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SAMFÉLAGSMARKMIÐ
ALCOA FJARÐAÁLS 2019

Gildi

Heimsmarkmiðin (SDG)

GRI

SDG 17 - Samvinna

404-1, 404-2

SDG 3 - Góð heilsa

403-8, 403-3, 403-4

SDG 3 - Góð heilsa

403-5, 403-2

SDG 3 - Góð heilsa

403-7

SDG 5 - Jafnrétti kynjanna

413-1

Mannauður (heilsa og öryggi)
Heilindi
Umhyggja
Umhyggja
Umhyggja
Heilindi

Gera samfélagsábyrgð að hluta kennslu í öllum fögum sem kennd eru á vegum fyrirtækisins
í Stóriðjuskóla.
Innleiddur verður sérstakur hugbúnaður til að styðja enn frekar við innleiðingu á mikilvæg
asta varnarlaginu1.
Að mikilvægasta varnarlagið (MV) verði til staðar í 95% tilvika í úttektum og tryggt að
tengsl á milli slysa og tilvistar MV verði greind.
Að mældur styrkur óæskilegra lofttegunda í vinnuumhverfi kerskála lækki um 15% miðað
við mælingar árið 2018.
Bjóða öllum starfsmönnum Fjarðaáls upp á fræðslu um ómeðvitaða fordóma.
Umhverfi

Umhyggja

Óbein losun gróðurhúsalofttegunda eða losun frá hliðarstafsemi framleiðslunnar
(e. scope 2) verður kortlögð og sett verður upp aðgerðaáætlun fyrir kolefnisbindingu
í átt að kolefnis- hlutleysi starfseminnar.

SDG 13 - Loftslagsmál

305-5

Umhyggja

Greind verður kolefnislosun frá samgöngum, flutningi vara og framleiðslu.

SDG 13 - Loftslagsmál

305-2, 305-3

Árangur

Innleitt verður reglulegt etirlit með notkun og skiptingu jarðefnaeldsneytis farartækja
innan lóðar.

SDG 13 - Loftslagsmál

302-4

Umhyggja

Stefnt er á að lágmarka magn almenns úrgangs2 frá starfseminni um að minnsta kosti 10%
frá árinu 2018.

SDG 12 - Ábyrg neysla og framleiðsla

306-2

Samfélag
Heilindi

Opin ráðstefna um jafnrétti og vinnustaðarmenningu verður haldin á Austurlandi á árinu.

SDG 5 - Jafnrétti kynjanna

413-1,

Heilindi

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem falla að starfsemi Fjarðaáls verða samþætt inn í
samfélagsstefnu fyrirtækisins og kynnt helstu hagsmunaaðilum.

SDG 17 - Samvinna

413-1

Umhyggja

Haldinn verður fundur um loftslagsmál fyrir sveitastjórnarfólk á Austurlandi.

Heilindi

Bæta spurningu varðandi samfélagsábyrgð Fjarðaáls í árlegri skoðanakönnun
fyrir almenning.

SDG 12/13 - Ábyrg neysla/Loftslagsmál
SDG 17 - Samvinna

413-1
413-2

Efnahagur/ virðiskeðja
Umhyggja

Samningar við birgja sem annast flutninga fyrir Fjarðaál verða endurnýjaðir og sett verður
inn ákvæði þess efnis að birgjar dragi markvisst úr kolefnislosun. Losun skuli minnka um
5% á fyrsta ári en 10 % á öðru og þriðja ári.

Heilindi

Fjarðaál mun einvörðungu kaupa timbur (bretti og annað notað undir útflutningsvörur) frá
vottuðum aðilum.

SDG 12- Ábyrg neysla og framleiðsla

308-2

Árangur

Stefnt verður að því að hlutfall virðisaukandi vöru (vírs og melmis) aukist um 4,5% miðað
við árið 2018.

SDG 8 - Góð atvinna og hagvöxtur

201-1

Mikilvægasta varnarlagið er varnarlag (aðgerð, hlutur eða kerfi) sem

1

12

SDG13 - Loftslagsmál/
SDG 8 - Góð atvinna og hagvöxtur

Alcoa Fjarðaál og
starfsfólk Alcoa
vinna á hverjum
degi eftir gildum
fyrirtækisins sem
eru:
Heilindi
Árangur
Umhyggja

Helstu tækifæri fyrirtækisins á
árinu 2019 felast í því að auka
framleiðni með bættri sjálfvirkni.
Stefnt er að því að auka fjölbreytni
í starfsmannahópnum og hvetja
starfsfólk í hlutverkastýrðum teym
um til að hafa umbætur að leiðarljósi
í öllu framleiðsluferlinu. Jafnframt er
stefnt að því að auka hlutfall virðis
aukandi vöru í framleiðslu, vinna að
því að lágmarka losun gróðurhúsa
lofttegunda og koma í veg fyrir
aukna myndun úrgangs. Þá eru helstu
áskoranir í rekstri fyrirtækisins hár
flutnings- og hráefniskostnaður,
samkeppni á vinnumarkaði og fjar
lægð frá mörkuðum.

305-3, 308-2

Almennur úrgangur frá starfsemi, er úrgangur sem verður til í fyrirtækja

2

skiptir miklu máli eitt og sér eða með öðrum vörnum, til þess að afstýra

rekstri t.d. pappi, pappír, brotamálmar, plastumbúðir, lífrænn úrgangur,

eða draga úr áhrifum atviks sem gæti leitt til banaslyss.

timbur og svo framvegis

13

