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Sjálfbærniuppgjör

Sjálfbærniuppgjör Noron ehf. fyrir árið 2021 er gert í samræmi við ESG leiðbeiningar sem Nasdaq á Íslandi
og Norðurlöndunum gáfu út á árinu 2019. Þessar leiðbeiningar eru byggðar á tillögum sem settar voru fram
árið 2015 af Sameinuðu þjóðunum, Samtökum um sjálfbærar kauphallir (Sustainable Stock Exchange
Initiative) og vinnuhópi hjá Alþjóðasamtökum kauphalla (World Federation of Exchange). Einnig er vísað í
tilheyrandi viðmið GRI Standard (e. Global Reporting Initiative, GRI100-400) og meginviðmið (e. Reporting
Principles, P1-10) alþjóðasáttmála Sameinuðu þjóðanna (United Nations Global Compact, UNGC).  

Klappir hafa aðstoðað við gerð sjálfbærniuppgjörsins, sem byggist á þeim upplýsingum sem Klappir
hugbúnaðurinn hefur safnað saman yfir árið.  

Sjálfbærniuppgjörið hefur að geyma allar helstu upplýsingar um umhverfisþætti Noron ehf. Klappir
skipuleggja og haga vinnu sinni í samræmi við meginreglur Greenhouse Gas Protocol aðferðafræðinnar:
Viðeigandi, nákvæmni, heilleiki, samræmi og gagnsæi.  

Gögn Noron ehf. eru yfirfarin og metin eftir bestu vitund og nákvæmustu upplýsingum hverju sinni, að
undanskildum gögnum tengdum félagslegum þáttum og stjórnarháttum. Klappir bera ekki ábyrgð á
fjárfestingarákvörðunum sem teknar eru á grundvelli þeirra upplýsinga sem hér birtast.  

27. maí 2022, Reykjavík

Dr. Jón Ágúst Þorsteinsson 
Forstjóri, Klappir
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Skipulags- og rekstrarmörk

Um fyrirtækið  
Noron ehf. rekur verslanir á Íslandi undir vörumerki Zara. Zara er ein stærsta tískuverslunarkeðja í heimi og
selur fatnað og fylgihluti fyrir dömur, herra og börn á góðu verði.  

Grunnurinn að velgengni vörumerkisins Zara á heimsvísu felst einna helst í því að greina óskir viðskiptavina
og bregðast hratt við þeim. Varan er hönnuð í takt við stefnur og strauma í tískuheiminum hverju sinni og
ráða viðtökur og ósk viðskiptavina frekari framleiðslu og vöruþróun.  

Mikil áhersla er lögð á sanngjarnt verð og hraða vöruveltu en áhersla er lögð á að nýjar vörur séu á
boðstólnum að lágmarki tvisvar í viku. Einnig hefur verslunarkeðjan unnið ötullega í sjálfbærni, meðal
annars með því að endurvinna notaðan fatnað, breyta honum í nýjan og notast við umhverfisvænni efni í
fatnað sinn.  

Fyrsta verslun Zara opnaði á Íslandi árið 2001 og í dag starfrækja Hagar eina verslun undir merki Zara með
sérleyfissamningi frá Inditex á Spáni. Verslunin er staðsett í Smáralind.  

Skipulagsmörk  
Við gerð uppgjörs Noron ehf. hefur „Operational Control“ aðferðafræðin orðið fyrir valinu. Samkvæmt henni
gerir fyrirtæki grein fyrir allri losun gróðurhúsalofttegunda frá þeim rekstrareiningum sem það hefur yfirráð
yfir. Fyrirtækið gerir ekki grein fyrir losun gróðurhúsalofttegunda frá þeim rekstrareiningum sem það hefur
ekki yfirráð yfir þrátt fyrir að það eigi hagsmuna að gæta af rekstri þeirra.  
Undir uppgjör Noron ehf. fellur rekstur eftirfarandi lögaðila:  

Noron ehf.•

Rekstrarmörk  

Umfang 1  
Eldsneytisnotkun farartækja  

Umfang 2  
Raforkunotkun  
Hitaveita
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Uppgjör

Rekstrarþættir
Rekstrarbreytur Eining 2019 2020 2021

Fjöldi stöðugilda starfsgildi 27,0 28,0 30,0

Heildarrými fyrir eigin rekstur m² 2.814,0 2.814,0 2.814,0

Losunarkræfni gróðurhúsalofttegunda Eining 2019 2020 2021

Losunarkræfni orku kgCO₂í/MWst 9,88 12,07 12,44

Losunarkræfni starfsmanna kgCO₂í/stöðug 388,23 504,13 456,84

Losunarkræfni á hvern fermetra kgCO₂í/m² 3,73 5,02 4,87

Nasdaq: E2|UNGC: P7, P8|GRI: 305-4 |SDG: 13|SASB: General Issue / GHG Emissions, Energy Management

