 

Hæfileikamótun KSÍ og N1. Þetta er annað sumarið sem 

Hæfileikamótun KSÍ og N1 er haldið. Fótboltalið um allt 

land fengu heimsóknir frá þjálfurum KSÍ sem stóðu fyrir 

fræðslu og mátu jafnframt getu leikmanna á aldrinum 

13 til 14 ára í þeirri von að finna framtíðarleikmenn 

landsliðsins. Í kjölfarið bauðst 95 drengjum og 82 

stúlkum að taka þátt í Hæfileikamótun í Kórnum og 

landsliðsþjálfurum gafst tækifæri til að fylgjast með 

þeim spila.

Úrslitakeppni Evrópumóts U17 kvenna var haldin á 

Íslandi í júní, en leikið var í Reykjavík, Kópavogi og 

Akranesi. Á mótinu léku efnilegustu knattspyrnukonur 

Evrópu enda reyndist keppnin spennandi og 

skemmtileg. N1 er stoltur styrktaraðili U17 kvenna.

N1 styður við bæjarhátíðir og aðra viðburði víðsvegar 

á landinu þar sem við erum með starfsemi. Við 

tökum einnig þátt í að reka tvo bíla fyrir barna- og 

unglingageðdeild Landspítala.

Meðal þess mikla fjölda styrkja sem N1 veitir er vert  

að nefna:

Mæðrastyrksnefnd Kópavogs var afhent ein milljón 

króna, en þetta er fimmta árið í röð sem við hjá N1 

gefum Mæðrastyrksnefnd peningagjöf til þess að 

aðstoða bágstaddar fjölskyldur fyrir jólin og styrkja 

þá sem minna mega sín. Í september gaf N1 fimm 

vörubretti af fatnaði og skóm til Rauða kross Íslands til 

þess að senda í erlent hjálparstarf. Við gáfum rúmlega 

200 vinnupeysur og 200 vinnubuxur og aðrar vörur 

sem eru hlýjar og góðar til Samhjálpar. Fjölskylduhjálp 

Íslands gáfum við tvö vörubretti með 1.400 flíshúfum og 

vettlingapörum og 300 úlpum. En þetta er fjórða árið í 

röð sem við förum með vörur til þeirra.

N1 styður við Íslandsmeistarakeppni í Ökuleikni en 

Brautin – bindindisfélag ökumanna hefur staðið fyrir 

keppninni í rúm 25 ár. Á þeim tíma hefur Ökuleikni 

skipað sér sess um allt land sem skemmtilegur og 

spennandi viðburður, með það að markmiði að draga 

úr ölvunarakstri og fækka ölvunarslysum, auka notkun 

bílbelta, draga úr hraða og opna augu almennings fyrir 

auknu umferðaröryggi.

N1 styrkti einig Útme‘ða, en í því verkefni efndu 

Geðhjálp og Rauði krossinn, í samstarfi við 12 manna 

hlaupahóp, til átaks- og forvarnar gegn sjálfsvígum 

ungra karla á Íslandi. Með slagorðinu eru ungir 

karlmenn hvattir til að setja tilfinningar sínar í orð til 

að forðast að hafna tilfinningalegu öngstræti með 

ófyrirséðum afleiðingum. Sjálfsvíg hafa verið algengasta 

dánarorsök íslenskra karlmanna á aldrinum 18 til 25 ára 

á allra síðustu árum.

Styrkir
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1. Úrlausnir dómstóla og yfirvalda á árinu 2015 

Ekki hafa fallið neinir úrskurðir eða dómar er varða 

félagið á árinu 2015.

2. Ákvarðanir Neytendastofu 

Ákvarðanir Neytendastofu þar sem N1 hefur verið 

talið brjóta gegn lögum nr. 57/2005 um eftirlit með 

viðskiptaháttum og markaðssetningu:

·  Ákvörðun nr. 44/2015 

·  Ákvörðun nr. 10/2015

Heildarfjársektir voru 150.000 krónur greiddar í 

ríkissjóð. 

3. Annað 
Í júní 2013 tilkynnti Samkeppniseftirlitið að það 

hefði ákveðið að hefja markaðsrannsókn á íslenska 

eldneytismarkaðnum. Um er að ræða nýtt form 

rannsóknar, sem felur í sér athugun á því hvort grípa 

þurfi til aðgerða gegn aðstæðum eða háttsemi 

sem koma í veg fyrir, takmarka eða hafa skaðleg 

áhrif á samkeppni almenningi til tjóns. Rannsókn 

Samkeppniseftirlitsins beinist því ekki sérstaklega 

að félaginu sjálfu heldur eldsneytismarkaðnum í 

heild. Frummatsskýrsla Samkeppniseftirlitsins kom 

út í nóvember 2015. N1 skilaði inn rökstuddum 

sjónarmiðum og athugasemdum við skýrsluna 

þann 11. mars 2016 sem birtustu hjá NASDAQ OMX 

Iceland sama dag. Í skýrslunni kemur fram að engar 

vísbendingar séu um brot á samkeppnisreglum. 

