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Abstract  
 

ISO 14001 is an environmental management system wich can have 

positive economical-, environmental and social influence on companies 

where it is implemented. Eight Icelandic companies have implemented this 

system and most of them with great success. 

The environmental management system demands that the companies 

develop an environmental policy and reveal it to all parties interested. 

In this report a better look is taken at green accounting and its content is 

analyzed. 

A survey was undertaken in all of the eight Icelandic companies which 

have implemented ISO 14001. The purpose of the survey was to 

investigate the pros and cons of the implementation.  

The survey revealed that it takes 17 months average to implement ISO 

14001 and the average cost is 4,4 million ISK. The survey also revealed 

that in most cases the cost of implementing is recovered within 

approximately ten years from implementation, the cost savings are in form 

of increased energy efficiency, water and waste management. 

Most of those who participated in the survey were very content with the 

implementation of ISO 14001 and claimed that their companies were more 

competitive on the market than before. 

The main conclusion of the survey was that the government needs to 

motivate other companies to implement environmental management 

system. Possible motivation could be lowering the cost of the 

environmental inspection and possibly tax discount for a period of time. 

Smaller companies could also need assistance both financially and with 

the process of implementation. 

Keywords: ISO 14001. Environmental Management. Pros and cons in 

implementation. Environmental policy. Green accounting.
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Þakkarorð   
 

Ég vil þakka öllum þeim sem tóku þátt í könnuninni í þessu verkefni og 

gerðu það mögulegt að betri mynd náðist af áhrifum innleiðingar ISO 

14001 á fyrirtæki.  

Leiðbeinandinn Steinn Kárason fær einnig kærar þakkir ásamt þeim sem 

aðstoðuðu við prófarkalestur eða komu að ritgerð þessari á einn eða annan 

hátt. Einnig fá strákarnir mínir þrír ástarþakkir fyrir alla þolinmæðina sem 

þeir sýndu mömmu sinni á þessum námsárum ásamt þeim sem hjálpuðu til 

við að gera mér kleift að klára þetta nám. 

 

Ásdís Elva Rögnvaldsdóttir 

Akureyri 20. nóvember 2007 
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Útdráttur 
Umhverfisstjórnunarkerfi getur haft ýmis jákvæð áhrif á rekstur fyrirtækis 

sem innleiðir slíkt kerfi s.s umhverfisleg-, fjárhagsleg og samfélagsleg.  

ISO 14001 er umhverfisstjórnunarkerfi sem átta fyrirtæki á Íslandi hafa 

innleitt og flest þeirra með góðum árangri. Umhverfisstjórnunarkerfið felur 

í sér að fyrirtækin móti sér umhverfisstefnu og birta hana öllum 

hagsmunaaðilum. Stefnan þarf að innihalda markmið fyrirtækis í 

umhverfismálum og hvernig gert er ráð fyrir að ná þeim markmiðum 

ásamt áætlun um stöðugar úrbætur í umhverfismálum. 

Greint verður frá megin þáttum í grænu bókhaldi í ritgerðinni. Grænt 

bókhald er efnisbókhald og er endurskoðað líkt og fjárhagsbókhald, þar 

kemur fram hver megin hráefnis-, orku- og vatnsnotkun er í starfsemi 

fyrirtækisins. Tilteknum fyrirtækjum er skylt að færa grænt bókhald og 

greint verður frá því hvaða starfsemi það er en þó getur þessi tegund 

bókhalds hentað allri starfsemi. 

Könnun var framkvæmd meðal þeirra átta fyrirtækja sem innleitt hafa ISO 

14001 umhverfisstjórnunarkerfið. Tilgangur könnunarinnar var að fá 

skýrari mynd af því hver ábati innleiðingar ISO 14001 er fyrir fyrirtæki, 

hvort og hvaða gallar séu við innleiðingu auk þess að kanna kostnað og 

þann tíma sem það tekur að innleiða kerfið. 

Könnunin sýndi að flestir þátttakendur töldu enga galla tengda innleiðingu 

ISO 14001 en í ljós kom að fulltrúar minnstu fyrirtækjanna í könnuninni 

voru ekki jafn ánægðir. Sú niðurstaða gefur til kynna að smærri fyrirtæki 

sem vilja innleiða ISO 14001 þurfi aðstoð við innleiðingu bæði ráðgjöf og 

einnig fjárhagslegan stuðning. Meðal kostnaður við innleiðingu kerfisins 

reyndist vera 4.4 milljónir og meðal tími innleiðingar reyndist vera 17 

mánuðir. Einnig leiddi könnunin það í ljós að kostnaðurinn skilar sér í 

flestum tilfellum aftur innan tíu ára og fyrirtækið var samkeppnishæfara 

eftir innleiðingu að mati þátttakenda í könnuninni. 

Lykilorð: ISO 14001. Umhverfisstjórnun. Kostir og gallar innleiðingar. 

Umhverfisstefna. Grænt bókhald. 
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Skýringar og skilgreiningar. 
 

BAT: ”Best Available Tecnology” eða á íslensku ”besta fáanlega tæknin”. 

Umhverfisstjórnun: Má skilgreina sem stjórnun starfsemi, framleiðslu og 

þjónustu fyrirtækis sem hafa áhrif á umhverfið.1

Líftímagreining (LCA): Felst í því að kanna hugsanlega umhverfislegan 

ávinning eða tap af einhverju ferli eða vöruframleiðslu. Líftími vörunnar er 

greindur þannig að hægt sé að ákvarða umhverfisáhrif frá upphafi til 

enda.2

ISO:  International Organization for Standardization’s 3

EMAS:  Eco-management and audit scheme4

CEN:  Comité Européen de Normalisation. Enskt heiti: European 

Committee for Standardization5

Sjálfbær þróun:  "Hugtakið sjálfbær þróun var fyrst notað í 

Brundtlandskýrslunni frá árinu 1987. Þar er hugtakið skilgreint sem: 

"Þróun sem gerir okkur kleift að mæta þörfum okkar án þess að stefna í 

voða möguleikum komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum."  

Leið þjóða heims til sjálfbærrar þróunar er mismunandi, meðal annars eftir 

efnahags- og félagslegum aðstæðum, en takmarkið er að fullnægja 

eðlilegum þörfum fólks til lífsgæða á rányrkju sem kæmi niður á komandi 

kynslóðum.  

 
1 Richard Welford. Corporate Environmentl Management 1. 2003 
2 http://www.fenur.is/user/cat/show/39/200/
3http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/business_benefits_of_i
so_14001.htm
4 Richard Welford. Corporate Environmentl Management 1. 2003 
5 http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm
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Sjálfbær þróun þarf ekki að hafa í för með sér stöðnun, til dæmis í 

tækniþróun, eða öfgakennda verndunarstefnu í umhverfismálum.  

Máltæki frá Kenýa lýsir inntaki sjálfbærrar þróunar nokkuð vel: "Við 

fengum jörðina ekki í arf frá forfeðrum okkar, við höfum hana að láni frá 

börnunum okkar."6

6 http://www.natturuvernd.is/6_Frodleikur/Ordabok/6_3_Ordasafn.htm
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1. Inngangur  
1.1 Upphaf 

 

Á Ríó-ráðstefnunni 1992 voru undirritaðir mikilvægir samningar undir 

merkjum sjálfbærrar þróunar, en í því hugtaki fólst stefnubreyting frá hreinni 

umhverfisverndarstefnu, sem mönnum fannst hafa náð takmörkuðum árangri. Í 

hugmyndarfræði sjálfbærrar þróunar er ástand umhverfisins skoðað í samhengi 

við efnahagslega og félagslega þróun og leitað leiða til að auka auð og velferð 

mannkyns án þess að það skaði grunngæði jarðar. Stjórnvaldsaðgerðir duga 

samkvæmt þessu ekki einar og sér til þess að taka á umhverfisvandanum, 

heldur er virk þátttaka almennings og atvinnulífsins forsenda þess að árangur 

náist.  

Umhverfismál eru að verða sífellt mikilvægari í heimi viðskiptanna, 

neytendur og hluthafar fyrirtækja krefjast þess í vaxandi mæli að vörur séu 

umhverfisvænni og að fyrirtæki sýni ábyrgð í umhverfismálum. Fyrirtækjum 

með það að leiðarljósi að bæta umhverfismál fyrirtækisins fjölgar ört um allan 

heim.  Reynslan sýnir að umhverfisstjórnunarkerfi eykur jafnframt 

samkeppnishæfni fyrirtækja og þau öðlast meira traust neytenda á vöru og 

þjónustu sem fyrirtækið hefur uppá að bjóða.  

ISO 14001 og EMAS eru alþjóðleg umhverfisstjórnunartæki sem fyrirtæki 

um allan heim nýta sér og hafa þá eiginleika að henta öllum fyrirtækjum. 

EMAS hentar þeim fyrirtækjum sem eru í ýmiskonar iðnaði og ISO 14001 

hentar öllum fyrirtækjum stórum sem smáum og hentar hvaða starfsemi sem 

er. Notkun þessara staðla er þó engin trygging fyrir ákjósanlegum árangri í 

umhverfismálum.  

Þróun umhverfismála á jörðinni undanfarin ár hefur ekki verið í rétta átt  

þrátt fyrir vakningu í umhverfismálum. Hlýnun jarðar er afleiðing aukinna 

gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu sem veldur breyttu veðurfari og 

veðuröfgum um allan heim. Hlýnun jarðarinnar þýðir einnig hlýrri sjór sem 

einnig hefur miklar afleiðingar í för með sér. Hlýnun sjávar veldur því að 

tegundir sem ekki lifðu í köldum sjó eru farnar að finnast hér við land. Líta má 
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á nýjasta dæmið um merki hlýnandi sjávar en allir laxar í laxeldisstöð á 

Norður-Írlandi drápust þegar marglyttuger komst inn í kvíarnar. Um 100 

þúsund laxar voru í kvíunum og sagðist framkvæmdastjóri stöðvarinnar aldrei 

haf orðið vitni að öðru eins. Eigandi stöðvarinnar, segir að milljarðar marglytta 

hafi myndað þéttan hóp sem náði yfir 25 ferkílómetra svæði og náði 10 metra 

niður í sjóinn. Marglyttur af þessari tegund eru frekar algengar við strendur 

Miðjarðarhafs en stutt er síðan þær sáust fyrst við strendur Bretlandseyja. 

Vísindamenn segja að sú þróun sé merki um áhrif hlýnunar andrúmsloftsins.7

En það er ekki bara hlýnun jarðar sem er áhyggjuefni heldur einnig eiturefni 

eins og t.d. skordýraeitrið DDT sem brotnar ekki auðveldlega niður, þrávirk 

lífræn efni eins og PCB sem notað er í rafmagnstæki og notuð eru við 

framleiðslu á plasti og málingu, einnig þungmálmar eins og blý og kvikasilfur 

sem notaðir eru í ýmiskonar iðnaði. PCB er mjög eitrað efni og er 

krabbameinsvaldandi ásamt því að valda fæðingargöllum í fóstrum, efnið 

hefur nú verið bannað í mörgum löndum. Efnið var þó ekki bannað fyrr en 

mikið af því var komið í umhverfið. Öll þessi efni safnast í fituvefi lífvera og 

eyðast ekki en þau drepa dýrin ekki beint heldur hafa áhrif á fjölgunargetu 

þeirra. Vegna þessara efna eru ýmsar langlífar heimskautalífverur orðnar 

verulega mengaðar, t.d. ísbirnir og hvalir.8 Þessi efni berast einnig í 

mannfólkið og geta valdið sjúkdómum og má þá helst nefna krabbamein því 

flest þessara efna eru krabbameinsvaldandi en einnig geta þau valdið 

ófrjósemi. 

