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SJALFBÆRNISTEFNA

Reginn hf. (.,Reginn" eða,,félagið") lítur á sig sem brautryðjanda og framsækið fasteignafélag sem er

eftirsóknarverður samstarfsaðili og vinnuveitandi. Félagið einsetur sér að vera leiðandi ímótun og rekstri

fasteigna auk þess að stuðla að velferð samfélags, bættum lífsgæðum og umhverfi íbúa. Rekstur og skipulag

fasteigna hefur umtalsverð áhrif á umhverfi og lífsgæði íbúa en tugir þúsunda manna dvelja daglega í

fasteignum Regins, yimist vÌð leik eða störf. Með markvissum aðgerðum írekstri fasteigna, fjárfestingum,

skipulagi, n¡ibyggingum og með samvinnu við leigutaka getur Reginn átt ríkan þátt í móta umhverfi fólks

þannig að daglegt líf verði betra, ánægjulegra og öruggara.

Með stöðugar úrbætur að leiðarljósi hefur félagið sett sér markmið um sjálfbærni. Verður árangur á þessu sviði

mældur með markvissum hætti og starfsmenn. viðskiptavinir og fjárfestar upplfstir um markmiðin og þann

árangur sem næst.

Ífjárfestingum og rekstri fasteigna er horft til langs tíma. Það er irú félagsins að áhersla á sjálf bærni dragi úr

áhættu í rekstri félagsins o9 styrki fjárhagslega arðsemi til lengri tíma litið.

Sjálfbær þróun
Sjálfbær þróun miðar að þvíað fullnægja þörfum samtímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða

á að fullnægja sínum þörfum. Áhersla er lö9ð á að sjónarmið samfélags o9 umhverf is standijafnfætis þeim

efnahagslegu þar sem þau tengjast innbyrðis. Sjálf bær þróun kallar á heildars¡in þar sem mál eru skoðuð frá

sem allra flestum hliðum svo afleiðingar þeirra ákvarðana sem teknar eru verði fyrirsjáanlegar ísem viðustu

samhengi. Þróunina má meta út frá þremur mismunandi þáttum sjálfbærni: umhverfislegri, félagslegri og

efnahagslegri.

Umhverfisleg sjálfbærni miðar að því að ekki sé gengið á auðlindir náttúrunnar þannig að komandi

kynslóðir beri skarðan hlut frá borði þegar kemur að hagnftingu náttúrugæða.

Félagsleg sjálfbærni stuðlar að þróun samfélags þar sem jafnrétti. heilsa, öryggi og lífsgæði fólks eru

höfð að leiðarljósi.

Efnahagsleg sjálfbærni tryggir fjárhagslegan styrk, arðsemi og langtímavöxt án þess að afleiðingar

fyrir umhverfi og samfélag verði neikvæðar.
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Stefna
Reginn er leiðandi íþróun á sjálfbæru borgarsamfélagi. Til að tryggja að sjálfbær þróun sé höfð að leiðarljósi í

allri starfsemi Regins mun félagið meðal annars leggja áherslu á heildarsfn ásamt umhverfislegri, félagslegri og

ef na hagslegrí sjálf bærni.

Heildars¡in
Lögð verði áhersla á að samþætta Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun við rekstur

félagsins. Félagið mun leggja megináherslu á fimm markmið: heilsu og vellíðan, jafnrétti kynjanna, sjálfbæra

orku, sjálfbaerar borgir og samfélö9, ábyrga neyslu og framleiðslu og aðgerðir iloftlagsmálum. Einnig hafa verið

sett mælanleg markmið og viðmið um upplfsingagjöf.

Allir starfsmenn, birgjar og samstarfsaðílar skulu kynna sér siðareglur Regins, staðfesta þær og framfylgja þeim.

Þá skal einnig unnið að stöðugum úrbótum á sviði sjálfbærni með fræðslu, upplfsingagjöf og frekari þróun.

U m hverf isleg sjálf bærni
Til að stuðla að umhverfislegri sjálfbærni mun félagið draga úr losun gróðurhúsalofttegunda við framkvæmdir

og frá rekstri. N5ita skal náttúruauðlindir með ábyrgum hætti og leíta leiða til að draga úr notkun þeirra ásamt

því að hámarka hlutfall endurn¡i'janlegar orku. Þá skal lágmarka notkun á vörum sem eru skaðlegar umhverfinu

og leggja áherslu á að draga úr magni sorps og auka flokkun.

Lögð verður áhersla á að minnka neikvæð umhverf isáhrif af rekstri í eignum Regins með því að hvetja og styðja

viðskiptavini og bjóða upp á græna leigusamninga. Félagið verði leiðandi íumhverfisvottun fasteigna, þar sem

fylgi er alþjóðlegum kröfum um umhverfisþæ,tti, áhættust¡iringu og rekstur.

Félagsleg sjálfbærni
Með félagslega sjálfbærni að leiðarljósi skal tryggja vellíðan fólks og öruggt og heilbrigt umhverfi. Á pað¡atnt

við innanhúss og umhverfis fasteignir félagsins, í þágu starfsfólks, leigutaka og gesta þeirra. Áhersla verður

lógð á græn sjónarmið ískipulagsmálum og byggingum og þar með aukin lifsgæði þeirra sem þar fara um.

Samfélagslegir þættir verða einnig hafðir íhuga við skipulag og hugað að vettvangi til aukinna samskipta.

Tryggja skaljöfn tækifæri og laun án tillits til kynþáttar, litarhátta¡ kynferðis. tungu. trúar, skoðana, þjóðernis,

uppruna, eigna, ætternis eða annarra aðstæðna.

Ef nahagsleg sjá lf bærni
Þegar litið er til efnahagslegrar sjálf bærni félagsins til lengri iÍma skal tryggja sjálfbært sjóðsstreymi félagsins

og lágmarka áhættu í rekstri með áherslu á þróun eigna. N¡ita skal fjármagn og mannauð félagsins með

sem hagkvæmustum hætti. Verklag innan félagsins einkennist af góðu viðskiptasiðferði, heilbrigðum

viðskiptaháttum og ábyrgð.
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Upplfsingagjöf og samstarf
Sjálfbærnistefna Regins leggur áherslu á gagnsæi um markmið og árangur og skulu upplfsingar um þróun og

framvindu sjálfbærni félagsins vera aðgengilegar.

Stefnan er umfangsmikil og því mikilvægt að vinna að henni ísamstarfi við aðra hagsmunaaðila. i samvinnu við

önnur fyrirtæki, yfirvöld, sveitarfélö9, ráóg1ata, verktaka og birgja má ná langt og hafa víðteek jákvæð áhrif á

sjálfbærni umhverfis og samfélags.

Áuyrgð
Forstjóri er ábyrgur fyrir sjálfbærnistefnu Regins. Kröfur og markmið eru ísífelldri þróun og skal stefna þessi og

markmið hennar þviyfirfarin árlega í það minnsta.

Framkvæmdastjórar bera ábyrgð á innleiðingu sjálf bærnistefnu félagsins ídaglegan rekstur og skulu setja

markmið fyrir hverja einingu sem stuðla að þvíað ná settum markmiðum félagsins. Allir starfsmenn Regins fá

fræðslu sem gerir þeim kleift að skilja áhrif starfa þeirra á sjálfbærnimarkmið félagsins.

Þannig staðfest af stjórn Regins hf. þann 1O. október 2O19

Albert Þór Jónsson

Bryndís H raf n kelsdóttir
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