Úrskurðir og dómar tengdir N1
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Reglugerðir er varða starfsemi N1

Starfsemi N1 lýtur ýmsum opinberum reglugerðum 

og er að mestu leyti starfsleyfisskyld. Starfsleyfi eru 

gefin út vegna tiltekins útsölustaðar eða athafnasvæðis 

í samræmi við lög og reglugerðir sem  um starfsemina 

gilda af hálfu heilbrigðiseftirlits viðkomandi 

sveitarfélags. Starfsleyfi hanga uppi á viðkomandi 

útsölustað sýnileg viðskiptavinum. Hér má sjá þær 

reglugerðir sem eiga sérstaklega við þá tegund rekstrar 

sem N1 stundar en þær varða eldsneyti, eiturefni og 

hættuleg efni, spilliefni, innflutning og vöruhús. 

·  Lög nr. 40/2013 um endurnýjanlegt eldsneyti

·  Lög nr. 61/2013 efnalög

·  Lög nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda

·  Lög nr. 87/2004: Lög um olíugjald og kílómetragjald 

o.fl. með síðari breytingum, síðast 125/2015

·  Lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir

·  Reglugerð 888/2015: Um skráningu, mat, 

leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni 

(„REACH“)

·  Reglugerð 415/2014: Um flokkun, merkingu og 

umbúðir efna og efnablandna

·  Reglugerð 1020/2011: Um rafhlöður og rafgeyma

·  Reglugerð 870/2013: Um söfnun gagna um 

innflutning, geymslu og sölu á eldsneyti

·  Reglugerð 560/2007 og reglugerð 124/2015 og 

46/2016: Um fljótandi eldsneyti

·  Reglugerð 809/1999: Um olíuúrgang

·  Reglugerð 806/1999: Um spilliefni

·  Reglugerð 35/1994: Um varnir gegn olíumengun frá 

starfsemi í landi

·  Reglugerð 1022/2010: Auglýsing um 

flutningsjöfnunargjald á olíuvörum 1175/2014

Utanaðkomandi kvartanir eru skráðar í sérstakan 

gagnagrunn sem haldið er utanum og leyst úr 

hjá ábyrgðaraðila. Á hverju ári eru úttektir á 

starfsleyfisskyldri starfsemi N1 hjá heilbrigðiseftirliti 

viðkomandi sveitarfélags, úr þeim er unnið í samráði við 

viðkomandi heilbrigðiseftirlit. Ekki er til skráður fjöldi 

umkvörtunarefna þar sem gagnagrunnurinn var tekinn í 

notkun í lok árs 2015. Það er öllum aðgengilegt að koma 

ábendingum til fyrirtækisins í gegnum heimasíðu N1 

www.n1.is.

Félaginu barst ein athugasemd frá Umhverfisstofnun 

um vanmerkta efnavöru og tvær athugasemdir frá 

Umhverfisstofnun um vanmerkta efnavöru vegna vöru í 

sölu hjá N1 frá öðrum birgjum. Úr þessum ábendingum 

hefur verið unnið og staðfesting um úrlausn fengist frá 

Umhverfisstofnun.
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STEFNA OG GREINING N1 Bls.

G4-1 Yfirlýsing frá æðsta stjórnanda fyrirtækisins Ávarp 3

G4-2 Lýsing á helstu áhrifum, áhættum og tækifærum Ávarp 3

UPPLÝSINGAR UM FYRIRTÆKI N1 Bls.

G4-3 Heiti fyrirtækis N1 hf.

G4-4 Helstu vörumerki, vörur og/eða þjónusta Starfsemi N1,  Birgjar 9, 15

G4-5 Staðsetning höfuðstöðva Dalvegur 10-14, 201 Kópavogur

G4-6 Lönd þar sem fyrirtækið er með starfsemi N1 er eingöngu með starfsstöðvar á Íslandi. Fyrirtækið 

á hlut í Olíudreifingu og dönsku félagi, Malik. Þau eru 

ekki hluti af þessari skýrslu.

G4-7 Eignarhald og lögform N1 hf er hlutafélag skráð á markað

G4-8 Markaðurinn (landfræðileg skipting, viðskiptavinir 

og hagsmunaaðilar)

Starfsemi N1, Hagsmunaaðilar, Viðskiptavinir 9, 14, 17

G4-9 Gerið grein fyrir um stærð og umfangi fyrirtækisins: 

Heildarfjöldi starfsmanna – Umfang starfsstöðva 

– Velta og/eða tekjur fyrirtækis og stofnunar 

– Heildarvelta brotin niður í skuldir og eigið fé 

(fyrirtæki) – Heildarframleiðsla varðandi vöru og 

þjónustu

Ársskýrsla N1 2015 (Lykiltölur), Starfsemi N1,  

Starfsfólk

9, 19

G4-10 Gerið grein fyrir skiptingu starfsfólks eftir 

starfssamningi og kyni (a-f alls 6 þættir)

Starfsfólk 19

G4-11 Gerið grein fyrir fjölda starfsfólks með aðild að 

kjarasamningum stéttarfélaga

Starfsfólk 19

= Uppfyllt = Ekki uppfyllt Á

Efnisyfirlit yfir GRI

N1 gefur nú í fyrsta sinn út skýrslu í samræmi við  viðmiðunar-

reglur Global Reporting Initative (GRI). Í skýrslunni er fjallað um 

hvernig fyrirtækið fylgir viðmiðum GRI G4 „Core“ (kjarni) en 

skýrslan var unnin af starfsmönnum og sérfræðingum á sínum 

sviðum hjá N1. Upplýsingar í skýrslunni ná yfir alla starfsemi N1 

og byggja á fjárhagsárinu 2015 í samræmi við Ársskýrslu N1. 

