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Þakkir 

Leiðbeinandinn minn í verkefni þessu Eiður Guðmundsson fær allar mínar 

þakkir og sérstaklega fyrir þolinmæði í minn garð. Einar Ingi Vilhjálmsson fær 

þakkir við tæknilega aðstoð og Áslaug Magnúsdóttir fyrir yfirlestur. Guðmundi 

Sigvaldasyni fyrir góð ráð. Móður minni þakka ég það að ég lofaði henni að 

klára námið en því miður entist henni ekki aldur til að fylgjast með 

námslokum. 

Tileinkun 

Verkefni þetta tileinka ég minningu minnar elskulegu systur  

Álfheiðar Jónínu Styrmisdóttur 

 

 



 

Útdráttur 

Umhverfisstjórnunarkerfi geta haft ýmis jákvæð áhrif á rekstur fyrirtækja. Þar 

má nefna minni úrgang, minni losun út í andrúmsloftið og jákvæðara viðhorf 

starfsmanna, birgja og viðskiptavina. 

ISO/EN 14001:2004 er umhverfisstjórnunarkerfi sem ýmis fyrirtæki hafa 

innleitt hér á landi með góðum árangri. EMAS er einnig umhverfis-

stjórnunarkerfi en ekkert fyrirtæki hefur enn sem komið er tekið það upp hér á 

landi. 

Umhverfisstjórnunarkerfi felur í sér að fyrirtækin útfæri umhverfisstefnu og 

birti hana viðkomandi hagsmunaaðilum.  

Stefnan þarf að innihalda markmið Moltu ehf. í umhverfismálum og á hvaða 

hátt sé best að ná fram þeim markmiðum. Auk þess þarf fyrirtækið að gera 

áætlun um stöðugar úrbætur í umhverfismálum. 

Fyrirtækið þarf að halda grænt bókhald en þar kemur meðal annars fram hver 

megin hráefnis-, orku-, og vatnsnotkun sé í starfsemi fyrirtækisins. Grænt 

bókhald er endurskoðað líkt og fjárhagsbókhald. 

Umhverfisþættirnir í starfsemi fyrirtækisins eru skráðir og vægi þeirra metið. 

Í ljós kom að fyrirtækið hefur unnið vel að gerð verklagsreglna og leiðbeininga 

og er að litlu leyti ábótavant að leggja í innleiðingarferlið. 

 

Lykilorð: Enska / Íslenska 

Environmental management / Umhverfisstjórnun 

Procedure / Verklagsregla 

Environmental policy / Umhverfisstefna 

SWOT-analysing / Styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri 

Plan-Do-Check-Act / Skipuleggja, gera, gáta, aðhafast 

Analysing environmental control system / Greining umhverfisstjórnunarkerfa 

Implementation / Innleiðing  

EBITDA / Hagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta 
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Formáli 

Efni þessarar ritgerðar má rekja til áhuga höfundar á umhverfismálum. 

Með tilkomu jarðgerðarstöðvarinnar Moltu ehf. sá ég eftir nokkurt hlé 

áhugavert efni að skrifa um til meistaraprófs. 

Hugmyndin kviknaði í samráði við Eið Guðmundsson fyrrverandi 

framkvæmdastjóra Moltu ehf. og leiðbeinanda minn og jafnframt hvaða  

nálgun yrði notuð í verkefninu. 

Fljótlega var ákveðið að huga að hvort möguleiki væri fyrir Moltu ehf. að setja 

upp umhverfisstjórnunarkerfi þá annað hvort ISO/EN 14001:2004 eða EMAS 

þar sem þetta eru ein algengustu umhverfisstjórnunarkerfin sem notuð eru og 

ISO/EN 14001:2004 hefur verið tekið hér upp sem landsstaðall. 

Spurningin sem vaknaði var hvort ávinningur væri fyrir stöðina að innleiða 

umhverfisstjórnunarkerfi til framtíðar og hvort í innleiðingu fælist ákveðin 

viðurkenning á starfseminni. 

Molta ehf. reyndist vera vel á veg komin með að undirbúa innleiðingu þar sem 

verklagsreglur og leiðbeiningar lágu fyrir um nánast alla þætti sem á þurfti að 

halda. 

Samvinna nemanda og leiðbeinanda gekk mjög vel og var Eiður afar 

hvetjandi.Verkefnið var í alla staði mjög áhugavert og lærdómsríkt og mín trú, 

ósk og von að það eigi eftir að skila fjárfestum sínum ávinningi í komandi 

framtíð. 
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Inngangur 

Ritgerð þessi fjallar um fyrirtækið Moltu ehf sem rekur jarðgerðarstöð á 

Þveráreyrum í Eyjafirði.  

Þeirri spurningu er velt upp hvort fyrirtækið Molta ehf. eigi að taka upp 

umhverfisstjórnunarkerfi, þá annað hvort EMAS (Eco Management and Audit 

Scheme) eða ISO/EN 14001:2004 (International Organization for 

Standardization).  

Ástæðan fyrir að einungis er fjallað um þessi tvö kerfi er sú að þau hafa bæði 

verið tekin upp í Evrópu og ISO/EN 14001:2004 einnig á alþjóðavísu. 

Einungis ISO/EN 14001:2004 hefur verið tekið upp hérlendis en einnig er hægt 

að taka upp EMAS. Þegar þetta er ritað hefur ekkert fyrirtæki á Íslandi tekið 

upp EMAS enn sem komið er. Aftur á móti fjölgar þeim fyrirtækjum er taka 

upp ISO/EN 14001:2004 (Náttúran, 2013). 

Í aukinni samkeppni bæði hérlendis og erlendis er nauðsynlegt fyrir fyrirtæki 

að skilgreina sig, starfsemi sína og hvaða markmið þau ætla að setja sér.  

Strangar kröfur  eru til þeirrar starfsemi sem Molta ehf. er í en sú starfsemi er 

að fást við úrgang og breyta honum í moltu. Í aukinni samkeppni getur það 

verið styrkur fyrir fyrirtækið að innleiða umhverfisstjórnunarkerfi sem heldur 

utan um innra og ytra eftirlit þess. Ytra eftirlit fyrirtækisins fellur sem dæmi 

undir Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra, Matvælastofnun, Vinnueftirlit 

ríkisins og hluthafa í Moltu ehf. Innra eftirlit tekur til starfseminnar í 

fyrirtækinu til dæmis véla og tækja. 

Það að innleiða vottunarhæft umhverfisstjórnunarkerfi eins og EMAS eða 

ISO/EN 14001:2004 getur verið tímafrekt og kostnaðarsamt ferli. Vinna þarf 

að fyrstu greiningu með því að skoða: 

 Hvert er viðhorf yfirstjórnar? 

 Eru stórfelldar breytingar í vændum? 

 Eru aðsteðjandi vandamál fyrir hendi? 

 Eru mannafli og fé til staðar? 
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 Er tilgangurinn öllum ljós? 

 Er kostnaður meiri en ávinningur?  