Þrátt fyrir að fleiri og fleiri láti sig umhverfið varða þá þarf miklu meira til 

og þar kemur ISO 14001 inn í myndina. Stór og smá fyrirtæki ættu að innleiða 

umhverfisstjórnunarkerfi og vera hvatning fyrir önnur fyrirtæki með því að 

leggja sitt af mörkum og breyta umhverfismálum og viðhorfi fólks til þessara 

brýnu málefna. Hlýnun jarðar snertir alla jarðarbúa og þau skaðlegu efni sem 

berast í fólk með fæðunni hafa bein heilsufarsleg áhrif. Það er því nauðsynlegt 

að umhverfismál séu litin alvarlegum augum og stjórnendur fyrirtækja leggi 

sitt af mörkunum til að sýna gott fordæmi. Ef komandi kynslóðum á að vera 

 
7 http://mbl.is/mm/frettir/erlent/frett.html?nid=1304314
8 Peter Castro, Michael Huber. Marine Biology. 2005 
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kleyft að nýta auðlindir jarðarinnar þarf að hlúa betur að þessum auðlindum. 

Ríkisstjórnir heimsins hafa þá siðferðislegu skyldu gagnvart íbúum sínum að 

vernda umhverfið og auka lífsgæði þeirra. Aukin lífsgæði fást ekki með 

aukinni mengun. 

Fyrirtæki og stofnanir eru í sterkri stöðu til að draga úr mengun frá 

starfsemi þeirra með því að tileinka sér þá tækni sem hentar til að mengun frá 

fyrirtækinu sé sem minnst. 

 

1.2 Markmið  
 

Tilgangur þessa verkefnis er að fá niðurstöður sem gera það kleyft að gera 

tillögur til umbóta á sviði umhverfismála fyrirtækja á Íslandi. Gerð verður  

könnun meðal þeirra fyrirtækja á Íslandi sem hafa innleitt umhverfisstaðalinn 

ISO 14001. Könnunin gefur stjórnendum annarra fyrirtækja vonandi betri sýn 

á hvaða kostir og gallar fylgja innleiðingu ISO 14001. 

Ekkert fyrirtæki hefur innleitt EMAS hér á landi og því nær rannsóknin 

ekki til þess kerfis en það verður þó kynnt og borið saman við ISO 14001. 

Reynt verður að varpa ljósi á ástæður þess að ekki hafa fleiri fyrirtæki en raun 

ber vitni innleitt þennan staðal hér á landi. Kannað verður hvað talsmenn 

fyrirtækja hafa að segja um innleiðinguna og ferlið við innleiðingu þess. 

Jafnframt er markmiðið með verkefni þessu að setja fram tillögur til úrbóta 

þannig að stjórnendur fyrirtækja sem ekki hafa innleitt 

umhverfissstjórnunarkerfi geti vegið og metið kosti og galla við innleiðingu 

slíks kerfis, byggðar á niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Væntanlegur ávinningur verkefnisins er að verkefnið nýtist þeim 

fyrirtækjum og stofnunum sem kjósa að innleiða umhverfisstjórnunarkerfi í 

framtíðinni. 

 



Háskólinn á Akureyri Viðskipta- og raunvísindadeild 

4

1.3 Aðferðir 
 

Kannað var hvað fólk hefur að segja sem öðlast hefur reynsluna við 

innleiðingu umhverfisstjórnunarkerfis í fyrirtækjum hér á landi. Er einhver 

ávinningur fyrir fyrirtæki að innleiða þetta kerfi eða er þetta sóun á tíma og 

peningum? 

Þau átta fyrirtæki á Íslandi sem þegar hafa innleitt ISO 14001 

umhverfisstjórnunarkerfið voru rannsökuð með það í huga að fá svör við 

ýmsum spurningum sem gætu nýst þeim fyrirtækjum sem íhuga að innleiða 

kerfið. Niðurstaða rannsóknarinnar kemur fram á bls.34. 

Könnun var lögð fyrir á netsíðu hannaðri af höfundi þessa verkefnis fyrir 

þau fyrirtæki sem þegar hafa innleitt ISO 14001 staðalinn og lagðar voru fyrir 

spurningar varðandi kostnað, ávinning og galla við innleiðingu, hvata og 

tregðu fyrirtækja til að innleiða kerfið. Svörin við spurningunum gefa skýrari 

mynd af ferlinu þó að svörin séu huglægt mat hvers og eins fulltrúa 

fyrirtækjanna sem svaraði könnuninni þá var tekið meðaltal við úrvinnslu til að 

komast að niðurstöðu. Í viðaukum A og B eru bréf og spurningalisti sem 

fyrirtækin fengu sent í tölvupósti. 

 

Rannsóknarspurning: Hverjir eru kostir og gallar við innleiðingu 

umhverfisstjórnunarkerfis, hvatar eða tregða fyrirtækja til að innleiða slíkt 

kerfi? 
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2. Umhverfisstjórnun 

2.1 Almennt um umhverfisstjórnun 
 

Eins og nafnið gefur til kynna er umhverfisstjórnun kerfi sem snýr að 

umhverfisstjórnun og kerfið felur í sér fjölda innbirgðis tengdra þátta sem 

vinna saman að ná fyrirfram settu markmiði. 

 Meginmarkmið umhverfisstjórnunnar er að hafa stjórn á umhverfisþáttum í 

starfsemi fyrirtækis og sýna fram á stöðugar umbætur á sviðum umhverfismála 

til að mæta kröfum samfélagsins um umhverfismál og jafnframt að gera 

fyrirtækið samkeppnishæfara. 

Á níunda áratug síðustu aldar gerðu stjórnendur ýmissa stórfyrirtækja sér 

greina fyrir því að mögulegt væri að bæta ímynd fyrirtækjanna og ná fram 

umtalsverðum sparnaði í rekstri með því að kanna og upplýsa um þau áhrif 

sem starfsemin hefði á umhverfið. Á þann hátt varð umhverfisstjórnun þáttur í 

gæðastjórnun. Aukin vitund um umhverfismál leiddi einnig til þess að ríki og 

alþjóðastofnanir settu sér ný og metnaðarfyllri markmið í umhverfismálum. 

Fjölmargir nýir samningar og samþykktir um bætt umhverfi litu dagsins ljós 

og umhverfislöggjöf einstakra ríkja og Evrópusambandsins tók stakkaskiptum. 

Um leið óx nauðsyn þess að hlutlausir aðilar legðu mat á árangur og stefnu í 

umhverfismálum. 9

Þessi tegund stjórnunar er enn ekki öllum fyrirtækjum kunn og tiltölulega fá 

fyrirtæki á Íslandi hafa valið þá leið að innleiða umhverfisstjórnunar kerfi til 

hagræðingar. 

Átta fyrirtæki á Íslandi eru vottuð ISO 14001 umhverfisstjórnunar 

staðlinum.En af hverju ættu fyrirtæki að fara í gegnum þetta ferli sem getur 

verið langt og strangt ásamt því að kosta tíma og peninga?  

Svarið liggur í því að umhverfisstjórnun getur skilað fyrirtækjum auknum 

hagnaði, betri stjórnun, betri ímynd, betra umhverfi, bættara og öruggara 

vinnuumhverfi svo fátt eitt sé nefnt. 

 
9 http://www.rikisend.is/files/skyrslur_2003/umhverfisendurskodun.pdf 
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Þrátt fyrir að einungis átta fyrirtæki séu vottuð ISO 14001 

umhverfisstjórnunar staðlinum hér á landi þá leitast stjórnendur fyrirtækja í 

auknu mæli við að bæta umhverfismál fyrirtækisins, mæta kröfum almennings 

og stjórnvalda ásamt sífellt strangari löggjöf á sviði umhverfismála. Þetta gera 

stjórnendur fyrirtækjanna sjálfviljugir því engin löggjöf hefur verið sett um 

umhverfisstjórnun á Íslandi. 

Þegar ákveðið hefur verið að innleiða umhverfisstjórnunarkerfi þarf góðan 

undirbúning til að innleiðing kerfisins geti orðið markviss og árangursrík og 

þarf stjórnunin að falla inn í alla þætti í starfseminnar ásamt heildarstjórnun 

fyrirtækisins. Framkvæma þarf umhverfisúttekt og móta umhverfisstefnu 

samhliða þeim úrbótum sem þörf er á samkvæmt umhverfisúttektinni. 

Umhverfisúttekt er oft fyrsta skrefið í umhverfisstarfi hjá fyrirtækjum og 

stofnunum. Með umhverfisúttekt er markmiðið að greina helstu 

umhverfisþætti í viðkomandi starfsemi, gera lista yfir lög og reglugerðir sem 

gilda um starfsemina og benda á leiðir til að draga úr álagi á umhverfið. 

Úttektin nýtist síðan sem grunnur að áframhaldandi umhverfisstarfi.  

Umhverfisstjórnunarkerfi krefst skipulagningar og þar af leiðandi þarf hvert 

svið innan fyrirtækis eða stofnunar að skilgreina ábyrgð hvers og eins 

starfsmanns þannig að allir viti sitt hlutverk innan 

umhverfisstjórnunarkerfisins. 

 

2.2 Alþjóðleg umhverfisstjórnunarkerfi 
 

Þau alþjóðlegu umhverfisstjórnunarkerfi sem verða tekin fyrir í ritgerðinni 

eru fyrst og fremst ISO 14001 staðallinn en einnig verður EMAS 

umhverfisstjórnunarkerfið kynnt í stuttu máli. 

Tilgangur innleiðingar alþjóðastaðla líkt og ISO 14001 og EMAS er að 

stuðla að samræmi í kröfum þjóða um umhverfisvernd og mengunarvarnir. 

Ekki verður greint frá umhverfismerkjum sem til eru til vottunar um árangur á 

sviðum umhverfismála. 
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Eins og fram kemur í ritinu “Umhverfisstjórnunarkerfi- Kröfur ásamt 

leiðsögn um notkun” sem Staðlaráð Íslands tók saman 2005  er ætlunin með 

alþjóðlegum stöðlum um stjórnun umhverfismála að láta fyrirtækjum í té 

verkfæri til að reka skilvirkt umhverfisstjórnunarkerfi, sem hægt er að  

samþætta öðrum stjórnunarkröfum, og veita fyrirtækjum þannig lið við að ná 

markmiðum sínum í umhverfis- og efnahagsmálum.  

Þessum stöðlum, sem og öðrum alþjóðastöðlum, er ekki ætlað að reisa 

tæknilegar viðskiptahindranir heldur auka eða breyta lagalegum skyldum 

fyrirtækisins. 

 

2.3 EMAS    
 

EMAS varð til árið 1995 og var upphaflega ætlað iðnaðarfyrirtækjum en 

síðan árið 2001 hefur EMAS verið ætlað öllum fyrirtækjum innan ríkja sem 

eru aðilar að Evrópu sambandinu (EU) ásamt þeim ríkjum sem eru innan EEA 

sem eru Ísland, Liectenstein og Noregur. Hvaða fyrirtæki sem er í heiminum 

getur innleitt ISO 14001 staðalinn sem er ætlaður öllum fyrirtækjum bæði 

stórum og smáum, í hvaða atvinnugeira sem er. 10 

Evrópusambandið gaf út umhverfisstjórnunarkerfið, EMAS, sem er hliðstætt 

ISO 14001 en er einungis ætlað fyrirtækjum í löndum Evrópusambandsins og 

evrópska efnahagssvæðisins.11 

Ekkert fyrirtæki á Íslandi er með vottað EMAS umhverfisstjórnunarkerfi en 

það kerfi er frekar notað í stórum iðnaðarfyrirtækjum og er ISO 14001 

stundum notað sem undanfari innleiðingar EMAS. Munurinn á EMAS og ISO 

14001 er sá að EMAS er reglugerð en ISO eru staðlar, reglugerðin er 

lagasetningar verkfæri frá Evrópu sambandinu. Bæði 

umhverfisstjórnunarkerfin krefjast þess þó að umhverfisstefna sé gerð opinber 

og sjálfstæðri yfirlýsingu um nauðsynlegar aðgerðir samhliða lögum og 

reglum.  

 
10 http://ec.europa.eu/environment/emas/about/summary_en.htm 
11 http://www.environice.is/default.asp?sid_id=12238&tId=1 
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Mjög misjafnt er hversu framarlega þjóðir standa í umhverfismálum og 

hversu mörg fyrirtæki í hinum ýmsu löndum hafa innleitt 

umhverfisstjórnunartæki eins og EMAS eða ISO 14001. Fyrirtækjum fjölgar 

þó ört um allan heim sem innleiða þessi kerfi eða þau umhverfismerki sem til 

eru og stuðla að umhverfisvernd. 