Efnisyfirlitið sýnir alla vísa í kjarna og að auki þá viðbótarvísa sem 

valdir voru og byggja á þeim helstu atriðum er varða sjálfbæran 

rekstur fyrirtækisins. Taflan hér fyrir neðan sýnir hvar greint er 

frá aðgerðum í GRI skýrslunni.
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G4-12 Gerið grein fyrir aðfangakeðju fyrirtækisins Starfsemi N1 9

G4-13 Mikilsverðar breytingar á skýrslutímabilinu hvað 

varðar stærð, skipulag, eignarhald og breytingar í 

aðfangakeðju

Ávarp 3

Skuldbindingar við ytri málefni

 
G4-14 Útlistun á beitingu varúðarákvæða eða aðferða 

innan fyrirtækisins, ef við á

Ábyrgð í verki, Reglugerðir er varða starfsemi N1 5, 25

G4-15 Utanaðkomandi sáttmálar um fjárhagsleg, 

umhverfisleg og samfélagsmálefni eða önnur 

verkefni sem fyrirtækið hefur innleitt eða styður

Ávarp, Ábyrgð í verki 3, 5

G4-16 Aðild að samtökum Ábyrgð í verki, Birgjar 3, 15

Skilgreining á efnislegum þáttum og mörkum þeirra

G4-17 Útlistun á ársreikningum (eða sambærilegum 

skjölum) hverrar rekstrareiningar innan stofnunar 

eða fyrirtækis 

Ársskýrsla N1 2015

G4-18 Útskýrið skilgreiningar á efnistökum og 

takmörkunum. Útskýrið hvernig fyrirtækið innleiðir 

staðlaðar skilgreiningar í skýrslu

Þetta er fyrsta samfélagsskýrsla sem N1 gerir, hún 

byggir á Global Reporting Initiative (GRI) G4 "Core" 

level

5

G4-19 Útlistun og skilgreining allra þátta er mótuðu 

efnistök skýrslunnar

Ábyrgð í verki 5

G4-20 Tilgreinið mörk hvers þáttar samkvæmt skilgreiningu 

er á við innan fyrirtækisins: Aðferðir við mælingar 

gagna og útreikninga þ.m.t. forsendur 

Ábyrgð í verki, Efnisyfirlit yfir GRI 5, 27

G4-21 Tilgreinið mörk hvers þáttar samkvæmt skilgreiningu 

er á við utan fyrirtækis: Aðferðir við mælingar gagna 

og útreikninga þ.m.t. forsendur

Ábyrgð í verki, Ársskýrsla N1 2015 5

G4-22 Útskýrið áhrif framsetningar upplýsinga, sem 

hafa verið veittar í fyrri skýrslum, og ástæður fyrir 

endurtekinni framsetningu upplýsinganna

Á ekki við í fyrstu skýrslu

Á

G4-23 Útskýrið verulegar breytingar frá fyrra tímabili 

varðandi mörk, umfang og þætti skýrslunnar 

Á ekki við í fyrstu skýrslu
Á

Þátttaka og skuldbindingar hagsmunaaðila

G4-24 Listi yfir hagsmunaðila sem starfa með fyrirtækinu Ávarp, Ábyrgð í verki, Hagsmunaaðilar, Birgjar, 

Viðskiptavinir

4, 5, 14, 

15, 17

G4-25 Aðferðir við val á hagsmunaaðilum sem ætlað er að 

starfa með

Siðareglur, Hagsmunaaðilar, Birgjar, Viðskiptavinir, 

Starfsfólk

13, 14, 15, 

17, 19

G4-26 Verklag við ákvörðun á samstarfi við hagsmunaaðila Stjórn og stjórnarhættir N1, Siðareglur 10, 13

G4-27 Helstu atriði og málefni sem hafa komið upp í 

samstarfi við hagsmunaaðila

Ávarp, Birgjar, Viðskiptavinir, Úrskurðir og dómar 

tengdir N1

3, 15, 17, 

24

Viðfangsefni skýrslunnar

G4-28 Tímabil sem upplýsingar í skýrslunni ná til Ábyrgð í verki 5

G4-29 Hvenær var síðasta skýrsla gefin út (ef við á) Á ekki við í fyrstu skýrslu
Á
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G4-30 Skýrslutíðni (árleg, tvisvar á ári, o.s.frv.) Árlega, Ábyrgð í verki 5

G4-31 Tengiliðir vegna upplýsinga er varða skýrsluna og 

efni hennar

Ásdís Björg Jónsdóttir, deildarstjóri 

samfélagsábyrgðar og gæðamála

G4-32 Ferli við ákvörðun á efni skýrslunnar Ávarp, Ábyrgð í verki 3, 5, 8

GRI yfirlit

G4-33 Stefnumótun og starfshættir fyrirtækisins, varðandi 

utanaðkomandi ráðgjöf, trygging á öruggri 

gagnavinnslu og aðferðafræði, við gerð skýrslunnar

Áritun endurskoðenda, uppfyllum lög og reglugerðir 

um fyrirtæki á markaði,  Innra eftirlit og áhættustýring 

(sjá Ársskýrsla N1 2015),  Stjórn og stjórnarhættir N1

11

STJÓRNARHÆTTIR N1 Bls.