 Verður stefnu hrint í framkvæmd? (Helgi Þór Ingason, Haukur Ingi 

Jónasson, 2011, bls. 38). 

Þegar þessi fyrsta greining liggur fyrir er hægt að leggja af stað í frekari 

greiningar og sammælast um stefnumótun.  

Líkur eru á að í framtíðinni sparist tími og peningar þar sem 

umhverfisstjórnunarkerfi leggur áherslu á reglubundið eftirlit og aðgerðir eftir 

því sem þörf er á með það að markmiði að ná fram hámarksárangri hverju 

sinni.  

Það að innleiða vottunar- eða skráningarhæft umhverfisstjórnunarkerfi eins og 

EMAS eða ISO/EN 14001:2004 getur verið tímafrekt og kostnaðarsamt ferli. 

Að hefja innleiðingu þar sem hvorki tími, peningar né áhugi eru til staðar hefur 

takmarkaða þýðingu og er hugsanlega betra að sleppa því að fara í innleiðingu 

ef svo háttar til. 
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1 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar beinast að því hvaða leiðir fyrirtækið Molta ehf. eigi 

að fara í átt til umhverfisstjórnunar.  

 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær og eru eftirfarandi: 

1. Er kostur fyrir Moltu ehf. að stefna að því að fá vottun eða skráningu á 

umhverfisstjórnun fyrirtækisins? 

2. Ef vottun eða skráning er valin, hvort er þá kostur fyrir Moltu ehf. að fá 

skráningu samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfinu EMAS (Eco 

Management and Audit Scheme) eða vottun samkvæmt ISO/EN 

14001:2004 (International Organization for Standardization)? 

Þegar þessum spurningum hefur verið svarað verður unnið áfram með 

niðurstöður þeirra, fyrirtækinu til frekari ávinnings.  
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2 Fyrirtækið Molta ehf. 

Fyrirtækið Molta ehf. rekur jarðgerðarstöð sem staðsett er á Þveráreyrum í 

Eyjafirði skammt sunnan Akureyrar.  

Molta ehf. er dótturfyrirtæki Flokkunar Eyjafjarðar ehf. sem er í eigu 

sveitarfélaganna á Eyjafjarðarsvæðinu. Flokkun annast eftirlit og umsjón með 

úrgangsmálum á svæðinu með það að markmiði að stuðla að aukinni 

endurvinnslu og nýtingu úrgangs. 

2.1 Aðdragandi stofnunar 

Byggingu jarðgerðarstöðvarinnar Moltu ehf. má rekja til Vaxtarsamnings 

Eyjafjarðar árið 2006. Ákvörðun um byggingu jarðgerðarstöðvar í Eyjafirði er 

afrakstur starfs innan hóps fyrirtækja vaxtarsamningsins um nýjar lausnir í 

förgun úrgangs ásamt því að byggja upp jarðgerðarstöð sem bæði væri 

atvinnuskapandi og myndi í framtíðinni skila hagnaði. Í kjölfarið hófust 

formlegar athuganir og undirbúningsferli og skilaði það starf þeim árangri sem 

síðan leiddi til stofnunar Moltu ehf. (Ásgeir Ívarsson, 2006, bls. 1). 

Framkvæmdir við stöðina sjálfa hófust í ágúst 2008 og reynslukeyrsla 

stöðvarinnar hófst í júní 2009. 

Í upphafi störfuðu tveir menn við stöðina auk framkvæmdastjóra, en áætlað er 

að ráða fleiri starfsmenn er fram í sækir. 

2.2 Eigendur 

Auk sveitarfélaganna á Eyjafjarðarsvæðinu eru stærstu hluthafar í Moltu ehf. 

eftirfarandi: 

 Flokkun ehf.  

 Gámaþjónustan hf.  

 Kjarnafæði hf. 

 Norðlenska matborðið ehf. 

 Preseco Oy. 
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 Sagaplast ehf. 

 Tækifæri hf. 

 Þverá golf ehf. (Molta ehf., 2010, bls. 4). 
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2.3 Vinnsluferli jarðgerðarstöðvar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd þessi sýnir vinnsluferli jarðgerðarstöðva í líkingu við Moltu ehf. 

Jarðgerðarferlinu er skipt upp í nokkur vinnsluþrep sem eru eftirfarandi: 

1. Í móttöku er tekið á móti lífrænum úrgangi. Flutningatæki losa úrgang 

beint inn í móttökukar.  

2. Úrgangur frá sláturhúsum og kjötvinnslum og annar lífrænn úrgangur 

svo sem fiskúrgangur og matarleifar er hakkaður. 

3. Timbur og garðaúrgangur er að mestu geymsluhæfur til styttri eða 

lengri tíma. Hann er notaður meðal annars til að stilla af hlutfall 

kolefnis og köfnunarefnis í jarðgerðarblöndunni. Geymsla getur verið í 

skýli á lóð, innandyra eða undir ábreiðu. 

4. Viður, pappír og garðaúrgangur eru tættir fyrir blöndun. 

Lífrænn 

heimilisúrgangurr 

Sorphirðukerfi 

Lífrænn rekstrarúr-

gangur 

Móttaka Hökkun Tæting 

Blöndun 

Melting 

Sigtun 

Molta 

Þroskun 

(utandyra) 

Timbur  

Garðaúrgangur 

Pappír 

 

Mynd 1: Vinnsluferli jarðgerðarstöðvar. 
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5. Úrgangi er blandað saman í sniglum. Sjálfvirkur búnaður sér um 

skömmtunina fyrir hvern úrgangsflokk í blönduna samkvæmt 

fyrirframgefinni uppskrift. Eftir formeðhöndlun skal agnastærð hakkaðs 

úrgangs að hámarki vera 12 mm. Eftir formeðhöndlun fer úrgangurinn í 

meltara öðru nafni tromlu og er meltingin samfelld og flutningur efnis 

frá henni er alsjálfvirkt ferli sem vinnur allan sólarhringinn. Hver 

tromla er 125 m3 sem svarar til um 63 tonna af úrgangi. Tromlur eru að 

jafnaði fylltar til hálfs þannig að í þeim eru oftast 25-40 tonn af 

jarðgerðarblöndu. Við snúning flyst jarðgerðarblandan til. Tromlurnar 

snúast ekki samfellt en snúningstíðni þeirra er breytileg eftir útfærslum 

hverju sinni. Það má segja að með tíðari snúningi sé meltingartíminn 

eða viðverutíminn styttri. Loftháða niðurbrotið sem á sér stað í 

melturunum er útvermið og hitnar jarðgerðarblandan í að minnsta kosti 

70 oC einu sinni á jarðgerðarferlinu og helst þannig í að minnsta kosti 

eina klukkustund og á þann hátt næst sótthreinsun. 

6. Því lengri sem meltingartíminn er því minni þörf er á eftirmeltingu 

innandyra en þess gerist ekki þörf með þeim vélum sem keyptar voru af 

fyrirtækinu Preseco (Ásgeir Ívarsson, 2006). 