Orkukræfni Eining 2019 2020 2021

Orkukræfni starfsmanna kWst/stöðugild 39.300,6 41.777,0 36.724,4

Orkukræfni á fermetra kWst/m² 377,1 415,7 391,5

Nasdaq: E4|UNGC: P7, P8|GRI: 302-3|SDG: 12|SASB: General Issue / Energy Management
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Losunarbókhald
Mótvægisaðgerðir Eining 2019 2020 2021

Samtals mótvægisaðgerðir tCO₂í 10,0 13,8 13,7

Mótvægisaðgerðir með skógrækt tCO₂í 10,0 13,8 13,7

Mótvægisaðgerðir með endurheimt votlendis tCO₂í 0,0 0,0 0,0

Aðrar mótvægisaðgerðir tCO₂í 0,0 0,0 0,0

Gróðurhúsalofttegundir Eining 2019 2020 2021

Umfang 1 tCO₂í 0,7 3,1 3,4

Umfang 2 (landsnetið) [1] tCO₂í 9,8 11,0 10,4

Umfang 1 og 2 tCO₂í 10,5 14,1 13,7
Losun gróðurhúsalofttegunda (Umfang 1, 2 og 
3) tCO₂í 10,5 14,1 13,7

Nasdaq: E1|UNGC: P7|GRI: 305-1,305-2,305-3|SASB: General Issue / GHG Emissions|TCFD: Metrics & Targets

Umfang 1 - Samsetning losunar Eining 2019 2020 2021

Heildarlosun tCO₂í 0,7 3,1 3,4

Eldsneytisnotkun farartækja tCO₂í 0,7 3,1 3,4

Umfang 2 - Samsetning losunar Eining 2019 2020 2021

Heildarlosun tCO₂í 9,8 11,0 10,4

Rafmagn tCO₂í 4,5 4,8 4,6

Hitaveita tCO₂í 5,3 6,2 5,8
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Umhverfisþættir
Orkunotkun Eining 2019 2020 2021

Heildarorkunotkun kWst 1.061.116 1.169.757 1.101.732

  Jarðefnaeldsneyti kWst 2.616 12.314 13.226

  Rafmagn kWst 460.036 458.891 436.412

  Hitaveita kWst 598.465 698.552 652.094

Bein orkunotkun kWst 2.616 12.314 13.226

Óbein orkunotkun kWst 1.058.501 1.157.443 1.088.506

Nasdaq: E3|UNGC: P7, P8|GRI: 302-1, 302-2|SDG: 12|SASB: General Issue / Energy Management

Orkusamsetning Eining 2019 2020 2021

Heildarorkunotkun kWst 1.061.116 1.169.757 1.101.732

Jarðefnaeldsneyti % 0,2% 1,1% 1,2%

Endurnýjanlegir orkugjafar % 99,8% 98,9% 98,8%

Kjarnorka % 0,0% 0,0% 0,0%

Nasdaq: E5|GRI: 302-1|SDG: 7|SASB: General Issue / Energy Management

Eldsneytisnotkun Eining 2019 2020 2021

Heildareldsneytisnotkun kg 220 1.037 1.113

  Díselolía kg 220 1.037 1.113

Vatnsnotkun Eining 2019 2020 2021

Heildarvatnsnotkun m³ 17.058,8 18.344,0 11.243,0

  Kalt vatn m³ 6.740,4 6.300,0

  Heitt vatn m³ 10.318,4 12.044,0 11.243,0

Nasdaq: E6|GRI: 303-5|SDG: 6|SASB: General Issue / Water & Wastewater Management

Samsetning raforku Eining 2019 2020 2021

Heildarnotkun raforku kWst 460.036 458.891 436.412

Jarðefnaeldsneyti % 0,0% 0,0% 0,0%

Endurnýjanlegir orkugjafar [2] % 100,0% 100,0% 100,0%

Kjarnorka % 0,0% 0,0% 0,0%
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Umhverfisstjórnun
Umhverfisstarfsemi Eining 2019 2020 2021

Fylgir fyrirtækið formlegri umhverfisstefnu? já/nei - - -
Fylgir fyrirtækið sérstökum úrgangs-, vatns-, 
orku- og/eða endurvinnslustefnum? já/nei - - -

Notar fyrirtækið þitt viðurkennt 
orkustjórnunarkerfi? já/nei - - -

Nasdaq: E7|GRI: 103-2|SASB: General Issue / Waste & Hazardous Materials Management