Uppbygging og samsetning stjórnarhátta  

G4-34 Skipulag fyrirtækisins, þ.m.t. undirnefndir stjórnar. 

Skilgreinið hver eða hvaða nefndir bera ábyrgð á 

ákvörðunartöku varðandi efnahags-, umhverfis- og 

félagsleg áhrif af starfsemi fyrirtækisins

Skipurit N1,  Stjórn og stjórnarhættir N1, Ársskýrsla 

N1 2015

11

G4-35 Gerið grein fyrir ferli framsals á valdi og 

ákvörðunartöku varðandi efnahags-, umhverfis- 

og félagslegra þátta frá stjórnendum til óbreyttra 

starfsmanna

Skipurit N1 11

G4-36 Gerið grein fyrir hvort fyrirtækið hafi tilnefnt stöður 

á framkvæmdastjórnarstigi varðandi efnahags-, 

umhverfis- og félagslega þætti, og hvort sá er sinnir 

þeirri stöðu tilkynni beint til æðstu stjórnenda 

fyrirtækisins

Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs

G4-37 Skýrsluferli varðandi samráð milli hlutaðeigenda og 

æðsta stjórnanda vegna efnahags-, umhverfis- og 

félaslegra þátta. Ef stýringu á ferlinu er úthlutað til 

annarra en æðstu stjórnenda, skýrið frá til hverra 

ferlinu er úthlutað og hvernig því er háttað

Deildarstjóri samfélagsábyrgðar og gæðamála

G4-38 Skýrið samsetningu æðstu stjórnar og undirnefnda Stjórn og stjórnarhættir N1,  Framkvæmdastjórn, 

Undirnefndir stjórnar, Innra eftirlit og áhættugreining

11

G4-39 Hlutverk stjórnarformanns (ef við á) Stjórn og stjórnarhættir N1 11

G4-40 Skýrið ákvörðunarferli varðandi samsetningu, 

hæfni og sérþekkingu stjórnar- og nefndarmanna. 

Hvaða viðmið er notast við í vali, þ.m.t. – hvort og 

hvernig er gætt að fjölbreytileika, – hvort og hvernig 

sjálfstæð vinnubrögð einstaklinga eru tryggð – hvort 

og hvernig fagleg þekking og reynsla er til staðar 

varðandi efnahags-, umhverfis- og samfélagsmál. 

Hvort og hvernig hlutaðeigendur (þ.m.t. hluthafar) 

eru þátttakendur í ákvörðunartöku varðandi val í 

æðstu stjórnir og nefndir

Stjórn og stjórnarhættir N1 11

G4-41 Skýrið ferla sem tryggja upplýsingar um vanhæfi og 

hagsmunaárekstra stjórnarmanna 

Stjórn og stjórnarhættir N1 11
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Hlutverk stjórnar varandi tilgang, gildi og stefnumótun  

G4-42 Skýrið hlutverk stjórnar og framkvæmdastjóra 

varðandi þróun, samþykki og uppfærslu 

stefnumótunar, markmiðssetningar og mælieininga 

varðandi efnahagsleg, umhverfisleg og samfélagsleg 

áhrif.

Stjórn og stjórnarhættir N1, Undirnefndir stjórnar, 

Framkvæmdastjórn

11

Frammistöðumat stjórnar  

G4-43 Hvernig er þekking æðstu stjórnenda aukin hvað 

varðar efnahags-, umhverfis- og samfélagsmál.

G4-44 Skýrið hvernig þekking stjórnenda á efnahags-, 

umhverfis- og samfélagsmálum er metin, hver sér 

um slíkt mat og hversu oft er slíkt mat framkvæmt

Hlutverk stjórnar í áhættustjórnun

G4-45 Skýrið hlutverk stjórnar í að greina áhrif, áhættu 

og tækifæri varðandi efnahags-, umhverfis og 

samfélagsmál. 

Stjórn og stjórnarhættir N1, Framkvæmdastjórn 11

G4-46 Greinið frá árangursmati stjórnar varðandi 

áhættustjórnun efnahags-, umhverfis- og 

samfélagsmála

Stjórn og stjórnarhættir N1, Framkvæmdastjórn 11

G4-47 Greinið frá árangursmati stjórnar varðandi tækifæri í 

efnahags-, umhverfis- og samfélagsmálum

Stjórn og stjórnarhættir N1, Framkvæmdastjórn 11

Hlutverk stjórnar í skýrslugjöf varandi sjálfbærni

G4-48 Tilgreinið æðsta stjórnanda sem formlega metur og 

samþykkir sjálfbærniskýrslu og tekur ábyrgð á að 

allir efnisþættir séu útlistaðir og metnir

Deildarstjóri samfélagsábyrgðar og gæðamála

Hlutverk stjórnar í efnahagslegu, umhverfislegu  
og samfélagslegu árangursmati

G4-49 Skýrið upplýsingaferli til stjórnar varðandi mikilvæg 

áhyggjuefni 

Í gegnum framkvæmdastjórn

G4-50 Skýrið frá fjölda mála og umfangi þeirra sem vísað 

var til stjórnar, er vörðuðu mikilvæg áhyggjuefni. 