7. Ef þarf að fjarlægja plast, timburkurl og aðskotahluti sem geta borist 

með lífrænum úrgangi úr moltunni er hún sigtuð. Þörfin á sigtun ræðst 

af notkun moltunnar. 

8. Það má almennt áætla að efnið sem kemur frá melturum eða úr 

eftirmeltingu og fer til þroskunar verði um 56-60% af upphaflegri 

þyngd úrgangsins. Við þroskun rýrnar svo efnið enn meira. Fullgerð 

molta fæst eftir allt að þriggja til sex mánaða þroskunartíma þar sem 

ekki er notast við eftirmeltingu innandyra (Ásgeir Ívarsson, 2006, bls. 

14). 

2.4 Hráefni 

Jarðgerðarstöð Moltu ehf. tekur við lífrænum úrgangi frá öllu 

Eyjafjarðarsvæðinu ásamt sláturúrgangi frá Húsavík. Til greina kemur að 

stækka hráefnisupptökusvæðið í framtíðinni.  
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Hráefnisflokkarnir eru: 

 Sláturúrgangur. 

 Fiskúrgangur. 

 Lífrænn heimilisúrgangur. 

 Timbur. 

 Dagblöð, tímarit og pappír eru einnig tætt.  

 Gras. 

 Garðaúrgangur. 

 Hrossatað (Eiður Guðmundsson, 2012).  

2.5 Umhverfisstefna 

Umhverfisstefna fyrirtækis er stefnumótandi og lýsir hvernig fyrirtæki sér fyrir 

sér framtíð umhverfismála við fyrirtækið. Umhverfisstefnunni er ekki ætlað að 

vera bindandi er kemur að framkvæmdum sem taldar eru nauðsynlegar og 

hefur ekki að geyma skuldbindingar gagnvart tímaáætlunum sem settar eru 

fram.  

Mörgum fyrirtækjum er skylt að reyna að draga sem mest úr neikvæðum 

áhrifum bæði til skemmri og lengri tíma. Áhrif sem eru ekki afturkræf verður 

að stöðva á viðeigandi hátt. Það þarf að meta hversu mikilvægur hver og einn 

umhverfisþáttur er og hvernig hver þáttur hefur áhrif á umhverfið. 

Stefna Moltu ehf. er að vera til fyrirmyndar á sviði umhverfismála sem og á 

öðrum sviðum.  

Hér birtist umhverfisstefna fyrirtækisins og einnig í viðauka. 

Umhverfisstefna Moltu ehf. er eftirfarandi: 

 Að Molta ehf. sé til fyrirmyndar varðandi orkunýtingu, úrgangsstjórnun 

og endurvinnslu og stuðli þannig að lágmörkun umhverfisáhrifa af 

starfsemi fyrirtækisins. 
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 Að umhverfisstjórnunarkerfi Moltu ehf. uppfylli ávallt opnar kröfur um 

markvissa umhverfisstjórnun eins og þær eru á hverjum tíma og sé í 

samræmi við lög og reglugerðir sem gilda um starfsemi fyrirtækisins. 

 Að vinna stöðugt að umbótum á sviði umhverfismála í rekstri 

fyrirtækisins. 

 Að Molta ehf. sé vinnustaður með þjálfað starfsfólk sem tryggir að 

starfsemin sé ávallt í samræmi við góða umhverfisstjórnun. 

 Að starfsemi Moltu ehf. sé í samræmi við mælanleg markmið um 

stjórnun umhverfisþátta og lágmörkun umhverfisáhrifa. 

 Að leitast við að nota endurnýjanlega orkugjafa á eigin tæki og tæki 

undirverktaka sem starfa á vegum Moltu ehf. 

 Að stjórna innkaupum með tilliti til þess að nota umhverfisvottaðar 

og/eða endurunnar vörur sé það mögulegt. 

 Að draga markvisst úr notkun spilliefna og úrgangsmyndandi hráefna í 

rekstri fyrirtækisins. 

 Að vinna markvisst að endurvinnslu og endurnotkun innan 

fyrirtækisins. 

 Að allir starfsmenn og samstarfsaðilar Moltu ehf. þekki umhverfis-

stefnuna og starfi samkvæmt henni. 
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3 STAÐA ÞEKKINGAR OG FRÆÐILEGUR GRUNNUR 

Bæði EMAS og ISO/EN 14001:2004 eiga sér tiltölulega stutta sögu. Hér á eftir 

verður fjallað um umhverfisstjórnun almennt og umhverfisstjórnunarkerfin 

ISO/EN 14001:2004 og EMAS. 

3.1 Umhverfisstjórnun almennt 

Umhverfisstjórnun felur í sér marga tengda þætti er lúta að starfsemi 

fyrirtækisins sem skipta má í innri og ytri þætti. Innri þættir eru sem dæmi hjá 

Moltu ehf. vinnsla, afurð, vinnslutæki, hráefnisnotkun og vinna starfsmanna.  

Þegar fjallað er um ytri þætti má nefna sem dæmi hráefnisbirgja, viðskiptavini 

auk ýmissa lagalegra þátta er snúa að starfseminni. Sem dæmi hjá Moltu ehf. 

má nefna úrgangseigendur svo sem sveitarfélög, sláturhús og fleiri. 

Eftirlitsaðila svo sem Matvælastofnun, Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra og 

Vinnueftirlit ríkisins.  

Tilgangurinn með því að ná fram umbótum á sviði umhverfismála er að reyna 

að uppfylla bæði innri og ytri þætti og reyna á þann hátt að hámarka árangur og 

um leið gera fyrirtækið samkeppnishæfara. 

Það að fyrirtæki hafi fengið vottun þýðir að ákveðnum kröfum hafi verið 

framfylgt og þær verið uppfylltar. 

Samningar og samþykktir um bætt umhverfi og umhverfislöggjöf einstakra 

ríkja innan og utan Evrópusambandsins koma í kjölfar breytinga og 

endurskoðunar. Í kjölfar þess varð meiri krafa um að lagt væri mat á árangur og 

stefnu í umhverfismálum af hlutlausum aðilum (Ríkisendurskoðun, 2003, bls. 

60). 

3.2 Saga ISO/EN 14001 

ISO (International Organization for Standardization) eru alþjóðleg samtök sem 

fást við að semja alþjóðlega staðla. Þau samanstanda af opinberum staðlaráðum 

178 ríkja, einu frá hverju ríki og eru með höfuðstöðvar í Genf í Sviss sem sér 

um samhæfingu þeirra. 
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ISO eru samtök óháð ríkisstjórnum og brúa bilið milli hins opinbera og 

einkageirans. Mörg aðilarfélaga innan ISO eru rekin af ríkisstjórnum sinna 

landa, en á hinn bóginn eru aðrir meðlimir sprottnir upp úr einkarekstri og hafa 

öðlast viðurkenningu iðnaðarins í viðkomandi löndum (ISO).  

ISO býður þess vegna upp á leiðir sem þjóna bæði hagsmunum fyrirtækja og 

almennings.  