 

2.4 Þjóðir sem standa fremst í innleiðingu EMAS  
 

Eins og fram kemur í töflu 1 og á mynd 1 hér á eftir má sjá að Þýskaland er 

mjög framarlega í umhverfisstjórnun og þann 22.október 2007 höfðu 1470 

fyrirtæki innleitt EMAS umhverfisstjórnunar kerfið í Þýskalandi sem er meira 

en helmingi fleiri en næsta þjóð á eftir, þetta kemur þó ekkert á óvart því 

þjóðverjar hafa lengi verið framarlega á sviðum umhverfismála. Athygli vekur 

hins vegar hversu framarlega Spánn og Ítalía eru í innleiðingu þessa kerfis. Á 

Spáni eru 847 fyrirtæki með EMAS kerfið en þeim hafði fjölgað um 171 

fyrirtæki frá því 23.mars þegar tölurnar voru síðast kannaðar og birtar á 

heimasíðu www.ec.europa.eu. Á Ítalíu eru 679 fyrirtæki vottuð EMAS og 

þeim hafði fjölgað um 171 fyrirtæki frá því 21.mars. Þessi tvö lönd virðast því 

vera að sækja í sig veðrið í umhverfismálum.12 Á mynd 2 er sýndur fjöldi 

fyrirtækja sem innleitt hafa EMAS á hverja 100.000 íbúa. 

 

12 www.ec.europa.eu 
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Tafla 1.Taflan sýnir fjölda fyrirtækja í nokkrum löndum sem innleitt hafa EMAS.  

Þessar upplýsingar eru frá 22.október 200713
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Mynd 1. Á myndinni má sjá fjölda fyrirtækja sem innleitt hafa EMAS í nokkrum 
löndum.14 

13 http://ec.europa.eu/environment/emas/about/participate/sites_en.htm 
14 http://ec.europa.eu/environment/emas/about/participate/sites_en.htm 

Lönd Fjöldi fyrirtækja 

Þýskaland 1470

Spánn 847

Ítalía 679

Ástralía 269

Danmörk 102

Svíþjóð  71

Bretland 64

Noregur 27
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Mynd 2. Myndin sýnir hlutfall milli íbúafjölda og fjölda fyrirtækja sem hafa innleitt 

EMAS í viðkomandi löndum.15 

Miðað við þessar upplýsingar eru Danir fremstir og þar á eftir koma 

Þjóðverjar, Spánverjar og Ástralir. Það kemur á óvart hversu margar þjóðir 

standa framar en Svíar í þessum málum þar sem þeir eru mjög framarlega á 

öllum sviðum hvað varðar umhverfismál. Svíar virðast þó frekar innleiða ISO 

14001 heldur en EMAS eins og sjá má hér á eftir. 

 

2.5  ISO 14001 
 

Umhverfismál verða sífellt mikilvægari í heimi viðskiptanna, neytendur og 

hluthafar fyrirtækja krefjast þess að vörur séu umhverfisvænni og að fyrirtæki 

sýni ábyrgð í umhverfismálum. Á Íslandi hefur verið aukinn áhugi á að vernda 

umhverfið og neytendur krefjast þess í auknu mæli að fyrirtæki beri ábyrgð á 

umhverfi fyrirtækisins með því að vita hvaða áhrif þeirra fyrirtæki hefur á 

 
15 http://ec.europa.eu/environment/emas/about/participate/sites_en.htm 
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umhverfið og hvernig hægt er að halda neikvæðum umhverfisáhrifum í 

lágmarki. 

ISO 14001 gerir fyrirtækjum kleyft að vakta umhverfisáhrifin og bregðast 

skjótt við ef aukinna áhrifa fer að gæta. EN ISO 14001 er evrópskur og 

alþjóðlegur staðall en íslenskur staðall ÍST EN ISO 14001 var staðfestur af 

staðlaráði Íslands. Evrópski staðallinn var saminn af tækninefnd Alþjóðalegu 

staðlasamtakanna (ISO/TC 207). Staðallinn kom fyrst út sem ISO 14001:1996 

og önnur útgáfa kom síðan út árið 2004, ISO 14001:2004 og er nú í gildi.16 

Meðlimir samtakanna (CEN) eru skuldbundnir til að gera staðalinn að 

landstaðli að uppfylltum kröfum starfsreglna CEN. Meðlimir CEN eru : 

Austurríki, Belgía, Danmörk, Finnland, Frakkland, Grikkland, Holland, Írland, 

Ísland, Ítalía, Lúxemborg, Noregur, Portúgal, Spánn, Stóra-Bretland, Sviss, 

Svíþjóð og Þýskaland.17 

Staðlinum er ekki ætlað að reisa tæknilegar viðskiptahindranir heldur auka 

eða breyta lagalegum skyldum fyrirtækja. ISO 14001 tiltekur kröfur fyrir 

umhverfisstjórnunarkerfi til að gera fyrirtækjum kleift að móta sína 

umhverfisstefnu og ná markmiðum sínum ásamt því að fylgja lögum og 

reglum í umhverfismálum.  

Staðallinn er ekki gerður fyrir ákveðna stærð fyrirtækis eins og fram kemur 

í riti Staðlaráðs Íslands: 

”Staðallinn á að henta fyrirtækjum af öllum stærðum og gerðum og á að vera 

hægt að laga hann að mismunandi landfræðilegum, menningarlegum og 

félagslegum aðstæðum.”18 Þetta á jafnt við um fyrirtæki, samsteypur, stofnanir 

s.s ríkisstofnanir eða jafnvel sveitarfélög. Ekki eru sett nein mörk á hverjir geta 

innleitt staðalinn því hægt er að aðlaga hann að hvaða starfsemi sem er.  Þetta 

sést til dæmis vel á þeim fyrirtækjum á Íslandi sem hafa innleitt staðalinn, þau 

eru úr mismunandi atvinnugreinum,  s.s. útgáfu-, samgöngu-, lyfja-, orku-, 

álfyrirtæki, verkfræðistofa og fyrirtæki í plastiðnaði. Eingöngu tvö fyrirtæki af 

þeim átta sem hafa innleitt staðalinn hér á landi eru af svipuðum toga en þau 

 
16 Umhverfisstjórnunarkerfi- Kröfur ásamt leiðsögn um notkun. Staðlaráð Íslands, 2005. Bls. (5) 
17http://hopbilar.is/umhverfismalefni/?ew_news_onlyarea=Dalkur2&ew_news_onlyposition=2&cat_id=13380&
ew_2_a_id=105146 
18 Umhverfisstjórnunarkerfi- Kröfur ásamt leiðsögn um notkun. Staðlaráð Íslands, 2005. Bls. (6) 
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eru orkufyrirtækin Orkuveita Reykjavíkur og Landsvirkjun. Starfsemi 

fyrirtækjanna er einnig misumfangsmikil. 

 

2.6 Megininnihald ISO 14000 seríunnar. 
 

� ISO 14001 –  sjálfur staðallinn sem er til vottunar á 

umhverfisstjórnunarkerfinu. 

� ISO 14002, 14004 – almennar leiðbeiningar sem tengjast staðlinum beint. 

� ISO 14010-14012 – um úttektir á staðlinum, hvernig þær fara fram. 

� ISO 14020-14025 – umhverfismerkingar. 

� ISO 14031 – frammistöðumat, hversu vel hefur tekist til. 

ISO 14040-14043 – líftímagreining.  

� ISO 14050 – skilgreiningar.19 

19 Richard Welford. Corporate Environmentl Management 1. 2003 
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2.7 Þjóðir sem standa fremst í innleiðingu ISO 14001 
 

Í töflu 2 má sjá fjölda fyrirtækja í ýmsum löndum sem hafa innleitt ISO 

14001 staðalinn, löndin voru valin af handahófi. Það er eftirtektarvert hversu 

framarlega Spánn er á þessu sviði bæði hvað varðar innleiðingu ISO 14001 og 

einnig innleiðingu EMAS eins og fram kom í kafla 2.4. Ekki er mikið vitnað í 

árangur spænsku þjóðarinnar í umhverfismálum þegar verið er að bera saman 

Ísland við aðrar þjóðir en samkvæmt þessum tölum eru spænsk fyrirtæki að 

leggja sig töluvert fram í umhverfismálum. 

 

Tafla 2. Í töflunni má sjá fjölda fyrirtækja í nokkrum löndum sem innleitt hafa ISO 

14001 umhverfisstjórnunarkerfið.20

Lönd Fjöldi fyrirtækja 

Spánn 7872

Ítalía 7080

Bretland 6223

Þýskaland 5094

Svíþjóð 4043

Ástralía 1406

Danmörk 837

Noregur 453

20 http://www.ecology.or.jp/isoworld/english/analy14k.htm 
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Mynd 4. Hlutfall milli íbúafjölda og vottaðra fyrirtækja í viðkomandi löndum.22 

21 http://www.ecology.or.jp/isoworld/english/analy14k.htm 
22 http://www.ecology.or.jp/isoworld/english/analy14k.htm 
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Á mynd 4 er sýndur fjöldi fyrirtækja sem innleitt hafa ISO 14001 á hverja 

100.000 íbúa. Svíþjóð ber höfuð og herðar yfir allar hinar þjóðirnar hvað 

varðar innleiðingu ISO 14001 þegar skoðað er hlutfall höfðatölu og fjölda 

fyrirtækjanna sem hafa innleitt kerfið. Svíar hafa um árabil staðið mjög 

framarlega í umhverfismálum og hafa verið fyrirmynd annarra þjóða á því 

sviði. ISO kerfið er greinilega vinsælla í Svíþjóð heldur en EMAS kerfið 

samkvæmt tölum hér að framan. 

 

Eins og sjá má á mynd 4 hér sem sýnir árangur þjóðanna stendur Ísland 

ekki framarlega á þessu sviði, einungis 8 fyrirtæki hafa innleitt kerfið og þörf 

er á umbótum í umhverfismálum fyrirtækja á Íslandi. 

 

Mynd 5. Þjóðir sem hafa flest fyrirtæki sem innleitt hafa ISO 14001, gögnin eru tekin 

saman í janúar 2006.23 

23 http://www.ecology.or.jp/isoworld/english/analy14k.htm 
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Mynd 6. Þjóðir sem hafa flest fyrirtæki sem innleitt hafa ISO 14001, gögnin eru tekin 

saman í janúar 2007.24 

Myndir 5 og 6 sýna stöðuna á innleiðingum ISO 14001 og EMAS í 

heiminum, sú fyrri í janúar 2006 og sú seinni í janúar 2007. 

Fyrirtækjum sem innleitt hafa ISO 14001 hefur fjölgað um 25.448 og þeim 

fyrirtækjum sem innleitt hafa EMAS hefur fjölgað um 2187. Þetta sýnir 

hversu ört fyrirtækjum fjölgar í heiminum sem innleiða ISO 14001 

umhverfisstjórnunarkerfið. 

 

24 http://www.ecology.or.jp/isoworld/english/analy14k.htm 
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3. Kostir og gallar við innleiðingu ISO 14001   

3.1 Kostir samkvæmt fræðunum 
 

ISO 14001 fer í meginatriðum eftir aðferð sem kallast “Plan-Do-Check-

Act” sem hefur verið útlagt á íslensku “Skipuleggja-Gera-Gáta-Aðhafast”.25 

Þrátt fyrir að mörg fyrirtæki reyni að vinna eftir umhverfisstjórnunarkerfi án 

þess að vera vottuð og gengið í gegnum innleiðingar ferlið verði það aldrei 

jafn áhrifaríkt og hjá þeim fyrirtækjum sem innleiða kerfið og fá vottun.  

 

Helstu atriði sem telja má kosti þess að taka upp umhverfisstjórnunarkerfi eru 

talin upp hér að neðan: 

 

Bættur skilningur starfsmanna á lykil atriðum í umhverfismálum ásamt 

grænni og betri ímynd fyrirtækisins útá við. 