Skýrið þau ferli sem notuð voru við greiningu og 

lausn þessara mála

Starfskjarastefna og hvatningakerfi

G4-51 Skýrið starfskjarastefnu stjórnar og 

framkvæmdastjórnar

G4-52 Skýrið ferli kjarasamninga

G4-53 Skýrið hvernig leitast er eftir áliti hlutaðeigandi 

varðandi starfskjarasamninga, hvernig er 

það álit tekið til greina og hver er niðurstaða 

atkvæðagreiðslu við gerð stefnu í kjarasamningum 

(ef við á)

G4-54 Tilgreinið hlutfall árlegra launauppbóta til 

hæstlaunaðasta starfsfólks miðað við launauppbót 

óbreyttra starfsmanna fyrirtækisins í hverju landi 

fyrir sig
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G4-55 Tilgreinið prósentuhlufall varðandi aukna árlega 

launauppbót til hæstlaunuðu starfsmanna 

fyrirtækisins í hverju landi fyrir sig miðað við aukna 

launauppbót óbreyttra starfsmanna

SIFRÆÐI OG HEILINDI N1 Bls.

Stöðluð upplýsingagjöf varðandi yfirlit um: Gildi, grundvallarreglur,  
kröfur og viðmið fyrirtækisins

G4-56 Greinið frá gildum, grundvallarreglum, kröfum og 

viðmiðum varðandi siðareglur

Siðareglur 13

G4-57 Skýrið ytri og innri ferli varðandi ráðgjöf við siðferði 

og lög sem koma að heilindum fyrirtækisins, svo 

sem hjálpar- eða ráðgjafarleiðir

G4-58 Ytri og innri umkvörtunarferli varðandi 

ósiðlega hegðun, lögbrot og mál tengd 

heilindum fyrirtækisins, svo sem ferli í gegnum 

straumlínustjórnun, ferli uppljóstrana eða nafnlausra 

ábendinga

Úrskurðir og dómar tengdir N1. Reglugerðir er varða 

starfsemi N1

24

EFNAHAGUR N1 Bls.

Fjárhagsleg frammistaða

G4-EC1 Bein efnahagsleg verðmæti – sköpuð og dreifð, 

þ.m.t. tekjur, rekstrarkostnaður, greiðslur til 

starfsmanna, framlög og önnur fjárfesting í 

samfélaginu og greiðslur til ríkisins

Ársskýrsla N1 2015, Starfsfólk

G4-EC2 Fjárhagsleg áhrif og önnur áhætta og tækifæri 

fyrirtækisins vegna loftslagsbreytinga

G4-EC3 Yfirlit yfir skuldbindingar fyrirtækis vegna 

lífeyrisgreiðslna og kaupaukakerfa 

Ársskýrsla N1 2015, Starfsfólk

G4-EC4 Verulegur fjárhagslegur stuðningur frá opinberum 

aðilum 

Nálæg á markaði

G4-EC5 Meðal byrjendalaun eftir kyni miðað við 

lágmarkslaun í heimabyggð þar sem fyrirtækið er 

með stærri starfsstöðvar  

Starfsfólk 19

G4-EC6 Hlutfall yfirstjórnenda sem ráðnir eru úr heimabyggð 

þar sem fyrirtækið er með stærri starfsstöðvar

Starfsfólk 19

Óbein efnahagsleg áhrif

G4-EC7 Þróun og áhrif af fjárfestingu í innviðum og þjónustu 

G4-EC8 Mikil óbein efnahagsleg áhrif og umfang þeirra

Innkaupastefna

G4-EC9 Hlutfall innkaupa frá birgjum úr nærsamfélagi þar 

sem fyrirtækið er með stærri starfsstöðvar

Birgjar 15



N1 GRI 201531

UMHVERFISMÁL N1 Bls.

Efnisnotkun

G4-EN1 Notkun á hráefni eftir þyngd eða magni Birgjar 15

G4-EN2 Hlutfall endurunnins hráefnis af notuðu hráefni Ábyrgð í verki, Birgjar 6, 15

Orka

G4-EN3 Bein orkunotkun eftir orkutegund Ábyrgð í verki 6

G4-EN4 Óbein orkunotkun eftir orkutegund

G4-EN5 Orkukræfni Á meira við um framleiðslufyrirtæki. Allar upplýsingar 

um orkunotkun eru, eins og kemur fram í EN3, fengnar 

frá orkufyrirtækjum sem N1 verslar við.
Á

G4-EN6 Lækkun á orkunotkun Ábyrgð í verki 6

G4-EN7 Lækkun á orkuþörfum af framleiddri vöru og/eða 

þjónustu

Vatn

G4-EN8 Notkun vatns eftir uppruna Ábyrgð í verki 7

G4-EN9 Mikil áhrif á vatnsból við vatnstöku Á ekki við á Íslandi þar sem enginn vatnsskortur er í 