Samtökin voru stofnuð 23. febrúar 1947 við samruna tvennra eldri samtaka, 

ISA (International Federation of the National Standardizing Associations) sem 

voru stofnuð í New York 1926 og UNSCC (United Nations Standards 

Coordinating Committee) stofnuð 1944. Í október 1946 komu fulltrúar 25 

landa saman í London og gerðu samkomulag um að stofna ný samtök með það 

að markmiði að greiða fyrir samhæfingu og samræmingu iðnaðarstaðla (ISO) 

ISO 14000 serían, ásamt 9000 seríunni eru notaðar innan meira en milljón 

fyrirtækja og samtaka í 178 löndum. ISO/EN 14001:2004 staðallinn fjallar um 

umhverfisstjórnun og markmið hans er að lágmarka skaðleg áhrif af rekstri 

fyrirtækja á umhverfi þeirra og stuðla að stöðugum markvissum framförum í 

umhverfismálum (ISO). ISO 14001 kom fyrst út árið 1996 og hefur tvisvar 

verið uppfærður síðan þá. 

ISO/EN 14001:2004 er sá staðall sem flest fyrirtæki nota í dag til að vinna að 

stöðugum umbótum í umhverfismálum. Hann skilgreinir kröfur og markmið 

umhverfisstjórnunar og hjálpar fyrirtækjum að þróa umhverfisstefnu sína með 

tilliti til lagaákvæða og annarra þátta sem hafa áhrif ásamt upplýsingum og 

sjónarmiðum. Tekið er mið af þeim þáttum sem fyrirtæki getur stjórnað og 

þeim sem það getur haft áhrif á. Staðallinn setur ekki sérstakan mælikvarða á 

frammistöðu (ISO). 

ISO/EN 14001:2004 nýtist hverju því fyrirtæki sem vill ákvarða, útfæra, 

viðhalda eða bæta umhverfisstjórnunarkerfi sitt til að sýna fram á að það 

uppfylli umhverfisstefnu fyrirtækisins og staðla ISO/EN 14001:2004 (ISO). 
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3.2.1 Líkan af umhverfisstjórnunarkerfi skv. ISO 14001:2004 

 

 
       Mynd 2: Líkan af umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt ISO/EN 14001:2004. 

 

 

Í upphafi er umhverfisstefnan gerð og ritrýnd. Annað skref er að vinna að 

áætlanagerð. Í þriðja skrefi er skoðað hvernig framkvæmd og rekstur gengur 

fyrir sig. Fjórða skrefið er að gera prófanir og vinna að úrbótum í kjölfarið. 

Fimmta og síðasta skrefið felst í rýni stjórnenda á stöðu mála. Eftir það fer 

ferlið aðra hringrás eftir öllum fimm skrefunum til að vinna að stöðugum 

umbótum sem hefst þá aftur með skoðun umhverfisstefnunnar, breytingar 

gerðar á henni ef þurfa þykir. Áætlanagerðin skoðuð og breytt ef þörf er á, 

framgangurinn er endurskoðaður. Aftur eru gerðar prófanir og úrbætur og síðan 

tekur við fimmta og síðasta skrefið sem er rýni stjórnenda.  

Með þessari stöðugu hringrás á að ná fram sífelldum árangri sem á að skila sér 

í betri rekstri og afkomu fyrirtækisins í heild sinni.  
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3.2.2 ISO/EN 14000 serían 

 
 

 

 

Líkanið byggir á hugmyndafræðinni PDCA sem er skammstöfun yfir Plan, Do, 

Check, Act. Um er að ræða hringrás sem aldrei tekur enda. Einnig má nefna 

það síferli þar eð þegar einn hringur hefur verið farinn hefst ný atburðarás sem 

felur í sér að gera enn betur. 

Hér má greinilega sjá á hvaða hátt hver staðall tengist við hvern þátt í PDCA 

hringnum. Skoðum þetta nánar. 

Plan - Staðall ISO 14040 og ISO 14062 

Mynd 3: Líkan af því hvernig ISO röðin virkar í Plan-Do-Check-Act (The ISO 14000 

Model, 2013). 
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Do - Staðall ISO 14020, ISO 14062 og ISO 14063 

Check - Staðall ISO 14030, ISO 19011. (Wikipedia, 2013). 

ISO/EN serían inniheldur allmargar tegundir staðla. Hér er upptalning af 

umhverfisstjórnunarstöðlunum. 

ISO/EN 14001:2004 – hinn eiginlegi staðall sem notaður er til vottunar á 

umhverfisstjórnunarkerfinu. 

ISO/EN 14004:2004 – leiðbeiningar sem tengjast beint staðlinum. 

ISO/EN 14010-14012 – fjallar um frammistöðu í umhverfismálum úttektir á 

staðlinum og hvernig slíkt er framkvæmt. 

ISO/EN 14020-14025 – umhverfismerkingar. 

ISO/EN 14031 – frammistöðumat um hversu vel hefur tekist til. 

ISO/EN 14040-14043 – líftímagreining. 

ISO/EN 14050 – skilgreiningar (European Commission, án árs (c)).  

ISO/EN 19011 – staðall sem fjallar um úttekt á umhverfisstjórnunarkerfum. 

Gildir um fleiri staðla. 

Staðlarnir 14040 til 14049 fjalla um lífsferilsgreiningu (Wikipedia, 2013). 

Staðall 14062 fjallar um að færa sönnur fyrir umhverfismarkmiðum.  

Staðall 14063 fjallar um umhverfissamstarf, dæmi og leiðbeiningar. 

Staðall 19011 fjallar um úttekt á fyrirtækinu (Wikipedia, 2013). 

3.2.3 Hvernig virkar ISO/EN 14001:2004? 

Við höldum hér áfram með ISO/EN 14001:2004 og mun aðferð við notkun 

staðalsins verða útskýrð nánar. 

Í upphafi þarf fyrirtækið að byggja upp umhverfisstefnu sem kemur inn á þá 

þætti er teljast mikilvægir fyrir fyrirtækið. Í framhaldi má segja að við taki 

aðferðafræði Demings Plan-Do-Check-Act sem hefur verið útfærð á íslensku 

sem Skipuleggja-Gera-Gáta-Aðhafast (Staðlaráð Íslands, 2005, bls. 5). Þetta er 

síferli þar sem tilgangurinn er að ná sífellt fram meiri árangri með bættri 
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stjórnun. Því ferli lýkur í raun aldrei þar sem gert er ráð fyrir stöðugum 

umbótum til að ná fram árangri ekki í eitt skipti heldur aftur og aftur (Balanced 

Scorecard Institude, án árs). Þessari aðferðafræði verður lýst frekar í kafla 3.4. 