Aukin skilvirkni, minni notkun orku og hráefnis ásamt því að minnka 

losun skaðlegra úrgangsefna. 

Aukin hæfni til að mæta kröfum nútímans í umhverfismálum, ásamt því 

að fylgja lögum og reglum. 

Traust á kerfi frekar en eingöngu traust á einstakling til að stjórna 

umhverfisstarfi fyrirtækisins.26 

Til viðbótar 

Aukin markaðsleg sóknarfæri, aukin samkeppnishæfni. 

Minni rekstraráhætta, meiri hagnaður. 

Betri vinnuskilyrði, færri vinnuslys og aukin starfsánægja starfsfólks. 

Betri samvinna við yfirvöld og sveitarfélög. 

Hugsanlega lægri iðgjöld á tryggingum eða lægri tryggingar. 

Betri lána möguleikar hjá lánastofnunum.27 

25 Umhverfisstjórnunarkerfi- Kröfur ásamt leiðsögn um notkun. Staðlaráð Íslands, 2005. Bls. (8) 
26 Sótt af netinu þann 18.feb 2007. http://ems-hsms.com//FAQs.htm#FAQ12
27 Richard Welford. Corporate Environmentl Management 1. 2003 
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Stjórnendur íslenskra fyrirtækja og stofnana hafa smám saman orðið 

meðvitaðri um umhverfismál en þó virðist sem græn reikningsskil og 

umhverfisstjórnun séu heldur skemmra á veg komin hér á landi en í helstu 

viðmiðunarlöndum okkar. Allar líkur eru á því að umhverfisendurskoðun fái á 

næstu árum aukið vægi hér á landi, bæði hjá hinu opinbera og í 

einkageiranum.28 

Mjög brýnt er að Ísland dragist ekki aftur úr í hraðri þróun umhverfismála á 

heimsmælikvarða og að íslensk fyrirtæki séu hvött til að innleiða 

umhverfisstjórnunarkerfi eða aðrar leiðir farnar í þeim efnum. Fyrirtæki og 

stofnanir í eigu ríkisins ættu að vera fyrirmynd annarra fyrirtækja á því sviði 

með innleiðingu umhverfisstjórnunarkerfis í ráðuneyti og stofnanir. 

Ef litið er framhjá fjárhagslegum ávinningi má sjá að þau fyrirtæki sem 

innleiða umhverfisstjórnunarkerfi standa framar en önnur á sviðum 

umhverfismála og eru því fyrirmynd þeirra. Þau geta gefið skýrar og haldbærar 

upplýsingar um innra eftirlit fyrirtækisins þar sem öll skráning og allt eftirlit er 

orðið skilvirkara og betra. Fyrirtækið er með sterkari samkeppnisstöðu og betri 

ímynd gagnvart almenningi og getur hugsanlega laðað að sér fleiri fjárfesta. 

Ávinningur umhverfisstjórnunarkerfis er því samkvæmt fræðunum efnahags,- 

umhverfis,- og samfélagslegur. 

 

28 http://www.rikisend.is/files/skyrslur_2003/umhverfisendurskodun.pdf 
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3.2 Dæmi um árangur eftir innleiðingu ISO 14001 
 

Myndirnar hér á eftir sýna árangur Hópbíla-Hagvagna í sparnaði á 

orkugjöfum, vatni, hreinsi og þvottaefnum ásamt losun CO2 pr. rútubíl árin 

2002 – 2005. Myndirnar eru dæmi úr umhverfisskýrslum frá Hópbílum-

Hagvögnum sem fyrirtækið sendir frá sér árlega og eru aðgengilegar 

almenningi.  

 

Mynd 7. Notkun á köldu vatni á hvern rúmmetra rútubíls árin 2002-2005.29 

29 http://hopbilar.is/hopbilar/upload/files/umhverfisskyrslur/umhverfisskyrsla_2005_4a.pdf 
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Mynd 8. Minnkandi notkun olíu á hvern rútubíl, eða 75l/rúta.30 

Umtalsvert magn smurolíu hefur sparast frá árinu 2002 – 2005 pr. rútubíl 

sem þýðir minni kostnaður og aukinn hagnaður fyrir fyrirtækið ásamt 

umhverfislegum hagnaði í formi minni mengunar. 

 

Mynd 9. Notkun tjöruhreinsis hefur minnkað um rúmlega helming á 4 árum.31 

30 http://hopbilar.is/hopbilar/upload/files/umhverfisskyrslur/umhverfisskyrsla_2005_4a.pdf 
31 http://hopbilar.is/hopbilar/upload/files/umhverfisskyrslur/umhverfisskyrsla_2005_4a.pdf 
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Mynd 10. Notkun þvottaefna hefur minnkað um 27.4 % á 4 árum.32

Mynd 11. Hlutfall koltvísýrings í útblæstri hefur minnkað um 27% frá hverjum rútubíl frá árinu 2002.33 

Þessar myndir sýna greinlegan árangur fyrirtækisins í umhverfismálum sem 

sýnir sig í minni notkun olíu og hreinsiefna og minnkun losunar CO2 sem 

 
32 http://hopbilar.is/hopbilar/upload/files/umhverfisskyrslur/umhverfisskyrsla_2005_4a.pdf 
33 http://hopbilar.is/hopbilar/upload/files/umhverfisskyrslur/umhverfisskyrsla_2005_4a.pdf 
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verður vegna minni dísilolíu notkunar á vélar bílaflotans hjá fyrirtækinu ásamt 

því að minna af köldu vatni var notað við þrif bílanna.  

Þrátt fyrir að bílaflotinn sé að stækka hjá fyrirtækinu þá er losun CO2 samt 

að minnka, þetta stafar af því að nýrri bílar eru í flotanum sem losa minna af 

koldíoxíði vegna minni bruna olíu. Vélunum er betur við haldið og bílstjórar 

fyrirtækisins fá fræðslu um vistvænan akstur þannig að bílarnir eyði sem 

minnstu magni af olíu. 

 

3.3  Kostnaður við innleiðingu umhverfisstjórnunarkerfis 
 

Erfitt getur verið að átta sig á kostnaði við innleiðingu 

umhverfisstjórnunarkerfis, sérstaklega innri kostnaði sem snýr beint að 

breyttum aðferðum eða nýrri tækni. En eru það breytingar sem fyrirtækið fór í 

eingöngu vegna innleiðingarinnar eða breytingar sem framkvæmdar hefðu 

verið án innleiðingar umhverfisstjórnunar kerfis?  Einnig getur kostnaðurinn 

verið mjög mismunandi eftir stærð og umfangi fyrirtækja.34 

Augljóslega hlýst einhver kostnaður af innleiðingu. Greiða þarf fyrir 

ráðgjöf ef leitað er eftir henni þegar verið er að koma kerfinu í gang og greiða 

þarf fyrir vottun kerfisins frá fagaðila. Fyrirtæki ættu þó að íhuga að innleiða 

umhverfisstjórnunarkerfi ef þau telja að fyrirtækið muni hagnast á innleiðingu 

kerfisins. Fyriræki geta sett sér markmið þannig að bæði fyrirtækið og 

umhverfið hafi ábata af innleiðingunni. Fjöldi fyrirtækja hefur sparað útgjöldin 

við það að innleiða umhverfisstjórnunarkerfi.35 

34 http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/faq_en.htm#costs 
35 Richard Welford. Corporate Environmental Management 
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3.4  Gallar innleiðingar ISO 14001 

“Það hversu flókið og margbrotið umhverfisstjórnunarkerfið á að vera, 

umfang skjalfestingar og auðlindir sem ætla þarf kerfinu, er háð nokkrum 

þáttum, svo sem umfangi kerfisins, stærð fyrirtækis og eðli starfseminnar, vöru 

og þjónustu. Sérstaklega kann þetta að vera tilfellið fyrir lítil og meðalstór 

fyrirtæki.”36 

Gallarnir eru líklega fleiri þegar lítil fyrirtæki fara í gegnum 

innleiðingarferlið þar sem innleiðingin krefst hugsanlega nýrrar tækni og 

aukinnar þekkingar sem þýðir meiri kostnaður. Innleiðingin krefst einnig 

aukins álags á starfsmenn vegna aukinnar skráningar s.s vegna notkunar 

orkugjafa og annarra atriða í fyrirtækinu sem hafa neikvæð umhverfisáhrif.  

Erfitt er að segja til um galla innleiðingar ISO 14001 en fram kemur í 

niðurstöðu kaflanum hvað þátttakendur könnunarinnar hafa að segja um 

innleiðingarferlið og mögulega galla ferlisins. 

 

36 Umhverfisstjórnunarkerfi- Kröfur ásamt leiðsögn um notkun. Staðlaráð Íslands, 2005. Bls. (9) 
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4. Fyrstu skrefin að innleiðingu ISO 14001. 
4.1 Innleiðingin 

 

Innleiðing ISO 14001 er fimm skrefa ferli og í stuttu máli þá hefst það á því 

að fyrirtækið myndar sína umhverfisstefnu, skipuleggur vinnuna í átt að 

innleiðingu, síðan er kerfið innleitt, gátun og aðgerðir til úrbóta og að lokum 

rýni kerfisins. 

 

Skref 1. Umhverfisstefna fyrirtækisins þróuð og sett fram og gerð aðgengileg 

almenningi. Fyrirtækið skuldbindur sig til að vera stöðugt að bæta sig í 

umhverfismálum til að takmarka umhverfisáhrif fyrirtækisins. 

 

Skref 2. Áætlanagerð. Starfsemin skipulögð þannig að markmiðum 

stefnunnar verði náð. Greina þarf neikvæð umhverfisáhrif fyrirtækisins. 

Umhverfisáhrifin sem fyrirtækið þarf að skoða er útblástur mengandi efna, 

losun í vatn eða sjó, stjórnun úrgangs, mengun á landi, áhrif á samfélagið,  

hráefnisnotkun og nýting auðlinda. Meta þarf hvaða umhverfisáhrif hafa mest 

neikvæð áhrif á umhverfið. 

 

Skref 3. Innleiðing umhverfisstjórnunar kerfis og aðgerðir. Þjálfun 

starfsfólks. Hver starfsmaður hefur skilgreint hlutverk og ábyrgð í 

umhverfisstjórnunar kerfinu. Stjórnun á kerfinu bæði með gögnum og 

starfsemi. 

 

Skref 4. Prófanir og úrbætur. Reglulegt eftirlit með kerfinu er nauðsynlegt. 

Hugsanlega þarf að gera breytingar til að það hafi tilætluð áhrif. 

 

Skref 5. Endurskoðun og rýni stjórnenda. Stjórnendur þurfa að kanna kerfið 

reglulega til að fá fullvissu um að það starfi eins og því er ætlað og hvort 



Háskólinn á Akureyri Viðskipta- og raunvísindadeild 

25

kerfið samræmist lagalegum kröfum og hugsanlega breyttum aðstæðum. Í 

kjölfarið þurfa að vera stöðugar umbætur.37 

Mynd 12. Líkan af innleiðingu ISO 14001 og hvert ferlið er í aðalatriðum.38 

Í ISO 14001 eru ekki settar fram neinar kröfur um frammistöðu í 

umhverfismálum umfram þá skuldbindingu sem fram kemur í 

umhverfisstefnunni um að framfylgja lagalegum kröfum sem fyrirtækið hefur 

undirgengist, að koma  í veg fyrir mengun og halda uppi stöðugum umbótum. 