landinu Á

G4-EN10 Magn og hlutfall vatns sem er endurnýtt og/eða 

endurunnið við framleiðslu

Ábyrgð í verki 7

Líffræðileg fjölbreytni

G4-EN11 Staðsetning og stærð landskika í eigu, leigu eða 

umsjá fyrirtækisins innan verndaðra svæða eða 

svæða sem liggja að vernduðu landi og landi þar sem 

fjölbreytni lífríkis er mikil en er þó ekki verndað

Á ekki við

Á

G4-EN12 Lýsing á mikilsverðum áhrifum af starfsemi, vörum 

og þjónustu fyrirtækisins innan verndaðra svæða 

eða svæða sem liggja að vernduðu landi og landi þar 

sem fjölbreytni lífríkis er mikil en er þó ekki verndað 

Á ekki við

Á

G4-EN13 Varin eða endurheimt búsvæði Á ekki við
Á

G4-EN14 Fjöldi tegunda á válista IUCN RED og tegundir í 

innlendum verndarflokki með búsvæði undir áhrifum 

framleiðslu fyrirtækisins, raðað eftir áhættu á 

útrýmingu

Á ekki við

Á

Losun

G4-EN15 Bein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (Umfang 1) Ábyrgð í verki 5-8

G4-EN16 Óbein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) í gegnum 

orkunotkun (Umfang 2)

Mæld var losun CO2 vegna allra ökutækja í eigu N1. 

Ábyrgð í verki

5-8
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G4-EN17 Önnur óbein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) 

(Umfang 3)

G4-EN18 Umfang losunar gróðurhúsalofttegunda (GHL)

G4-EN19 Minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) Ábyrgð í verki 5-8

G4-EN20 Losun ósoneyðandi efna

G4-EN21 Losun köfnunarefnisoxíðs NOx, brennisteinsoxíðs 

SOx og annarra lofttegunda

Frárennsli og úrgangur

G4-EN22 Heildarfrárennsli vatns eftir gæðum og viðtaka

G4-EN23 Heildarþyngd úrgangs eftir tegund og 

förgunaraðferð

Ábyrgð í verki 6-8

G4-EN24 Heildarfjöldi og magn mikilsháttar úrgangs

G4-EN25 Þyngd meintra eiturefna samkvæmt Basel samningi 

viðauka I, II, III og VIII, sem eru flutt innanlands, 

utanlands og/eða meðhöndluð hérlendis

G4-EN26 Sérstaða, stærð, verndunarflokkur og líffræðileg 

fjölbreytni vatnshlota og tengdra búsvæða sem 

verða fyrir stórvægilegum áhrifum vegna vatnstöku 

og/eða frárennslis

Á ekki við

Á

G4-EN27 Umfang aðgerða sem stuðla að minnkun 

umhverfisáhrifa á framleiðslu og/eða þjónustu

Ábyrgð í verki, Birgjar 5-8, 15-16

G4-EN28 Hlutfall seldra vara og umbúðir sem eru endurunnar 

eftir tegund

Ábyrgð í verki, Starfsemi N1,  Birgjar 6-7, 9-12, 

15

Hlíting

G4-EN29 Fjárhæð mikilsháttar sekta og tæmandi listi yfir 

viðurlög sem fyrirtækið hefur verið látið sæta vegna 

brota gegn umhverfisverndarlögum og -reglum 

Úrskurðir og dómar tengdir N1 24

Samgöngur

G4-EN30 Mikilsverð umhverfisáhrif vegna flutnings á 

framleiðsluvörum og öðrum vörum og hráefni sem 

fyrirtækið notar þ.m.t. ferðir starfsmanna

Upplýsingar um losunartölur CO2 eru í lið EN-16 5-7

Heildarþáttur

G4-EN31 Heildarfjárfestingar og útgjöld vegna 

umhverfisverndar flokkað eftir tegund

Innleiðing ISO 14001, þjálfun starfsmanna 5-6, 21 

Umhverfisáhrif birgja

G4-EN32 Hlutfall nýrra birgja sem voru skimaðir eftir 

umhverfisvísum

Birgjar 15

G4-EN33 Möguleg eða raunveruleg hætta á neikvæðum 

umhverfisáhrifum í aðfangakeðju fyrirtækisins og 

viðbrögð við slíkum áhrifum 

Ábyrgð í verki, Starfsemi N1, N1 skólinn, Reglugerðir 

er varða starfsemi N1

3, 10, 21, 

24

Umhverfismál og höndlun umkvörtunarefna

G4-EN34 Fjöldi umkvörtunarefna vegna umhverfisáhrifa sem 

tekið var á, og leyst, í gegnum formlegt ferli 

Úrskurðir og dómar tengdir N1 24
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SAMFÉLAGSMÁL N1 Bls.

