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Abstract 
The goal of this assignment is to analyse the main environmental 

factors in Slippstöðin ehf, and how those factors are best controlled 

according to the environmental control system ISO 14001.  The gain 

for companies by adopting the environmental control system will be 

clarified. 

The essence of organized environmental control systems in 

companies is that they acquire more organized work on improving 

environmental factors.  Environmental control systems need to be 

worked on regularly, by peer- reviewing, organized improvement 

and other methods.  This must all be done in cooperation with all 

parties concerned. 

Environmental issues have become a huge topic in the whole world. 

Work on reformation of factors, which have bad environmental 

effects, has started in international conventions.   

To adopt an environmental control system could be good for 

Slippstöðin ehf. Competition in the shipping industry is tough and 

favourable publicity which follows the certification of ISO 14001 

could lead to: New costumers, fewer environmental accidents, better 

credit, lower insurance, rising environmental awareness among 

employees and the company attracting positive, hard-working 

employees, to name a few.  The contents of this assignment should 

help the top management of Slippstöðin ehf. decide whether they 

should introduce an environmental control system into the company. 
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Útdráttur 
Markmið þessa verkefnis er að greina helstu umhverfisþætti 

Slippstöðvarinnar og hvernig best er að stjórna þessum þáttum 

samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfi ISO 14001. Skýrt verður frá 

því hver ávinningurinn er fyrir fyrirtækin af því að innleiða 

umhverfisstjórnunarkerfi hjá sér. 

Þeir eru margir umhverfisþættirnir hjá Slippstöðinni t.d. olía, 

málning, járn, vatn, orka, útblástur o.fl., greining þriggja þátta, olíu, 

málningu og járns, sýna, að umhverfisáhrif geta orðið slæm ef 

meðhöndlun er ekki rétt.   

Skipuleg umhverfisstjórnunarkerfi hjá fyrirtækjum gera það að 

verkum að skipulegar er unnið að úrbótum umhverfisþátta.  

Umhverfisstjórnunarkerfi þarf samt að virkja með reglulegri rýni, 

skipulegum úrbótum og samstarfi við alla innri og ytri 

hagsmunaaðila ásamt mörgum öðrum þáttum. 

Umhverfismál eru orðin viðamikil umræðuefni í heiminum öllum, 

farið er að vinna að umbótum á þáttum sem hafa slæm 

umhverfisáhrif með alþjóðasamningum. 

Innleiðing umhverfisstjórnunarkerfisins ISO 14001 gæti orðið 

Slippstöðinni ehf. til góða, samkeppni í skipasmíðaiðnaði er hörð og 

sú jákvæða umræða og skipulag sem fylgir vottun skv. ISO 14001 

gæti leitt til: nýrra viðskiptavina, færri mengunarslysa, betra 

vinnuumhverfis, meira lánstrausta,  lægri tryggingagjalda, aukinar 

vinnuumhverfisvitundar meðal starfsmanna og að jákvæðir drífandi 

starfsmenn löðuðust að fyrirtækinu svo eitthvað sé nefnt.  Innihald 

þessa verkefnis ætti að auðvelda ákvörðun yfirstjórnar 

Slippstöðvarinnar um að taka upp hjá sér umhverfisstjórnunarkerfi. 

Lykilorð: Umhverfi, ISO 14001, Umhverfisstjórnunarkerfi, 

Umhverfisþættir, Lög og reglugerðir fyrir 

umhverfismál. 