Þannig geta tvö fyrirtæki sem eru með svipaða starfsemi verið með ólíka 

stefnu í umhverfismálum en bæði uppfyllt kröfur staðalsins.39 

37 Richard Welford. Corporate Enviromental Management. 2.ed (bls.69-71) 
38 http://www.umhverfisraduneyti.is/raduneyti/Umhverfisthing2001/nr/193 
39 Umhverfisstjórnunarkerfi- Kröfur ásamt leiðsögn um notkun. Staðlaráð Íslands, 2005. Bls. (8) 
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4.2 Grænt bókhald   
 

Grænt bókhald er efnisbókhald þar sem fram koma upplýsingar um hvernig 

umhverfismálum er háttað í viðkomandi starfsemi, aðallega í formi tölulegra 

upplýsinga.40 

Vorið 2001 voru gerðar breytingar á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og 

mengunarvarnir, sem m.a. fólu í sér að atvinnustarfsemi sem er 

starfsleyfisskyld samkvæmt 5. gr. a laganna skuli færa grænt bókhald.41 

Fyrirtækjum sem skylt er að skila inn skýrslum um grænt bókhald eru þau sem 

starfa í: 

Orkuiðnaði 

Framleiðslu og vinnslu málma 

Jarðefnaiðnaði 

Efnaiðnaði 

Úrgangsstarfsemi 

Önnur starfsemi með ákv. ársframleiðslu eða sólarhrings afkastagetu 

eins og: 

Eldi sjávar- og ferskvatnslífvera  

Fiskimjölsverksmiðjur  

Matvælavinnsla s.s sláturhús 

Olíumalar- og malbikunarstöðvar 

Pappírs- og trjákvoðuframleiðsla 

Stöðvar þar sem fram fer yfirborðsmeðferð efna, hluta eða 

afurða með lífrænum leysi efnum 

Sútunarverksmiðjur 

Stöðvar þar sem förgun eða endurvinnsla skrokka og 

úrgangs af dýrum fer fram 

Stöðvar þar sem þauleldi alifugla eða svína fer fram42 

40 http://www.althingi.is/lagas/133b/1998007.html 
41 http://ust.is/media/fraedsluefni/graent_bokhald.pdf 
42http://www.althingi.is/altext/stjt/2001.087.html  
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Í grænu bókhaldi skulu koma fram upplýsingar um hvernig 

umhverfismálum er háttað í viðkomandi starfsemi, þ.m.t. tölulegar upplýsingar 

um meginnotkun hráefnis, orku og vatns til starfseminnar, sem og helstu 

tegundir og magn mengandi efna sem losuð eru í loft, láð eða lög, koma fram í 

framleiðsluvöru eða falla til sem úrgangur. Starfsleyfishafi ber ábyrgð á þeim 

upplýsingum sem fram koma í skýrslu um grænt bókhald. Skýrsla um grænt 

bókhald skal endurskoðuð á sambærilegan hátt og fjárhagsbókhald fyrirtækja. 

Senda skal útgefanda starfsleyfis árlega skýrslu um grænt bókhald. Útgefandi 

starfsleyfis skal kanna hvort skýrsla um grænt bókhald fullnægi þeim 

formkröfum sem gerðar eru til skýrslna um grænt bókhald. Sé heilbrigðisnefnd 

útgefandi starfsleyfis skal hún því næst senda skýrsluna áfram til 

Hollustuverndar ríkisins.43 

Með grænu bókhaldi gera fyrirtæki grein fyrir umhverfismálum sínum á 

svipaðan hátt og þau gera grein fyrir fjármálum. Grænt bókhald er fyrir öll 

fyrirtæki sem vilja vinna að bættu umhverfisstarfi og fylgjast með áhrifum 

starfsemi sinnar á umhverfið. Sumum fyrirtækjum er skylt að færa grænt 

bókhald og er það grunnur að markvissu starf í umhverfismálum og skilar sér í 

bættum rekstri, sparnaði og bættri ímynd fyrirtækja og er oft undanfari 

innleiðingar umhverfisstjórnunarkerfis eins og ISO 14001. Þrátt fyrir að vera 

skylda hjá ákveðnum fyrirtækjum þá hentar grænt bókhald allri starfsemi. 

 

4.3 Umhverfisstefna 
 

Fyrirtækin þurfa sjálf að móta sína eigin stefnu í umhverfismálum og setja 

fram hver markmið þeirra eru og hvernig fyrirtækið hefur hugsað sér að ná 

þeim markmiðum. Stefnan leggur grunn að aðgerðum, stefnumótun og  

markmiðum fyrirtækis í umhverfismálum. 

 

43 http://www.althingi.is/altext/stjt/2001.087.html 
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Umhverfisstefnan þarf að innihalda áætlun um stöðugar úrbætur, hvernig á 

að koma í veg fyrir mengun frá fyrirtækinu og að fara að lögum og 

reglugerðum í umhverfismálum.  

Besta fáanlega tæknin (BAT eða Best Available Tecnology) gerir 

fyrirtækjum kleyft að ná árangri í umhverfismálum, það er þróuð tækni sem 

lágmarkar mengun í samræmi við markmið laga og samræmist á þann hátt 

stefnu fyrirtækisins. “BAT er framleiðsluaðferð og tækjakostur sem beitt er til 

að lágmarka mengun og myndun úrgangs. Tæknin nær til framleiðsluaðferðar, 

tækjakosts, hönnunar mannvirkja, eftirlits og viðhalds búnaðarins, svo og 

starfrækslu hans. Með bestu fáanlegri tækni er átt við aðgengilega 

framleiðsluaðferð og tækjakost (tækni) sem þróaður hefur verið til að beita í 

viðkomandi atvinnurekstri og skal tekið mið af tæknilegum og efnahagslegum 

aðstæðum. Með bestu er átt við virkustu aðferðina til að vernda alla þætti 

umhverfisins.”44 

Umhverfisstefnan þarf að innihalda hvernig stefnt er að því að minnka 

mengun, orku- og hráefnisnotkun, áætlun um að virkja starfsfólk á öllum 

stigum fyrirtækisins og efla umhverfisvitund og að þjálfun starfsfólks verði 

breytt með umhverfissjónarmið í fyrirrúmi. 

Þrátt fyrir ágæta umhverfisstefnu margra fyrirtækja hefur þeim oft reynst 

erfitt að samþætta hana heildarstefnumótun og skipulagi auk þess að hrinda 

umhverfisstefnu sinni í framkvæmd á kerfisbundinn hátt. Þetta á þó frekar við 

þau fyrirtæki sem reyna að fylgja umhverfisstjórnunarkerfi án þess að fara í 

gegnum vottunarferli eins og það sem innleiðing ISO 14001 krefst. Að lokum 

þarf að birta og kynna hagsmunaaðilum árangur af umhverfisframmistöðu 

fyrirtækisins, með því móti getur almenningur ásamt öðrum fylgst með að 

stöðugt sé verið að reyna bæta umhverfismál og takmarka mengun eins og 

kostur er. 

 
44 http://www.umvefur.is/ordasafn/stafrof/b 
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5. Íslensk fyrirtæki með ISO 14001 vottun.  
5.1 Actavis 

 

Actavis var vottað 9.febrúar 2007 eftir aðeins eins árs innleiðingarferli og 

varð um leið áttunda fyrirtækið á Íslandi sem er vottað 

umhverfisstjórnunarkerfinu ISO 14001. Það var ráðgjafarfyrirtækið SGS 

(Société Générale de Surveillance) United Kingdom Ltd sem gerði úttekt á 

umhverfisstjórnunarkerfinu hjá Actavis. 

Þetta hafði Jón Gunnar Jónsson framkvæmastjóri Actavis á Íslandi að segja 

um innleiðingu umhverfisstjórnunarkerfisins ISO 14001 eins og fram kemur á 

heimasíðu Actavis: 

„Við erum afar stolt af því að vera fyrirtæki sem kemur fram á ábyrgan hátt 

gagnvart umhverfinu og hefur einsett sér að vera í fararbroddi í umhverfis- og 

öryggismálum. Við teljum að ávinningur umhverfisstjórnunar sé mikill og 

muni koma fram í aukinni hagkvæmni, betri stjórn á umhverfisþáttum og 

áhættu í rekstri samfara jákvæðari ímynd og meiri samkeppnishæfni.“45 

5.2 Alcan 

 Alcan í Straumsvík var fyrst fyrirtækja á Íslandi að koma á fót 

umhverfisstjórnun samkvæmt alþjóðlega staðlinum ISO 14001 og grænt 

bókhald hefur verið fært hjá fyrirtækinu mun lengur en reglugerðir kveða á 

um. Fyrirtækið var vottað ISO 14001 árið 1997 og er stöðugt að bæta sig í 

umhverfismálum. Ásamt því að vera með vottað umhverfisstjórnunarkefi hefur 

fyrirtækinu verið veitt umhverfisverðlaun umhverfisráðuneytisins, m.a. fyrir 

að ganga lengra í umhverfismálum en íslensk lög krefjast.  

 

45 http://www.actavis.is/is/news/iso+14001+umhverfisvottun.htm 
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Óhætt er að segja að Alcan í Straumsvík sé frumkvöðull í 

umhverfisstjórnun og hefur fyrirtækið t.d birt opinberlega 

umhverfisupplýsingar úr rekstrinum og hefur þannig stuðlað að upplýstri og 

fordómalausri umræðu um málefni fyrirtækisins.46 

5.3 Árvakur-Morgunblaðið 
 

6. júlí 2002 fékk Árvakur vottun á umhverfisstaðlinum ISO 14001. Árvakur 

var þriðja íslenska fyrirtækið sem hlaut þessa staðfestingu. Ásamt vottun um 

ISO 14001 staðalinn hefur Árvakur hlotið umhverfisviðurkenningu 

umhverfisráðuneytisins. Hana hlaut fyrirtækið þann 26. apríl 2003. 

Í september 2004 var nýtt prentsmiðjuhús tekið í notkun og var það hannað 

með ýtrustu kröfur um öryggi og umhverfisvæna framleiðslu að leiðarljósi. 

Allur úrgangspappír sem til fellur í framleiðslunni er pressaður og baggaður 

jafnóðum og síðan sendur til endurvinnslu erlendis. Allt frárennsli frá húsinu 

fer um sérstaka olíuskilju til að tryggja að vatnið sem fer í holræsi sé ómengað 

og vökvar sem notaðir eru í prentuninni verða endurnýttir með sérstökum 

endurvinnslubúnaði. 47 

5.4 Borgarplast  
 

Borgarplast er handhafi alþjóðlega gæðavottunarstaðalsins ISO 9001, síðan 

1993. Fyrirtækið var vottað umhverfisstjórnunarkerfinu ISO 1400 árið 1999. 

Árlega rennur 6-8% af veltunni til gæða-, umhverfis- og vöruþróunarmála. 

 Framleiðslulína Borgarplasts samanstendur af vörum framleiddum úr 

Polystyrene (EPS) og Polyethylene (PE) að mestu til nota í matvæla-og 

byggingariðnaði en einnig eru framleiddar vörur úr járnbentri steinsteypu.48 

46 http://alcan.is/?PageID=4 
47 http://mbl.is/mm/mogginn/fyrirtaekid/ 
48 http://www.borgarplast.is/index.html 
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5.5 Hagvagnar-Hópbílar 
 

Hagvagnar-Hópbílar er fyrirtæki sem með starfsemi sinni getur haft 

neikvæð áhrif á umhverfið og eru háð lögum og reglugerðum umhverfismála. 

Sem fyrirtæki meðvitað um umhverfisáhrif starfseminnar hafa Hópbílar 

stuðlað að því að starfsemin hafi sem minnst neikvæð áhrif á umhverfið. 

Hópbílar hafa einsett sér að stuðla að mengunarvörnum með vöktun 

umhverfisþátta í starfsemi fyrirtækisins, flokka og lágmarka úrgang sem fellur 

til hjá fyrirtækinu. Markmið er að draga úr mengandi útblæstri frá bílum 

fyrirtækisins ásamt því að stuðla að sjálfbærri þróun með minni notkun 

hráefna, endurnýtingu og endurnotkun. Reynt er að velja birgja með tilliti til 

frammistöðu þeirra í umhverfismálum.49 

Hagvagnar–Hópbílar fengu vottun um umhverfisstjórnunarkerfið ISO 

14001 árið 2004. Fyrirtækið hefur einnig fengið umhverfisviðurkenningu 

umhverfisráðuneytisins fyrir frammistöðu sína í umhverfismálum, þessa 

viðurkenningu fékk fyrirtækið árið 2003. 