Vinnumál og starfsskilyri

Vinnuafl

G4-LA1 Starfsmannavelta eftir aldri, kyni og starfsstöð Starfsfólk 19-21

G4-LA2 Fríðindi fastráðins starfsfólks, raðað eftir starfsstöð Starfsfólk 19-21

G4-LA3 Endurkoma til starfa og starfslok eftir foreldraorlof 

eftir kyni

Starfsfólk 19-21

Kjaramál

G4-LA4 Lágmarks uppsagnarfrestur í tengslum við 

mikilsháttar breytingar á starfsemi, þ.m.t. hvort 

kveðið sé á um slíkt í kjarasamningum

Starfsfólk 19-21

Vinnueftirlit

G4-LA5 Hlutfall starfsfólks sem tekur þátt í nefndum um 

vinnueftirlit sem sjá um eftirfylgni og eftirlit gagnvart 

öryggi og heilsu starfsfólks. Greinið frá sérstökum 

átaksverkefnum, ef við á

Ábyrgð í verki 5-6

G4-LA6 Tíðni meiðsla, starfstengdra sjúkdóma, fjarverudaga 

og dauðsfalla tengd starfi eftir starfsstöðvum

Starfsfólk 20

G4-LA7 Hlutfall starfsfólks sem er í áhættuhópi varðandi 

starfstengd slys eða sjúkdóma

Ábyrgð í verki 5-6

G4-LA8 Heilsu- og áhættuþættir sem falla undir ákvæði í 

kjarasamningum

Ábyrgð í verki, Starfsfólk 5-6, 19

Þjálfun og menntun

G4-LA9 Meðaltími fræðslustunda á starfsmann á ári eftir 

starfshópum og kyni

Starfsfólk 21

G4-LA10 Verkefni er lúta að þekkingarþróun og 

símenntun sem aðstoða starfsmenn í að viðhalda 

starfsmöguleikum sínum og stýra starfslokum

Ábyrgð í verki, Starfsfólk 5-6, 21

G4-LA11 Hlutfall starfsmanna sem undirgangast reglulegt 

frammistöðu- og starfsþróunarmat, m.a. með tilliti til 

kyns og starfsvettvangs

Starfsfólk 20-21

Fjölbreytileiki og jöfn tækifæri

G4-LA12 Samsetning stjórnenda og starfsmanna eftir 

kyni, aldri og minnihlutahópum, auk annarra 

fjölbreytileikavísa

Starfsfólk 19-20

Launajafnrétti

G4-LA13 Hlutfall launa karla og kvenna eftir flokkum og 

starfstöðvum

Starfsfólk 19



N1 GRI 201534

Mat á starfsskilyrðum starfsfólks birgja

G4-LA14 Hlutfall nýrra birgja sem eru skimaðir eftir vísum um 

starfsskilyrði

Birgjar 15-16

G4-LA15 Raunveruleg og möguleg neikvæð áhrif á 

starfsskilyrði í aðfangakeðju fyrirtækisins og 

viðbrögð við þeim áhrifum

Birgjar 15-16

Starfsskilyrði og höndlun umkvörtunarefna

G4-LA16 Fjöldi umkvartana varðandi starfsskilyrði sem tekið 

var á og sett í samþykkt ferli á vinnustað

Reglugerðir er varða starfsemi N1 25

Mannréttindi N1 Bls.

Fjárfestingar

G4-HR1 Fjöldi og prósentuhlutfall af stórum 

fjárfestingarsamningum og áætlunum sem hafa 

ákvæði varðandi mannréttindi eða hafa verið skimuð 

með mannréttindi í huga

G4-HR2 Fjöldi klukkustunda sem fer í þjálfun vegna stefnu 

í mannréttindamálum og/eða fræðsla vegna 

verklagsreglna varðandi mannréttindamál er varða 

starfsemi fyrirtækisins. Tilkynnið prósentuhlutfall 

starfsfólks sem hlotið hefur slíka þjálfun

Ábyrgð í verki 5

Jafnræði

G4-HR3 Fjöldi atvika er varða jafnréttislög og aðgerðir í 

kjölfarið

Engin atvik komu upp árið 2015

Félagafrelsi og sameiginlegar kjaraviðræður

G4-HR4 Starfsemi og/eða birgjar sem hafa verið uppvísir að 

eða eru líklegir til að sniðganga lög um félagafrelsi 

og sameiginlegar kjaraviðræður og ráðstafanir sem 

hafa verið gerðar til að tryggja slík réttindi

N1 er einungis með starfsemi á Íslandi og því er 

ekki talin veruleg hætta á að brotið sé á réttindum 

starfsmanna. Starfsfólk 

19

Barnavinna

G4-HR5 Starfsemi þar sem hætta er á að barnavinna 

viðgangist og aðgerðir sem gripið hefur verið til, til 

að koma í veg fyrir slíka starfsemi 

Starfsfólk 19

Nauðungarvinna og skylduvinna

G4-HR6 Starfsemi þar sem hætta er á nauðungarvinnu og 

skylduvinnu og aðgerðir sem gripið hefur verið til, til 

að koma í veg fyrir slíka starfsemi

Birgjar, Starfsfólk 15, 19

Öryggismál

G4-HR7 Prósentuhlutfall starfsfólks er sinnir öryggismálum, 

sem hefur hlotið þjálfun og fræðslu varðandi 

mannréttindastefnu eða önnur viðeigandi réttindi er 

varða starfsemi fyrirtækisins 

Ábyrgð í verki, Starfsfólk 5-6, 19
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Frumbyggjaréttur

G4-HR8 Fjöldi atvika er varða brot á réttindum frumbyggja á 

landi þeirra og ráðstafanir gerðar í kjölfarið

Á ekki við á Íslandi
Á

Mat

G4-HR9 Hlutfall og fjöldi aðgerða sem hafa þarfnast 

umfjöllunar og/eða áhættumats vegna 

mannréttindamála

Á ekki við á Íslandi

Á

Mat á mannréttindamálum birgja

G4-HR10 Prósentuhlutfall birgja sem hafa verið rýndir á 

forsendum mannréttinda

Birgjar 15

G4-HR11 Mannréttindabrot eða hætta á mannréttindabrotum 

og afleiðingar þeirra, innan aðfangakeðju 

fyrirtækisins og aðgerðir við slíkum brotum

Birgjar 15

Mannréttindi og höndlun umkvörtunarefna

G4-HR12 Hlutfall umkvörtunarefna vegna mannréttindabrota, 

sem hafa verið tilkynnt, tekið á og leyst eftir 

formlegu ferli umkvörtunarefna

Ekkert umkvörtunarefni hefur borist á árinu 2015

SAMFÉLAG N1 Bls.