Loftlagseftirlit Eining 2019 2020 2021
Hefur framkvæmdastjórn yfirumsjón með 
og/eða stýrir loftslagstengdri áhættu? já/nei - - -

Hefur stjórn þín eftirlit með og/eða stjórnar 
loftslagstengdri áhættu? já/nei - - -

Nasdaq: E8, E9|GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 102-31|SASB: General Issue / Business Model Resilience, Systematic Risk 
Management|TCFD: Governance (Disclosure A/B)

Mildun loftlagsáhættu Eining 2019 2020 2021
Heildarfjármagn sem árlega er fjárfest í 
loftslagstengdum innviðum, seiglu og 
vöruþróun 

m. ISK 0,59

Nasdaq: E10|UNGC: P9|SASB: General Issue / Physical Impacts of Climate Change, Business Model Resilience|TCFD: Strategy (Disclosure A)
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Aðferðafræði

Við útreikninga er stuðst við „The Greenhouse Gas Protocol“ sem er stöðluð aðferðafræði sem innleidd
hefur verið af fjölda fyrirtækja um allan heim með góðum árangri.  

Bein og óbein losun gróðurhúsalofttegunda  
The Greenhouse Gas Protocol skiptir losun upp í umfang 1, 2 og 3. Þetta er gert til að greina í sundur beina
og óbeina losun:  

Umfang 1 tekur saman beina losun gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi fyrirtækis.•
Umfang 2 tekur saman óbeina losun gróðurhúsalofttegunda sem tengd er raforkunotkun og notkun á
heitu vatni. Losun af þessu tagi á sér ekki stað innan marka starfsemi fyrirtækisins og telst því til
óbeinnar losunar.

•

Umfang 3 tekur saman óbeina losun gróðurhúsalofttegunda í virðiskeðju Noron ehf.•

Koltvísýringsígildi  
Losun gróðurhúsalofttegunda er mæld í tonnum svokallaðra koltvísýringsígilda (tCO2í). Koltvísýringsígildi er
mælieining sem lýsir því magni koltvísýrings sem hefur sama hnatthlýnunarmátt (e. GWP, global warming
potential) og tiltekin blanda annarra gróðurhúsalofttegunda miðað við hundrað ára tímabil. Til að mynda
jafngildir metan (CH4) u.þ.b. 25 koltvísýringsígildum og nituroxíð (N2O) u.þ.b. 298 koltvísýringsígildum.
Uppgjörið tekur því tillit til allra gróðurhúsalofttegunda og er losun birt í tonnum CO2 ígilda.
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Skilgreiningar

Losunarkræfni  
Tölur um losunarkræfni eru byggðar á samanlögðu umfangi 1, umfangi 2 og umfangi 3. Losunarkræfni
reiknast sem losun gróðurhúsalofttegunda á valda rekstrarþætti og er sett fram sem tCO2í á einingu (svo
sem tCO2í á móti heildartekjum). Mælikvarðarnir mæla og bera losun fyrirtækisins saman við stærð
rekstrarins.  

Bein og óbein orkunotkun  
Heildarorkunotkun mælir alla orku sem nýtt er af fyrirtækinu, að meðtöldu því eldsneyti sem notað er á
ökutæki fyrirtækisins (umfang 1) og orku frá rafveitum og heitu vatni (umfang 2). Orkunotkunin er sett fram í
kílówattstundum (kWst).  

Orkukræfni  
Orkukræfni reiknast sem heildarorkunotkun deilt í valda rekstrarþætti og er sett fram sem kWst á einingu
(svo sem kWst á starfsmann í fullu stöðugildi). Mælikvarðarnir eru notaðir til að mæla orkunýtni og bera
orkunotkun fyrirtækisins saman við stærð rekstrarins.  

Umfang 2 (landsnet)  
Losun í umfangi 2 (landsnet) (e. Scope 2 - Location-based) er óbein losun vegna framleiðslu notaðrar orku,
þar sem að losun vegna orkunotkunar er áætluð útfrá meðallosun frá viðeigandi dreifikerfi orku innan
uppgjörstímabils. Miðað við aðferðafræði GHG Protocol skal fyrirtæki birta losun í umfangi 2 (landsnet).
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Skýringar

[1] Útreikningar á losun vegna rafmagnsnotkunar byggjast á meðallosun frá framleiðslu rafmagns 
á Íslandi, sem birt er í Landsskýrslu um losun gróðurhúsalofttegunda (Icelandic National 
Inventory Report) og er gefin út af Umhverfisstofnun.

[2] Samkvæmt sértækum yfirlýsingum raforkusala keypti Noron ehf. 100% endurnýjanlega orku 
árin 2019, 2020 og 2021.
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