Mjög vel er staðið að umhverfismálum fyrirtækisins og stjórnendur eru 

greinilega vel vakandi yfir öllum þeim þáttum sem hafa áhrif á umhverfið og 

eru fljótir að tileinka sér nýjungar á því sviði. Mjög mikilvægt er að 

samgöngufyrirtæki séu vakandi yfir mengun frá rekstri þeirra og eru Hópbílar 

leiðandi meðal þessara fyrirtækja og eina samgöngufyrirtækið á landinu sem 

hefur fengið vottun umhverfisstjórnunarkerfisins ISO 14001. 

 

49 http://hopbilar.is/umhverfismalefni/ 
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5.6 Landsvirkjun (orkusvið) 
 

Orkusvið Landsvirkjunar stendur framarlega í umhverfismálum og eru 

starfsmenn fyrirtækisins meðal annars að hanna forrit til að halda utan um 

grænt bókhald. Þetta forrit er hægt að fá endurgjaldslaust hjá  

Landsvirkjun ásamt því að ýtarlegar leiðbeiningar eru um notkun kerfissins á 

heimasíðu Landsvirkjunar. Þetta mun eflaust nýtast mörgum fyrirtækjum, 

stórum sem smáum og hugsanlega hvetja önnur fyrirtæki sem ekki eru skyldug 

til að halda grænt bókhald að byrja á því. 

Í grænu bókhaldi Landsvirkjunar er haldið utan um alla losun frá 

starfseminni út í andrúmsloftið, í vatn og í jarðveg ásamt upplýsingum um 

magn úrgangs sem frá starfseminni fer. Árið 2006 var haldið grænt bókhald 

fyrir flesta umhverfisþætti orkusviðsins en árið 2007 verður hins vegar fyrsta 

heila árið sem sýnir efnisuppgjör allra vaktaðra umhverfisáhrifa fyrir 

raforkuframleiðslu Landsvirkjunar. 

Árið 2006  innleiddi orkusvið Landsvirkjunar umhverfisstjórnun samkvæmt 

ISO 14001 staðlinum fyrir starfsemi orkusviðs en orkusviðið sér um 

framleiðslu, sölu og afhendingu á raforku ásamt rekstri og stjórnun viðhalds í 

aflstöðvum á Sogssvæði, Þjórsársvæði, Mývatnssvæði og Blöndu. Þessi 

starfsemi var tekin út og vottuð af Vottun hf. í lok ársins 2006.50 

5.7 Línuhönnun 

Línuhönnun stuðlar að því að tekið sé tillit til umhverfismála við hönnun og 

ráðgjafavinnu fyrirtækisins. Línuhönnun bendir verkkaupum á umhverfisvæna 

valkosti þar sem slíkt er tæknilega og fjárhagslega mögulegt og hvetur til 

vistvænnar hönnunar. Fyrirtækið býður uppá öfluga ráðgjöf á sviði 

umhverfistækni og umhverfis- og öryggisstjórnunar. 51 

50 http://www.lv.is/files/2007_6_12_lv-2007-056-umhvskyrsla-raforkuv-2006.pdf 
51 http://www.lh.is/pages/283 
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Línuhönnun innleiddi umhverfisstjórnunarkerfið ISO 14001 árið 2006 og 

það sama ár hlaut fyrirtækið einnig kuðunginn sem er umhverfisviðurkenning 

umhverfisráðuneytisins og sama ár íslensku gæðaverðlaunin.52 Línuhönnun er 

fyrsta verkfræðistofan sem innleitt hefur umhverfisstjórnunarkerfi og er því 

leiðandi á sínu sviði.  

 

5.8 Orkuveita Reykjavíkur 

27.september 2005 fékk Orkuveita Reykjavíkur vottun um 

umhverfisstjórnunarkerfið ISO 14001. Orkuveita Reykjavíkur hefur fengið 

vottun á umhverfisstjórnunarkerfi sínu þar sem öllum umhverfismálum 

fyrirtækisins er stýrt. Kerfið er tekið út tvisvar á ári af vottunaraðila og árlega  

gefur Orkuveitan út umhverfisskýrslu með helstu lykiltölum sem tengjast 

umhverfismálum.53 

52 http://www.lh.is/pages/66 
53 http://www.or.is 
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6.  Niðurstöður 
 

ISO 14001 er alþjóðlegur staðall þar sem tilgreindar eru kröfur sem gera 

eiga fyrirtækjum kleift að þróa og innleiða stefnu og markmið í 

umhverfismálum með hliðsjón af umhverfisþáttum, lagalegum kröfum svo og 

öðrum þeim kröfum sem við kunna að eiga. Þegar fyrirtækin hafa uppfyllt öll 

skilyrði staðalsins er hægt að öðlast vottun óháðs aðila á 

umhverfisstjórnunarkerfinu í samræmi við kröfur ISO 14001. 54 

Þau átta fyrirtæki sem hafa innleitt ISO 14001 umhverfisstjórnunarkerfið 

hér á Íslandi voru beðin að taka þátt í könnun sem gerð var í þeim tilgangi að 

varpa ljósi á ástæður þess að ekki fleiri fyrirtæki en raun ber vitni innleiða ISO 

14001. Niðurstöður könnunarinnar eru dregnar saman í myndir og töflur til að 

gefa skýrari mynd af niðurstöðunum. 

 

54 http://www.actavis.is/is/news/iso+14001+umhverfisvottun.htm 
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Hvaða ár innleiddu þessi átta fyrirtæki ? 
 

Alcan varð fyrst Íslenskra fyrirtækja til innleiðingar á 

umhverfisstjórnunarkerfinu ISO 14001. Sjö fyrirtæki hafa stigið sama skref en 

eingöngu fjögur þeirra innleiddu kerfið á árunum 1997-2004 eins og sjá má á 

mynd 13 hér fyrir neðan. Svo virðist sem vakning hafi átt sér stað á árinu 2006 

því það ár bætast 3 fyrirtæki við í hóp þeirra sem eru vottuð ISO 14001. 
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Mynd 13. Fjöldi fyrirtækja sem fengu vottun ISO 14001 frá því árið 1997. 
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Af hverju var ákvörðun tekin um innleiðingu? 
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Mynd 14. Ástæður þess að ISO 14001 umhverfisstjórnunarkerfið var innleitt að mati 

þátttakenda í könnuninni 

 

Tafla 3. Á töflunni má sjá hvernig svörin skiptust á milli valmöguleikanna í könnuninni.  

Spurningar Fyrirtæki  
1 2 3 4 5 6 7 8

Til að vera framarlega á sviði umhverfismála      X X X X X X X X
Eðlilegt framhald eftir innleiðingu ISO 9000       X X
Til að minnka rekstrarkostnað og auka hagnað       X X
Vera fyrirmynd annarra fyrirtækja á sviðum umhverfismála      X X X X X X
Annað      X X X X

Athygli vekur að í öllum fyrirtækjunum sem innleitt hafa ISO 14001 var 

ákvörðun tekin um innleiðingu kerfisins til að vera framarlega í 

umhverfismálum en eingöngu í tveimur fyrirtækjum var sú ákvörðun tekin til 

að minnka rekstrarkostnað og auka hagnað (Mynd 14, Tafla 3). Í tveimur 

fyrirtækjum var það talið eðlilegt framhald eftir innleiðingu ISO 9001 og í sex 
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fyrirtækjum af átta vildu stjórnendur að fyrirtækið væri fyrirmynd annarra 

fyrirtækja á sviðum umhverfismála. 

 

Þeir svarendur sem merktu við “annað” í könnuninni höfðu þessum atriðum 

við að bæta um ástæður ákvörðunar um innleiðingu ISO 14001: 

 

“Betri stjórn á umhverfisþáttum og áhættu í rekstri samfara jákvæðari 

ímynd og meiri samkeppnishæfni”.  

“Þetta var alfarið vilji stjórnenda og enginn utanaðkomandi 

þrýstingur”. 

“Bætt markaðsímynd”. 

“Til að styrkja enn frekar ráðgjöf á sviði ISO 14001”.  

 

Hvað tók ferlið og innleiðing langan tíma? 

 
Tafla 4. Taflan sýnir hve langan tíma innleiðingin tók í fyrirtækjunum sem tóku þátt í 

könnuninni. 

Fyrirtæki 1 2 3 4 5 6 7 8

Mánuðir - 5 12 12 18 24 24 24 

Algengast var að innleiðing staðalsins tæki 24 mánuði en ef tekið er 

meðaltal þá er innleiðingartíminn 17 mánuðir. Líklegt má teljast að tími 

undirbúnings og innleiðingar fari eftir stærð fyrirtækis og fjölda starfsmanna 

(Tafla 4). Könnunin sýndi þó að í fyrirtækjum með flesta starfsmenn tók 

innleiðing staðalsins ekki lengsta tímann og það virtist ekki hafa áhrif á 

innleiðingartímann hver fjöldi starfsmanna var innan fyrirtækis. Ekki er hægt 

að fullyrða tengsl milli stærðar fyrirtækis og innleiðingartíma í þessari könnun 

þar sem fyrirtækin eru of fá til að raunhæf mynd fáist. 
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Hvað kostaði innleiðingin? 
 

Tafla 5. Taflan sýnir hverju þátttakendur svöruðu um kostnaðinn við innleiðingu ISO 

14001. 

Fyrirtæki 1 2 3 4 5 6 7 8 

Milljónir - - 5-6 9 - - 1  2 

Erfiðast reyndist fyrir flesta að svara spurningunni um kostnað þar sem 

hann hafði yfirleitt ekki verið tekinn saman. Of langur tími var liðinn frá 

innleiðingu til að hægt væri að taka hann saman.  

Meðalkostnaður innleiðingar sem reiknaður var út frá þeim fjórum sem 

svöruðu þessum lið var 4.4 milljónir (Tafla 4). 

Ekki var neitt samhengi milli stærðar fyrirtækis og kostnaðar við innleiðingu. 

 

Hver er ávinningurinn af innleiðingunni? 
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Mynd 15. Að mati þátttakenda könnunarinnar var ávinningur innleiðingar ISO 14001 

margvíslegur. 
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Tafla 6. Taflan sýnir hvernig svörin skiptust á milli svar möguleikanna í könnuninni. 

 

Flestir álitu það vera ávinning að ímynd fyrirtækisins yrði betri við 

innleiðingu ISO 14001 eða sjö svarendur af átta, þar á eftir kom ávinningurinn 

um minni mengun og minni orkunotkun (Mynd 15, Tafla 6). 

Þeir sem merktu við “annað” höfðu eftirfarandi að segja um ávinning þess 

að hafa innleitt ISO 14001 umhverfisstjórnunarkerfið: 

 

“Mun markvissara umhverfisstarf”. 

“Þar sem kerfið er ungt á ávinningurinn eftir að koma í ljós”. 

“Skýrari upplýsingar og utanumhald um umhverfisáhrif 

starfseminnar, ásamt betri umhverfismeðvitund allra 

starfsmanna”. 

Fyrirtæki 1 2 3 4 5 6 7 8
Aukinn hagnaður og lægri rekstrarkostnaður       X X X
Minni mengun, minni orkunotkun     X X X X X X
Betri ímynd fyrirtækisins      X X X X X X X
Aukin starfsánægja starfsfólks       X X X X
Aukin ánægja viðskiptavina       X X
Annað    X X X
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Hverjir eru gallarnir við innleiðinguna? 
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Mynd 16. Flestir þátttakendur töldu enga galla vera á innleiðingarferli ISO 14001. 

 

Tafla 7. Taflan sýnir hvernig atkvæðin skiptust á milli valmöguleika. 

Fyrirtæki   1 2 3 4 5 6 7 8
Langt ferli     X X
Flókið ferli     X X
Kostnaðarsamt ferli     X X
Engir gallar  X X X X X
Annað      X X X

Tveir svarendur gáfu þau svör að ferlið væri langt, flókið og kostnaðarsamt 

(Mynd 16, Tafla 7). Í þessu tilfelli mátti sjá tengsl milli stærðar fyrirtækis og 

umfang reksturs sem gefur ákveðna mynd um að kerfið sé of flókið og of 

kostnaðarsamt fyrir smærri fyrirtæki. 