Samfélagið

Nærsamfélag

G4-SO1 Eðli, umfang og virkni hvers konar verkefna og 

verklags sem metur og stýrir áhrifum starfseminnar 

á samfélög

Ábyrgð í verki, Starfsemi N1, Birgjar, Viðskiptavinir 5, 9-10, 

15-18

G4-SO2 Rekstur með afgerandi neikvæð áhrif á samfélagið Reglugerðir er varða starfsemi N1 25

Spilling

G4-SO3 Hlutfall og heildarfjöldi viðskiptaeininga sem 

greindar hafa verið með tilliti til hættu á spillingu

Ávarp 4

G4-SO4 Upplýsingaflæði og fræðsla varðandi stefnumótun 

og reglur til að uppræta spillingu

Siðareglur N1 13

G4-SO5 Staðfest tilfelli um spillingu og aðgerðir í kjölfarið Ekkert komið upp á árinu 2015

Opinber stefna

G4-SO6 Heildarhlutfall styrkja til stjórnmálasamtaka eftir 

landi og hlutfall styrkþega í hverju landi fyrir sig

Þeir stjórnmálaflokkar sem sóttu eftir stuðningi fengu 

greidda sömu upphæð árið 2015

Samkeppnishamlandi hegðun

G4-SO7 Heildarfjöldi málshöfðana vegna samkeppnis-

hamlandi hegðunar, gegn hringamyndun eða 

einokun og niðurstaða slíkra mála

Ekkert árið 2015. Ávarp 3-4
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Hlíting

G4-SO8 Fjárhæð viðurlaga og tæmandi listi yfir viðurlög sem 

fyrirtækið hefur verið látið sæta vegna brota gegn 

lögum og reglum

Úrskurðir og dómar tengdir N1 24

Mat á samfélagsáhrifum birgja

G4-SO9 Prósentuhlutfall nýrra birgja sem hafa verið rýndir 

með viðmiðum um samfélagsábyrgð

Birgjar 15

G4-SO10 Mikil raunveruleg og/eða hugsanleg neikvæð áhrif á 

samfélagið í aðfangakeðju og aðgerðir í kjölfarið

Ábyrgð í verki, Starfsemi N1, Birgjar, Viðskiptavinir 5-8, 9, 

15, 17

Samfélagsáhrif og höndlun umkvörtunarefna

G4-SO11 Fjöldi umkvörtunarefna vegna samfélagsáhrifa, sem 

hafa verið skráð, tekið á og leyst eftir formlegu ferli 

umkvörtunarefna

Reglugerðir er varða starfsemi N1 25

FÉLAGSLEGIRÞÆTTIR N1 Bls.

Vöruábyrgð

Heilsa og öryggi viðskiptavina

G4-PR1 Prósentuhlutfall af vöru- og þjónustuflokkum sem 

hafa verið metnir eftir heilsu- og öryggisvísum sem 

hafa leitt til endurbóta  

Birgjar 15

G4-PR2 Fjöldi atvika þar sem ekki var farið eftir reglum 

varðandi áhrif á heilsu og öryggi af vöru eða 

þjónustu skoðað með tilliti til vistferils og flokkað 

eftir niðurstöðum

Birgjar 15

Merkingar á vöru og þjónustu

G4-PR3 Gerð vöru og þjónustuupplýsinga sem krafist er í 

verklagsreglum og hlutfall vöru og þjónustu sem 

fellur undir slíkar upplýsingakröfur

Birgjar, Reglugerðir er varða starfsemi N1 15, 25

G4-PR4 Fjöldi atvika þar sem ekki var farið eftir reglum 

varðandi merkingar á vöru eða þjónustu, flokkað 

eftir niðurstöðu

Reglugerðir er varða starfsemi N1 25

G4-PR5 Niðurstöður kannana er mæla ánægju viðskiptavina Ekki gert

Markaðssetning

G4-PR6 Sala á bannaðri eða umdeildri vöru Reglugerðir er varða starfsemi N1. N1 selur ekki 

klámblöð í verslunum sínum.

25

G4-PR7 Fjöldi atvika þar sem ekki var farið eftir reglum 

varðandi markaðssetningu þar með talið, auglýsingu, 

kynningu og styrki, flokkað eftir niðurstöðu

 Úrskurðir og dómar tengdir N1 24

G4-PR8 Heildarfjöldi rökstuddra kvartana varðandi brot á 

persónuvernd og tap á persónulegum gögnum

 Úrskurðir og dómar tengdir N1 24

Hlíting

G4-PR9 Fjárhæð sekta vegna brota gegn lögum og reglum 

vegna vöruframboðs og notkunar á vörum og 

þjónustu

N1 greiddi 150.000 krónur til ríkissjóðs vegna tveggja 

úrskurða Neytendastofu, Úrskurðir og dómar tengdir 

N1.
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