ISO/EN 14001:2004 gerir fyrirtækjum kleift að vakta umhverfisáhrifin og 

bregðast við ef aukinna áhrifa fer að gæta. Staðlinum er ekki ætlað að reisa 

tæknilegar viðskiptahindranir heldur auka eða breyta lagalegum skyldum 

fyrirtækja. ISO/EN 14001:2004 tiltekur kröfur fyrir umhverfisstjórnunarkerfi 

til að gera fyrirtækjum kleift að móta umhverfisstefnu og ná fram markmiðum 

sínum ásamt því að fylgja lögum og reglum í umhverfismálum. 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 

(Staðlaráð Íslands, 2005). Þetta á jafnt við um fyrirtæki, stofnanir, samsteypur 

svo sem ríkisstofnanir eða sveitarfélög. Það eru ekki sett nein mörk á hverjir 

geta innleitt staðalinn þar sem hægt er að aðlaga hann hvaða starfsemi sem er. 

3.3 Saga EMAS 

EMAS er skammstöfun fyrir Eco-Management and Audit Scheme og er gerð af 

Evrópusambandinu fyrir fyrirtæki og samtök sem vilja skuldbinda sig til að 

meta, stjórna og bæta frammistöðu sína í umhverfismálum að eigin frumkvæði.  

ISO/EN 14001:2004 (International Standardization of Organization) er byggt 

upp samkvæmt staðli en EMAS er reglugerðarverk sem á ensku heitir (Council 

Regulation allowing voluntary participation by companies in the industrial 

sector in a Community eco-management and audit scheme) (European 

Commission, án árs (c)). 

EMAS gengur lengra en ISO/EN 14001:2004 hvað varðar eftirfarandi þætti:  

 Stöðug endurbætur á umhverfislegum árangri. 

 Fylgni við umhverfislega lagasetningu undir eftirliti stjórnvalda. 

 Opinbera upplýsingagjöf með árlegum skýrslum. 

 Þátttöku starfsfólks (European Commission, 2008). 
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3.3.1 Hverjir geta notfært sér EMAS? 

EMAS er opið öllum gerðum fyrirtækja og samtaka í opinberum og 

einkarekstri sem vilja bæta umhverfislegan árangur sinn. EMAS gildir í öllum 

löndum ESB, löndum EES (Noregur, Ísland og Liechtenstein) og í 

umsóknarlöndum ESB hverju sinni. 

Auðvelt er að innleiða EMAS í smáum og meðalstórum fyrirtækjum án mikils 

fjár- eða vinnuframlags og án sérþekkingar innan fyrirtækis. Stór og dreifð 

fyrirtæki geta nýtt sér samræmingu EMAS innan Evrópusambandsins. EMAS 

getur nýst svæðisstjórnum til að samræma umhverfisaðgerðir og kröfur til 

dæmis í stjórnun, uppbyggingu, heilbrigðis- og menntamálum (European 

Commission, án árs (a)). 

3.3.2 Samræmi EMAS við alþjóðlega staðla 

EMAS og ISO/EN 14001 hafa sama markmið: Að bjóða upp á góða 

umhverfisstjórnun. Samt hafa staðlarnir oft verið álitnir keppinautar. Árið 1996 

var viðurkennt að ISO/EN 14001 gæti orðið undirstaða að EMAS. Á þann hátt 

getur innleiðing ISO/EN 14001 sem stjórnkerfis leitt til þess að fyrirtæki gætu 

síðar aðlagað sig EMAS án þess að leggja í tvíverknað. 

3.4 PDCA hringurinn 

Aðferðafræði Demings um sífelldar endurbætur með stjórnunartækinu Plan-

Do-Check-Act. Nauðsynlegt er að gera PDCA-hringnum fræðileg skil áður en 

lengra er haldið. Í grein á heimasíðu Balanced Scorecard má sjá fræðilega grein 

eftir Paul Arversson sem lýst er hér í stuttu máli (Balanced Scorecard Institude, 

án árs). 

Á sjötta áratug síðustu aldar kom W. Edwards Deming með þá hugmynd að 

verkferlar skyldu afmarkaðir og rannsakaðir í þeim tilgangi að finna orsakir 

frávika sem valda því að vara uppfyllir ekki þarfir viðskiptavina. Deming lagði 

til að verkferlar yrðu settir upp í hringferli svo að stjórnendur gætu komið auga 

á og lagfært þá hluta af ferlinu sem þyrftu þess við hverju sinni.  
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Sem kennari bjó Deming til mynd til að lýsa þessu samfellda hringferli, sem 

þekkt er sem PDCA hringurinn og standa bókstafirnir fyrir Plan, Do, Check og 

Act. 

 Plan: (Skipuleggja), setja fram markmið og koma upp þeim ferlum sem 

nauðsynlegir eru til að skila þeim árangri sem á að ná. 

 Do: (Gera), innleiða ferlin. 

 Check: (Gáta), vakta og mæla ferlin í samanburði við umhverfisstefnu 

fyrirtækisins, markmið þess, takmörk, lagalegar kröfur og aðrar kröfur 

sem ferlið krefst og skýra frá niðurstöðum hverju sinni. 

 Act: (Aðhafast), grípa til aðgerða til að bæta stöðugt frammistöðu 

umhverfisstjórnunarkerfisins (Staðlaráð Íslands, 2005). 
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Hring Demings má myndgera á eftirfarandi hátt: 

 

 
 

Mynd 4: PDCA. 

(Vectorstudy, 2012). 

 

 

Mynd þessi lýsir myndrænt ferlinu Plan-Do-Check-Act. Þetta er verkfæri sem 

nýst hefur fyrirtækjum og einstaklingum. 

Deming einbeitti sér að framleiðsluferlum og endurbæturnar sem hann sóttist 

eftir voru á sviði framleiðsluferla.  

Enn er þörf fyrir endurbætur af þessu tagi, en raunveruleg afkastaaukning næst 

oftast á sviði vel undirbúinnar stefnumótunar.  

Framkvæmd stefnumótunar er sjálfstætt ferli er tekur mislangan tíma eftir 

stærð fyrirtækis, þar sem það tekur stærri fyrirtæki lengri tíma að koma 

breytingum í framkvæmd en minni einingar. Þrátt fyrir þetta er gerlegt og 

æskilegt að setja breytta stefnumótun í  hringferli með mælikvarða og 

endurskoðun samkvæmt PDCA hringnum (Balanced Scorecard Institude, án 

árs). 

3.5 Plan-Do-Check-Act samkvæmt ISO 14001:2004 

Plan-Do-Check-Act. Skipuleggja – Gera – Gáta – Framkvæma. 

PDCA er stöðugt síendurtekið ferli sem hjálpar fyrirtækjum að setja á 

laggirnar, innleiða og viðhalda umhverfisstefnu sinni á grunni 

umhverfisstjórnunarkerfis með þeim skuldbindingum sem það krefst. 

Skuldbinding og forysta æðstu stjórnenda hafa úrslitaáhrif.  

http://leadershipchamps.files.wordpress.com/2008/03/pdca.png
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Þegar fyrirtæki hefur skilgreint stöðu sína í umhverfislegu samhengi með hjálp 

undirbúningsrýni svo sem með mati á frammistöðu, greiningu á starfsvenjum 

og stefnu, spurningalistum og viðhorfum er hægt að nota eftirfarandi lista til 

leiðsagnar. 