 

Flestir þátttakendur fundu enga gallar á innleiðingarferli ISO 14001 og 

höfðu þeir eftirfarandi atriðum við að bæta um innleiðingarferlið: 
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“Gallarnir eru ekki við kerfið heldur við eigin flækjufót”. 

“Lítið mál þar sem mjög góð þekking er fyrir hendi og ISO 

9001 vottað”. 

“Of langt síðan til að geta svarað þessu en líklega dýrt og 

flókið fyrir smærri fyrirtæki”. 

 

Telur þú þitt fyrirtæki vera samkeppnishæfara eftir innleiðingu ISO 
14001? 
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Mynd 17. Flestum fannst fyrirtækið verða samkeppnishæfara eftir innleiðingu ISO 

14001. 

 

Allir nema einn eða 87% gáfu það svar að fyrirtækið væri 

samkeppnishæfara eftir innleiðingu ISO 14001 (Mynd 17). 
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Hefur kostnaðurinn við innleiðinguna skilað sér tilbaka? 
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Mynd 18. Flestir þátttakendanna eða 7 af 8 töldu að kostnaðurinn við innleiðingu 

hefði skilað sér tilbaka. 

 

Það sama átti við þegar spurt var hvort kostnaðurinn hefði skilað sér tilbaka 

eftir innleiðingu kerfisins (Mynd 18). 87% töldu að kostnaðurinn hefði skilað 

sér tilbaka en einn taldi að hann hefði ekki skilað sér. 

 

-Ef “Já”, hversu fljótt skilaði kostnaðurinn sér tilbaka? 

 
Tafla 8. Hér má sjá hversu fljótt þátttakendur töldu að kostnaðurinn hefði skilað sér 

tilbaka. 

Fyrirtæki   1 2 3 4 5 6 7 8
Innan eins árs       X
Innan tveggja ára       X
Innan þriggja ára      X
Annað        X X X X X
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Erfitt reyndist hjá flestum að finna út hversu fljótt kostnaður við innleiðingu 

ISO 14001 skilaði sér tilbaka og hvort hann hefði þegar gert það (Tafla 8). 

Helsta orsökin fyrir því var að oft var kostnaður við innleiðingu ekki tekinn 

saman og því erfitt að sjá hvort kostnaðurinn hafði skilað sér og hversu fljótt.  

Atriðin hér að neðan eru viðbót frá þeim sem gerðu könnunina: 

 

“Innan tíu ára er talið að kostnaðurinn nái að skila sér 

tilbaka”. 

“Get ekki svarað þessu en sparnaður sést víða svo sem 

úrgangsmálum, orkunotkun, auk þess sem markvisst er 

unnið við að bæta ferla”. 

 

-Ef “Nei” af hverju ekki? 
 

Eingöngu einn þátttakandi svaraði spurningunni á undan neitandi og var 

það sökum þess hve stuttur tími var liðinn frá innleiðingu kerfisins, ekki 

reyndist mögulegt að svara henni öðruvísi en neitandi. 
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Ættu stjórnvöld að vera með hvetjandi aðgerðir fyrir fyrirtæki til 
innleiðingar? 
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Mynd 19. Allir sem tóku þátt í könnuninni voru sammála um það að stjórnvöld ættu að 

vera með hvetjandi aðgerðir fyrir önnur fyrirtæki til innleiðingar ISO 14001. 

 

Svarið við þessari spurningu var einróma og fannst öllum þátttakendum að 

stjórnvöld ættu að vera með hvetjandi aðgerðir (Mynd 19). 
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Hvaða aðgerðir ættu það að vera? 
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Mynd 20. Þátttakendurnir töldu stjórnvöld þurfa að vera með hvetjandi aðgerðir til að 

hvetja önnur fyrirtæki til innleiðingar ISO 14001. 

 

Tafla 9. Taflan sýnir hvernig þátttakendur svöruðu í könnuninni. 

 

Varðandi spurninguna um hvers konar aðgerðir ættu að koma frá 

stjórnvöldum  voru flestir eða 75% svarenda sammála um að þau fyrirtæki sem 

innleitt hafa ISO 14001 ættu að greiða minni eftirlitskostnað eða greiða lægri 

gjöld t.d. fasteignagjöld heldur en óvottuð fyrirtæki (Mynd 20, Tafla 9) 

 

Fyrirtæki     1 2 3 4 5 6 7 8
Tímabundinn skatta afsláttur     X X X
Lægri gjöld (t.d. fasteignagjöld)     X X X X X X
Aðstoð við innleiðingu    X X
Annað     X X X
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Þeir sem svöruðu “annað” höfðu eftirfarandi atriðum við að bæta: 

 

“Minna eftirlit og lægri eftirlitskostnaður, að vottuð fyrirtæki 

þurfi ekki endurskoðun græns bókhalds o.s.frv”. 

“Fella niður eftirlitskostnað” 

“Ganga undan með góðu fordæmi og votta ráðuneyti og 

stofnanir til að skilja og sýna mikilvægi vottunarinnar. Þá 

eiga vottuð fyrirtæki að fá afslátt á ytra eftirliti”. 

 

Sérðu eftir því að hafa innleitt ISO 14001? 
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Mynd 21. Þessi mynd sýnir að enginn sem tók þátt í könnuninni sá eftir innleiðingu 

kerfisins. 
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Enginn af þeim sem tóku þátt í þessari könnun sá eftir því að hafa innleitt 

kerfið og má því segja að það sé þess virði að innleiða kerfið en hugsanlega 

vantar hvata frá yfirvöldum til að fleiri fyrirtæki fari þessa leið (Mynd 21). 
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7. Umræður 
 

Í nútímasamfélagi eru umhverfismál orðin mun mikilvægari en áður og 

ábyrgð fyrirtækja og einstaklinga í umhverfismálum verður æ meira áberandi í 

allri umræðu. Íslendingar hafa alla burði til að standa fremst allra þjóða í 

umhverfismálum vegna smæðar þjóðarinnar. En einmitt vegna smæðar 

þjóðarinnar er starfsemi fyrirtækja í landinu ekki eins umfangsmikil eins gerist 

hjá stærri þjóðum og mikið er af litlum og meðalstórum fyrirtækjum. 

Innleiðing umhverfisstjórnunarkerfis er því ekki algeng í Íslenskum 

fyrirtækjum. 

Könnunin sem gerð var meðal þeirra fyrirtækja sem innleitt hafa ISO 14001 

á Íslandi sýndi að almenn ánægja er með innleiðingu kerfisins. Þátttakendur 

könnunarinnar töldu kostnaðinn við að innleiða kerfið hefði þegar skilað sér 

tilbaka eða myndi gera það í nánustu framtíð. Of skammur tími var liðinn frá 

innleiðingu í nokkrum fyrirtækjanna til að geta metið hvort kostnaðurinn hefði 

þegar skilað sér en sparnaðurinn sést víða í rekstrinum.   

Samkvæmt því sem fram kom í niðurstöðum könnuninni sem framkvæmd 

var meðal þeirra átta fyrirtækja á Íslandi sem innleitt hafa ISO 14001 

umhverfisstjórnunarkerfið þyrftu stjórnvöld að vera með hvetjandi aðgerðir til 

að hvetja fleiri fyrirtæki til innleiðingar umhverfisstjórnunarkerfis. Finna þarf 

aðferð til að umbuna fyrirtækjum sem þegar hafa innleitt kerfi fyrir að draga úr 

mengun um fram það sem lög og reglur segja til um. Þessi  fyrirtæki innleiða 

kerfið sjálfviljug og án alls þrýstings stjórnvalda eða aðstoðar. Fyrirtækin sýna 

gott fordæmi í umhverfismálum auk þess að vera samkeppnishæfari á markaði 

vegna sparnaðar í rekstri og bættrar ímyndar. 

Þátttakendur könnunarinnar voru flestir sammála um að umbuna þyrfti 

fyrirtækjum sem innleitt hafa ISO 14001 með því að fella niður eða veita 

afslátt á eftirlitskostnaði, veita tímabundinn skattaafslátt eða með lægri  

fasteignagjöld. Minna eftirlit með þessum fyrirtækjum væri einnig við hæfi þar 

sem ISO 14001 kerfið sér til þess að ítarleg skráning á sér stað og stöðugt er 

verið að finna leiðir til að draga úr mengun.  
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Fyrirtæki sem innleitt hafa ISO 14001 halda umhverfisskýrslur eða grænt 

bókhald sem aðgengilegt er á heimasíðum fyrirtækjanna og aðgengilegt 

almenningi. 

Tveir þátttakendanna eða 25% voru ekki fyllilega ánægðir með árangur 

innleiðingarinnar og fannst kerfið of kostnaðarsamt og ferlið of flókið. Það 

virðist haldast í hendur sú óánægja og stærð fyrirtækis þegar kemur að 

kostnaði og umfangi innleiðingarferlisins sem bendir til þess að smærri 

fyrirtæki þurfa frekari aðstoð við innleiðingu og það á ekkert síður við kostnað 

heldur en aðstoð við innleiðingarferlið sjálft.  

Erfitt reyndist að fá út marktæka niðurstöðu á því hve mikill kostnaður hlýst 

af innleiðingu ISO 14001 þar sem kostnaðurinn var yfirleitt ekki tekinn saman 

við innleiðinguna. Kostnaður getur verið mis mikill eftir stærð og umfangi 

fyrirtækis og er hugsanlega minni ef fyrirtækið hefur þegar innleitt ISO 9001 

því þá er ákveðinn undirbúningur hafinn til innleiðingar ISO 14001.  

Nauðsynlegt er að stjórnendur þeirra fyrirtækja sem íhuga innleiðingu ISO 

14001 taki saman kostnaðinn við innleiðinguna eins nákvæmt og mögulegt er 

til að önnur fyrirtæki af svipaðri stærðargráðu geri sér grein fyrir því  hver 

kostnaðurinn er í raun og veru við innleiðinguna. Meðalkostnaðurinn 

samkvæmt niðurstöðunum er 4,4 milljónir og meðalinnleiðingartíminn 17 

mánuðir.  

Til að hvetja önnur fyrirtæki til innleiðingar umhverfisstjórnunarkerfis væri 

mögulegt að setja mengunartolla á fyrirtæki sem ekki hafa 

umhverfisstjórnunarkerfi, misháa tolla eftir stærð og umfangi reksturs ásamt 

magni mengunar frá fyrirtækinu. T.d. öll fyrirtæki í sjávarútvegi, fiskeldi, 

samgöngufyrirtæki og þau sem nota mikla orku í starfsemi sinni í formi 

eldsneytis, raf,- eða vatnsorku. 

Þessir mengunartollar yrðu síðan notaðir til að greiða niður kostnað við 

innleiðingu hjá minni fyrirtækjum sem hafa áhuga á að innleiða en hafa ekki 

sömu burði til að greiða kostnaðinn sem því fylgir. Tekjurnar af 

mengunartollunum mætti einnig nota til ráðgjafar og leiðsagnar fyrir smærri 

fyrirtæki sem vilja draga úr mögulegri mengun og hugsanlega innleiða ISO 

14001 í kjölfarið. 
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Til að sýna gott fordæmi í umhverfismálum ættu stjórnvöld að votta 

ráðuneyti og stofnanir. Stjórnvöld hafa fjárhagslegt bolmagn til að innleiða 

slíkt kerfi og myndi mögulega efla umhverfismeðvitund almennings með 

þessu móti. Ásamt því að spara fjármuni yrði ríkið fyrirmynd í 

umhverfismálum og einnig öðlast reynsla við innleiðingarferlið sem nýtist til 

leiðbeininga fyrir fyrirtæki sem vilja fara sömu leið.   

Könnunin hefur leitt það í ljós að kostirnir við innleiðingu ISO 14001 eru 

fleiri en gallarnir og þeir sem reynsluna hafa sjá ekki eftir innleiðingu 

kerfisins. Sá kostnaður sem lagður var í innleiðinguna skilaði sér tilbaka í 

flestum tilfellum innan 10 ára að meðaltali. Sú staðreynd ætti að vera hvetjandi 

fyrir önnur fyrirtæki sem huga að innleiðingu umhverfisstjórnunarkefis.  