3.6 Plan (Skipulagning) 

Skipulagningin felst í að koma á samfelldu ferli athugana sem gera fyrirtækinu 

kleift að framkvæma eftirfarandi: 

3.6.1 Greining umhverfisþátta og mat á umhverfisáhrifum 

Fyrirtækið þarf að þekkja helstu umhverfisáhrif sem hljótast af starfsemi þess, 

framleiðsluvörum og þjónustu. Greining umhverfisþátta er óslitið ferli sem 

snertir fyrrverandi, núverandi og framtíðar áhrif af starfseminni á umhverfið. Í 

þessu felst einnig hugsanleg ábyrgð gagnvart lögum og ábyrgð á heilsu og 

öryggi starfsmanna (Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 11). 

Umhverfisþættir valda umhverfisáhrifum sem geta hvort heldur verið jákvæð 

eða neikvæð. Neikvæð áhrif eru meðal annars mengun lofts, vatns eða jarðvegs 

meðan jákvæð áhrif eru landgræðsla, endurnýting hráefna eða hreinsun vatns. 

Greining umhverfisþátta hjálpar fyrirtækinu að finna þá þætti sem þarfnast 

lagfæringar og stjórnunar. Til þess að framkvæma það þarf viðmiðunarmörk og 

mælikvarða til að fara eftir (Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 11).  

Umhverfisáhrif geta verið staðbundin, svæðisbundin eða hnattræn, skammvinn 

eða langvinn og hafa mismikið vægi á umhverfið. Fyrirtæki þurfa að hafa 

þekkingu á þessum áhrifum og flokka þau í samræmi við umfang til að hægt sé 

að ákvarða aðgerðir (Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 11). 

Framleiðslufyrirtæki þurfa ekki aðeins að greina áhrif af eðlilegum rekstri, 

heldur einnig áhrif af upphafi rekstrar og niðurlagningu hans auk viðhalds og 

hugsanlegum neyðaraðstæðum eða slysum.  

Fyrirtækið þarf að þekkja og fylgjast með lögum og reglugerðum sem það þarf 

að fylgja og setja sér innri markmið þar sem á þarf að halda (Staðlaráð Íslands, 

2004, bls. 14). 
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Fyrirtækið þarf að fylgjast vel með lagaumhverfi sínu til að geta brugðist við í 

tíma og komið upplýsingum til starfsmanna sinna og undirverktaka um þau mál 

sem varða umhverfisþætti auk þess að fræða viðskiptavini og hverja þá sem 

gætu orðið fyrir áhrifum af breyttri starfsemi til að uppfylla lagabreytingar um 

umhverfismál. Lagaleg skilyrði geta einnig skapast af leyfisveitingum, 

samningum, dómsmálum eða milliríkjasamningum (Staðlaráð Íslands, 2004, 

bls. 14).  

Fyrirtæki geta einnig sjálfviljug skuldbundið sig til að breyta umhverfisþáttum 

með samkomulagi við viðskiptavini, stéttarfélög, sveitarfélög eða aðra aðila 

(Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 15). 

3.6.2 Setja markmið, áfangaviðmið og ákveða aðgerðir 

Hluti af skipulagningunni felst í að setja markmið sem uppfylla skuldbindingu 

umhverfisstefnunnar. Markmiðasetningin getur falist í að bæta árangur á einu 

sviði meðan haldið er í horfinu á öðrum sviðum.  

Við setningu markmiða þarf að hafa í huga meginreglur og skuldbindingu 

umhverfisstefnunnar, umfang umhverfisþátta, lagalegra þátta, áhrif á ímynd 

fyrirtækisins og hagkvæmni svo eitthvað sé nefnt. Markmiðin þurfa að vera 

mælanleg og oftast þarf að marka þeim tímaramma sé það hægt (Staðlaráð 

Íslands, 2004, bls. 17).  

Aðgerðir til að ná markmiðum þurfa að vera skýrt skilgreindar og kveða á um 

verkaskiptingu og ábyrgð þeirra sem að verkinu koma. Aðgerðirnar geta miðast 

við ákveðna deild, verkefni, framleiðsluvöru eða þjónustu, en geta líka verið 

viðbót við eða hluti af stjórnunarstefnu fyrirtækisins (Staðlaráð Íslands, 2004, 

bls. 18). 

3.6.3 Þróa og nota árangursmælikvarða 

Fyrirtækið þarf að þróa mælikvarða til að mæla árangur sinna umhverfisþátta. 

Slíkur mælikvarði þarf að vera hlutlægur, sannanlegur og endurskapanlegur. 

Hann þarf einnig að hæfa athöfnum, framleiðslu og þjónustu fyrirtækisins sem 

og að vera hagnýtur, kostnaðarlega hagkvæmur og tæknilega ásættanlegur. 
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Mælikvarðinn er mikilvægur til að mæla stöðugar endurbætur (Staðlaráð 

Íslands, 2004, bls. 18). 

3.7 Do (Framkvæmdin) 

Innleiðing umhverfisstjórnunarkerfis krefst hæfni, aðfanga, skipulagningar og 

stuðningskerfis af hálfu fyrirtækisins (Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 19). Skapa 

þarf stjórnkerfi, ákveða verkaskiptingu og ábyrgð og gefa millistjórnendum 

vald til að framfylgja stefnunni. 

3.7.1 Leggja fram nægileg aðföng í formi fjár, mannafla og tækja 

Yfirstjórn fyrirtækis þarf að ákvarða og gera aðgengileg nægileg aðföng til að 

undirbúa, innleiða, viðhalda og endurbæta umhverfisstjórnunarkerfið. Þessi 

aðföng þarf að leggja fram tímanlega og á skilvirkan hátt. Hafa þarf í huga 

innviði fyrirtækisins, upplýsingakerfi, tækni, mannafla og fjármagn. Tryggja 

þarf að þeir starfsmenn er annast innleiðinguna og stýra framkvæmdum hafi til 

þess tilskilin völd, skilning, hæfileika og aðföng. Ábyrgð þeirra er að annast 

undirbúning, innleiðingu og viðhald kerfisins auk þess að upplýsa 

yfirstjórnendur um árangur og möguleika til endurbóta (Staðlaráð Íslands, 

2004, bls. 19). 

Þjálfa starfsmenn og samstarfsmenn fyrirtækisins og tryggja að þeir hafi nægan 

skilning og hæfni (Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 21). 

Það er á ábyrgð yfirstjórnar fyrirtækisins að skapa skilning og áhuga starfsfólks 

með því að útskýra umhverfisleg gildi og skuldbindingar umhverfisstefnunnar 

og skora á starfsfólkið að taka þátt í að styðja þessa stefnu. Útskýra þarf bæði 

ávinning þess að halda markaðri stefnu sem og afleiðingar þess að víkja frá 

henni. 

Hæfni byggist á menntun, þjálfun, kunnáttu og reynslu. Hæfniskröfur þarf að 

hafa í huga við ráðningu og þjálfun starfsfólks, en ætti einnig að hafa til 

hliðsjónar við ráðningu undirverktaka og samstarfsfólks fyrirtækisins 

(Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 21). 
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3.7.2 Koma á fót innri og ytri samskiptareglum  

Fyrirtæki ætti að koma á fót reglum um samskipti er varða umhverfisstefnu 

þess, árangur og aðra þætti sem máli skipta fyrir hagsmunaaðila. 

Hagsmunaaðilar geta verið til dæmis nágrannar, viðskiptavinir, birgjar, 

undirverktakar og hluthafar. Hlutverk slíkra samskipta getur verið að sýna fram 

á skuldbindingu fyrirtækisins og framlag til betri umhverfisárangurs ásamt 

niðurstöðu slíks framlags (Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 23). 

Innri samskipti eru lykilatriði til að ná árangri með umhverfisstjórnunarkerfi. 

Þau eru notuð til að samhæfa verkefni og leysa vandamál, uppfræða og vekja 

áhuga starfsfólks sem og að safna upplýsingum um árangur og koma 

skilaboðum til yfirstjórnar um stöðu og gang mála (Staðlaráð Íslands, 2004, 

bls. 23). 

Samskipti við hagsmunaaðila utan fyrirtækisins eru mikilvægur þáttur í 

umhverfisstjórnun. Fyrirtækið ætti að skjalfesta og flokka samskipti sín um 

umhverfismál við hlutaðeigandi aðila utan þess, sem og að skrá ákvarðanir sem 

teknar eru. Fyrirtækið ætti einnig að hafa tiltæka viðbragðsáætlun og skýra 

áætlun um samskipti við ytri aðila ef til neyðaraðgerða kemur (Staðlaráð 

Íslands, 2004, bls. 23). 

3.7.3 Að koma á fót og viðhalda skjalasafni um umhverfismál  

Til að tryggja skilning á verklagsreglum og að árangur náist þarf að skjalfesta 

allar verklagsreglur, mælingar og upplýsingagjöf og viðhalda þessum skjölum. 

Tilgangurinn er að skjalfesta markmið, árangursmælikvarða, tímamörk og 

mældan árangur, auk þess að miðla upplýsingum til starfsfólks og 

hagsmunaaðila eftir þörfum (Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 24). 

Dæmi um slík skjöl eru: 

 Stefnuyfirlýsing, markmið og takmark. 

 Lýsing á umfangi umhverfisstjórnunarkerfisins. 

 Lýsing á áætlunum og ábyrgð á þeim. 

 Upplýsingar um mikilvæg umhverfissjónarmið. 
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 Starfsreglur. 

 Upplýsingar um aðgerðir. 

 Skipurit. 

 Innri og ytri staðlar. 

 Neyðaráætlun. 

 Skýrslur. 

 Koma á fót skjalastjórnun (Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 25) 

 Skjöl mega vera geymd á hvaða miðli sem er, rafrænt, prentuð eða 

ljósmynduð, en þau þarf að flokka svo að þau séu aðgengileg. Skjöl 

þarf að merkja viðkomandi deild, verkhópi eða ábyrgðarmanni og þau 

þarf að yfirfara og sannreyna áður en þau eru gefin út. Uppfærð útgáfa 

allra viðeigandi skjala þarf að vera aðgengileg á þeim starfsstöðvum 

sem þau lúta að og úrelt skjöl þarf að fjarlægja úr skráasöfnum, þó svo 

að þau séu áfram varðveitt til samanburðar. 

Skjöl þurfa að innihalda titil, númer, dagsetningu, staðfestingu á endurskoðun 

og umboð höfundar. Þeir er hafa umboð yfirstjórnenda til að semja og viðhalda 

skjölum þurfa að hafa nægilega tæknilega þekkingu og vald (Staðlaráð Íslands, 

2004, bls. 25). 

3.7.4 Koma á fót og viðhalda rekstrarstýringu  

Fyrirtæki þarf á rekstrarstýringu að halda til að viðhalda verklagsreglum og 

framfylgja umhverfisstefnu sinni. Til að tryggja skilvirka og hagkvæma 

rekstrarstýringu þarf fyrirtækið að ákvarða hvar hennar sé þörf og í hvaða 

tilgangi. Rekstrarstýringuna þarf að endurskoða og uppfæra reglulega. 

Rekstrarstýringuna má nota til að stjórna umhverfisþáttum sem hafa verið 

skilgreindir mikilvægir, tryggja löghlýðni, ná umhverfismarkmiðum og 

lágmarka hættu á umhverfisspjöllum. Athuga þarf alla þætti starfseminnar við 

gerð rekstrarstýringar. Slíkir þættir geta verið innkaup, samningagerð, 

meðhöndlun og geymsla hráefna, flutningar, markaðssetning og þjónusta 

(Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 26). 



 

 Síða 26 

3.7.5 Semja neyðaráætlun  

Fyrirtækið þarf að semja neyðaráætlun um aðgerðir og viðbrögð við 

neyðarástandi og óhöppum í rekstri sem leitt gætu til umhverfisáhrifa svo sem 

útstreymi í andrúmsloft, losun efna í vatn eða jarðveg eða öðrum áhrifum 

vegna losunar efna fyrir slysni. Gera þarf ráð fyrir afleiðingum af óeðlilegum 

rekstrarskilyrðum, neyðarráðstöfunum til að hindra tjón og því er slys verður í 

rekstri (Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 27)  

Neyðaráætlun skal innihalda: 

 Lista yfir hættuleg og mengandi efni á vinnustað svo sem eldfima 

vökva, geymslutanka, gasgeyma og aðgerðir sem grípa þarf til við leka 

þessara efna. 

 Lýsingu á hvar lekahætta sé mest og hversu víðtæk áhrif hún gæti haft. 

 Hugsanlega hættu fyrir næsta umhverfi svo sem vegi, byggingar eða 

umferð. 

 Lýsingu á réttum viðbrögðum við slysum eða neyðarástandi. 

 Aðgerðir til að lágmarka umhverfistjón. 

 Þjálfun viðbragðshóps starfsmanna. 

 Upplýsingar um neyðarhópa. 

 Rýmingaráætlun og hvar starfsfólk kemur saman eftir á. 

 Lista yfir lykilstarfsfólk og neyðaraðstoð svo sem slökkvilið, dælubíla 

og hreinsiflokka ásamt símanúmerum þeirra. 

 Áætlun um innri og ytri samskipti. 

 Áætlun um þjálfun og æfingar (Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 27). 

3.8 Check (Gátun) 

Fyrirtækið þarf að meta, vakta og mæla frammistöðu í umhverfismálum 

reglulega. Beita þarf fyrirbyggjandi aðgerðum til að koma í veg fyrir óhöpp og 
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safna upplýsingum til að tryggja að umhverfisstjórnunarkerfið sé að skila 

tilætluðum árangri og að markmiðum sé náð (Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 28). 