Mikilvægt er að nýta þá reynslu sem skapast hefur hjá þeim fyrirtækjum þar 

sem kerfið hefur verið innleitt til að nýta reynsluna til aðstoðar þeim sem íhuga 

innleiðingu.  

Athyglisvert er að allir voru sammála um að stjórnvöld þyrftu að vera með 

hvetjandi aðgerðir. Þrátt fyrir að fyrirtæki innleiði þetta kerfi sjálfviljug og án 

þrýstings frá stjórnvöldum eða vegna löggjafar þá er ábatinn hnattrænn og það 

er ábyrgð stjórnvalda að hvetja til aukinnar umhverfisverndar. 

Frá því fyrsta fyrirtækið innleiddi ISO 14001 hafa liðið tíu ár en einungis 

sjö fyrirtæki fengið vottun til viðbótar á þessum tíu árum. Ef þessum 

fyrirtækjum á að fjölga á komandi árum þarf að grípa til hvetjandi aðgerða 

þannig að lítil og meðalstór fyrirtæki bætist í hóp vottaðra fyrirtækja.  

Samkvæmt 7.gr reglugerðarinnar um frjálsa þátttöku fyrirtækja og stofnana 

í umhverfisstjórnunarkerfi bandalagsins, EMAS, kemur fram að heimilt sé að 

draga úr mengunarvarnaeftirliti með fyrirtækjum sem taka þátt í EMAS55.

Þetta sama ákvæði ætti einnig að eiga við þau fyrirtæki sem innleitt hafa ISO 

14001.  

 

55http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/b7fd33650490f8cf00256a07003476bb/2484e7e7121ff32
6002570c40049cd6d?OpenDocument
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UMÍS ehf. Environice er þátttakandi í norrænu verkefni sem hefur það 

markmið að þróa aðgengilegt umhverfisstjórnunarkerfi, "Norrænt EMS-

light" fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki á Norðurlöndunum56, en það er sama 

hvaða nafn kerfið ber það þarf að finna hvata til að fyrirtæki, stór sem smá, 

leggi kostnað og vinnu í innleiðingu umhverfisstjórnunarkerfis. 

 
56 http://www.environice.is/default.asp?sid_id=34562&tId=1
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8. Lokaorð 
 

Nauðsynlegt að halda áfram að kanna fyrirtæki sem innleiða ISO 14001 og 

þá hugsanlega að taka þátt og fylgjast með innleiðingarferli hjá fyrirtæki sem 

er að stíga sín fyrstu skref til innleiðingar. Mesta óvissan í innleiðingu 

staðalsins er kostnaðurinn og því nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að halda utan um 

allan kostnað til að gefa rétta mynd af því hve hár hann er og hvort fylgni er 

milli stærðar og umfangs fyrirtækja og þess kostnaðar sem af innleiðingu 

hlýst. Einnig er vert að kanna hvort kostnaður fyrirtækjanna er minni ef ISO 

9001 hefur þegar verið innleitt.  

Þessir þættir geta gefið öðrum sem íhuga að innleiða 

umhverfisstjórnunarkerfi betri mynd af kostnaði og ábata við innleiðingu. 

Könnunin leiddi þó í ljós að kostnaðurinn skilar sér líklega innan 10 ára en 

ekki er vitað með nægilega mikilli nákvæmni hversu fljótt hann skilar sér þar 

sem gögnin eru óljós en líkur benda til að það sé háð stærð fyrirtækisins þó 

það komi ekki fram í könnuninni. 

Niðurstöður þessa verkefnis hafa sýnt að kostir eru fleiri en gallar við 

innleiðingu ISO 14001 umhverfisstjórnunarkerfisins en samt er tregða meðal 

Íslenskra fyrirtækja að innleiða staðalinn þar sem þeim fyrirtækjum fjölgar 

mjög hægt. Gallarnir eru þeir að innleiðing reynist minni fyrirtækjum erfiðari 

og kostnaðurinn lengur að skila sér tilbaka. 

Jafnframt kom skýrt fram í niðurstöðum könnunarinnar að stjórnvöld þyrftu að 

vera með hvetjandi aðgerðir til að fjölga fyrirtækjum á Íslandi sem innleiða 

umhverfisstjórnunarkerfi. 
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http://ust.is/media/fraedsluefni/graent_bokhald.pdf

Sótt þann 4.apríl 2007 af vefsíðu ríkisendurskoðunar 

http://www.rikisend.is/files/skyrslur_2003/umhverfisendurskodun.pdf

Sótt þann 4.apríl 2007 af vefsíðu European Commission 

http://ec.europa.eu/environment/emas/about/summary_en.htm

Sótt þann 18.október 2007 af vefsíðu Hópbíla-Hagvagna 

http://hopbilar.is/umhverfismalefni/?ew_news_onlyarea=Dalkur2&ew_news_

onlyposition=2&cat_id=13380&ew_2_a_id=105146

Sótt þann 12 nóvember 2007 af vefsíðu Ecology 

http://www.ecology.or.jp/isoworld/english/analy14k.htm

Sótt þann 18.feb 2007 af vefsíðu Environmental management systems  

http://ems-hsms.com//FAQs.htm#FAQ12
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Sótt þann 14.apríl 2007 af vefsíðu Hópbíla-Hagvagna 

http://hopbilar.is/hopbilar/upload/files/umhverfisskyrslur/umhverfisskyrsla_20

05_4a.pdf

Sótt þann 4.apríl 2007 af vefsíðu European Commission 

http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/faq_en.htm#costs

Sótt þann 11. apríl 2007 af vefsíðu Umhverfisráðuneytisins 

http://www.umhverfisraduneyti.is/raduneyti/Umhverfisthing2001/nr/193

Sótt þann 18. febrúar 2007 af vefsíðu Náttúruverndar 

http://www.natturuvernd.is/6_Frodleikur/Ordabok/6_3_Ordasafn.htm

Sótt þann 22. nóvember 2007 af vefsíðu CEN 

http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm

Sótt þann 22. nóvember 2007 af vefsíðu ISO 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14

000/business_benefits_of_iso_14001.htm

Sótt þann 28.nóvember 2007 af vefsíðu Environice 

http://www.environice.is/default.asp?sid_id=12238&tId=1

Sótt þann 28.nóvember 2007 af heimasíðu Alþingis 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/b7fd33650490f8cf00256

a07003476bb/2484e7e7121ff326002570c40049cd6d?OpenDocument
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Viðauki A 
 

Ágæti þátttakandi. 

 
Undirrituð er að vinna að lokaverkefni til B.Sc- gráðu í umhverfisfræðum við  Viðskipta- 

og raunvísindadeild við Háskólann á Akureyri. 

Markmiðið með þessu verkefni er að kanna þau fyrirtæki sem hafa núþegar innleitt ISO 

14001, áhuga annarra fyrirtækja á að innleiða kerfið og ástæður þess að ekki hafi fleiri 

fyrirtæki en raun ber vitni innleitt staðalinn.  

Ég vil biðja þig að taka þátt í þessari stuttu könnun og á þann hátt aðstoða mig til að  

öðlast betri yfirsýn á umhverfisstjórnun fyrirtækja og áhuga þeirra á innleiðingu ISO 

14001. 

Ég vænti þess að þær upplýsingar sem ég afla með rannsókninni geti útskýrt afhverju 

fyrirtæki innleiða umhverfisstjórnunarkerfi og hvort þær niðurstöður yrðu hvati til þess að 

önnur fyrirtæki hæfu innleiðingu á ISO 14001. 

Fyllsta trúnaðar verður gætt og nöfn þátttakanda koma á engan hátt fram í verkefninu. Þar 

sem úrtak þessarar könnunar er mjög lítið er mjög mikilvægt fyrir niðurstöður 

verkefnisins að allir taki þátt og gefi skýr svör. 

 

Slóðin á könnunina:   http://www.createsurvey.com/c/49770-RbAj22/
Mikilvægt að muna að ýta á “ submit” í lok könnunar og þá munu svörin berast mér í 
tölvupósti um leið. 
 

Með fyrirfram þökkum. 

Virðingarfyllst, 

 

Ásdís Elva Rögnvaldsdóttir

Lokaársnemi í umhverfisfræðum við

Háskólann á Akureyri

Netfang: asdis_elva@yahoo.com
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Viðauki B 
Spurningalisti fyrir fyrirtæki sem hafa núþegar innleitt ISO 14001 
umhverfisstjórnunar staðalinn. 

Þar sem fleiri en tveir svarmöguleikar eru í boði má haka í fleiri en eitt box !

1. Hjá hvert af eftirfarandi fyrirtækjum starfar þú? 

Actavis         [  ] 

Alcan       [  ] 

Árvakur-Morgunblaðið    [  ] 

Borgarplast      [  ] 

Hópbílar-Hagvagnar     [  ] 

Línuhönnun      [  ] 

Orkuveita Reykjavíkur    [  ] 

Raforkuframleiðsla Landsvirkjunar  [  ] 

 

2. Hvaða ár var þitt fyrirtæki vottað ISO 14001 staðlinum? 

 

3. Af hverju var sú ákvörðun tekin að innleiða ISO 14001 

umhverfisstjórnunarkerfið? 

Til að vera framarlega á sviði umhverfismála        [  ] 

Eðlilegt framhald eftir innleiðingu ISO 9000        [  ] 

Til að minnka rekstrarkostnað og auka hagnað         [  ] 

Vera fyrirmynd annarra fyrirtækja á sviðum umhverfismála      [  ] 

Annað               [  ] 

Hvað__          
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4. Hvað tók ferlið og innleiðing langan tíma? 

12 mánuði        [  ] 

18 mánuði [  ] 

24 mánuði [  ] 

Annað  [  ] 

Hvað__     

5. Hvað kostaði innleiðingin? 

1 milljón  [  ] 

2 milljónir [  ] 

3 milljónir [  ] 

4 milljónir [  ] 

Annað  [  ] 

Hvað__       

6. Hver er ávinningurinn af innleiðingu kerfisins hjá þínu fyrirtæki? 

Aukinn hagnaður og lægri rekstrarkostnaður      [  ] 

Minni mengun, minni orkunotkun        [  ] 

Betri ímynd fyrirtækisins          [  ] 

Aukin starfsánægja starfsfólks          [  ] 

Aukin ánægja viðskiptavina          [  ] 

Annað            [  ] 

Hvað__                 

7. Hverjir eru gallarnir við innleiðingu kerfisins? 

Langt ferli        [  ] 

Flókið ferli        [  ] 
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Kostnaðarsamt ferli      [  ] 

Engir gallar    [  ] 

Annað            [  ] 

Hvað__             

8. Telur þú þitt fyrirtæki vera samkeppnishæfara eftir innleiðingu ISO 14001? 

Já    [  ]                  Nei    [  ] 

 

9. Hefur kostnaðurinn við innleiðinguna skilað sér til baka? 

Já    [  ]                    Nei    [  ] 

 

10. Ef “Já”, hversu fljótt telur þú kostnaðinn hafa skilað sér tilbaka? 

Innan eins árs      [  ] 

Innan tveggja ára      [  ] 

Innan þriggja ára      [  ] 

Annað       [  ] 

Hvað__  

11. Ef “Nei”, hverja telur þú ástæðuna vera fyrir því? 

Ekki nægilegt eftirlit    [  ] 

Ekki nægileg eftirfylgni     [  ] 

Annað        [  ] 

Hvað__                   

12. Finnst þér að stjórnvöld ættu að vera með hvetjandi aðgerðir fyrir fyrirtæki til 

að innleiða ISO 14001 ? 

Já    [  ]                    Nei [  ] 
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13. Ef “Já”, hvaða aðferðir ættu það að vera? 

Tímabundinn skatta afsláttur     [  ] 

Lægri gjöld (t.d. fasteignagjöld)    [  ] 

Aðstoð við innleiðingu      [  ] 

Annað         [  ] 

Hvað__   

14. Sérðu eftir því að hafa farið út í innleiðingu ISO 14001 ? 

Já    [  ]                  Nei    [  ] 
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