3.8.1 Stjórnun eftirlits og mælinga  

Fyrirtækið ætti að koma upp kerfisbundnum mælingum og vöktun á 

umhverfisárangri sínum. Vöktun innifelur söfnun upplýsinga svo sem mælinga 

eða athugana sem geta verið annað hvort eigindlegar eða megindlegar. 

Hlutverk vöktunar og mælinga getur verið eftirfarandi: 

 Fylgjast með hvort markmiðum umhverfisstefnu er náð. 

 Safna upplýsingum til að greina mikilvæga umhverfisþætti. 

 Fylgjast með mengun og losun efna til að uppfylla kröfur laga og 

reglugerða. 

 Fylgjast með notkun vatns, orkugjafa og hráefna til að ná markmiðum. 

 Leggja fram gögn til að hægt sé að meta árangur og leiðrétta stjórn 

kerfisins (Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 28-29). 

 Meta stöðu eftirfylgni (Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 29). Fyrirtækið ætti 

að koma á fót og viðhalda verklagsreglum til að meta löghlýðni sína til 

að uppfylla eigin skuldbindingar. Skjalfesta ætti niðurstöður þessara 

athugana. Umfang þessara athugana getur náð til lagarammans alls eða 

einstakra liða hans og inniheldur athuganir eins og: 

 Endurskoðun skjala og gagna. 

 Eftirlit með vinnuaðstöðu. 

 Viðtöl. 

 Endurskoðun verka og verkferla. 

 Reglulega sýnatöku eða prófanir. 

Fjöldi athugana og aðferðir við framkvæmd þeirra ræðst af stærð og gerð 

starfseminnar. Tíðni athugana getur ráðist af fyrri niðurstöðum og gagnlegt 

getur reynst að gera óháðar úttektir við og við. Hagkvæmt getur verið að 
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sameina þessar athuganir öðrum athugunum svo sem gæðaeftirliti (Staðlaráð 

Íslands, 2004, bls. 29). 

3.8.2 Greina misræmi og grípa til úrbóta 

Til að tryggja árangur umhverfisstjórnunar þarf að greina misræmi og grípa 

tafarlaust til aðgerða til úrbóta ásamt því að fyrirbyggja frekari mistök. 

Misræmi verður þegar kröfur umhverfisyfirlýsingar eða reglugerða eru ekki 

uppfylltar. Þetta getur átt við um starfsemina í heild eða hluta hennar.  

Ástæður misræmis geta átt rót sína í kerfinu sjálfu eða árangri þess. 

Kerfisgallar: 

 Óljós markmið og áfangar. 

 Óljós ábyrgð gagnvart umhverfisstjórnunarkerfinu á því að ná 

markmiðum eða sinna neyðaráætlunum og fyrirbyggjandi verkum. 

 Misbrestur á eftirliti.  

Árangur kerfis: 

 Minnkun orkunotkunar hefur ekki náðst. 

 Kröfur um viðhald eru ekki uppfylltar. 

 Ekki er farið eftir reglum um takmarkandi gildi. 

Komi fram misræmi þarf að rannsaka orsakir þess svo að úrbætur og 

fyrirbyggjandi aðgerðir skili árangri (Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 30). 

3.8.3 Stjórnun upplýsinga  

Skjalfestar upplýsingar sýna fram á aðgerðir og árangur innan 

umhverfisstjórnunarkerfisins. Þessar upplýsingar eru varanlegar og yfirleitt 

ekki yfirfarnar. Fyrirtækið verður að ákvarða hvaða skjöl eru nauðsynleg til að 

stjórna umhverfisstefnu þess á skilvirkan hátt. 
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Upplýsingar þessar ættu að innihalda: 

 Upplýsingar um fylgni við reglugerðir og aðrar kröfur sem fyrirtækið 

undirgengst. 

 Lýsingar á misræmi sem upp kemur og aðgerðum til úrbóta og 

fyrirbyggjandi ráðstafana. 

 Niðurstöður endurskoðana á umhverfisstjórnunarkerfinu. 

 Upplýsingar um umhverfiseiginleika vöru (efnainnihald og virkni). 

 Staðfestingu á uppfylltum markmiðum. 

 Upplýsingar um þátttöku í þjálfun. 

 Heimildir og leyfi til starfsemi frá yfirvöldum. 

 Niðurstöður úttekta og löggildinga. 

 Niðurstöður rekstrarstjórnunar. 

Virk stjórnun þessara upplýsinga er mikilvæg fyrir innleiðingu og notkun 

umhverfisstjórnunar. Grunnþættir stjórnunar á umhverfisupplýsingum eru 

greining, söfnun, flokkun, varðveisla og viðhald sem tryggir endurheimt 

(Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 31). 

3.8.4 Framkvæmd reglulegrar innri endurskoðunar  

Innri endurskoðun umhverfisstjórnunar fyrirtækisins skal framkvæma reglulega 

til að miðla upplýsingum til yfirstjórnar um hvort umhverfisstjórnunarkerfið er 

rétt uppsett og skilar tilætluðum árangri. Niðurstöður endurskoðunar má einnig 

nýta til að bæta kerfið. 

Hver endurskoðun þarf að ná til kerfisins alls og því þarf að sjá til þess að allir 

þættir þess séu endurskoðaðir innan allra deilda. Endurskoðunin þarf að vera 

skipulögð og framkvæmd af hlutlausum aðila með aðstoð sérfræðings í 

viðkomandi rekstri ef þörf er á. Sérfræðingurinn má vera valinn innan eða utan 

fyrirtækisins. Samanlagðir hæfileikar þeirra þurfa að uppfylla skilyrði 

viðkomandi endurskoðunar.  
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Niðurstöðu innri endurskoðunar má birta í skýrslu sem nýtist til að lagfæra og 

hindra misræmi ásamt því að upplýsa yfirstjórn um árangur 

umhverfisstjórnunar (Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 31). 

3.9 Act (Framkvæma) 

Fyrirtæki skal reglulega endurskoða og endurbæta umhverfisstjórnunarkerfi sitt 

í þeim tilgangi að bæta umhverfisárangur sinn (Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 

32). 

3.10 Framkvæma rýni á umhverfisstjórnunarkerfið  

Yfirstjórn fyrirtækisins ætti með ákveðnu millibili að framkvæma úttekt á 

umhverfisstjórnunarkerfinu til að meta hagkvæmni, hæfni og árangur þess. 

Umfang þessarar úttektar ætti að ná til umhverfissjónarmiða og starfsemi, 

framleiðslu og þjónustu sem rúmast innan umhverfisstefnunnar (Staðlaráð 

Íslands, 2004, bls. 32). 

Rýnin ætti að ná til: 

 Niðurstöðu innri endurskoðunar.  

 Athugasemda hagsmunaaðila að meðtöldum kvörtunum. 

 Umhverfisárangurs fyrirtækisins. 

 Umfangs árangurs. 

 Stöðu umbóta og fyrirbyggjandi aðgerða. 

 Tillagna að endurbótum. 

Niðurstaða gæti innihaldið: 

 Sjálfbærni og áhrif umhverfisstjórnunarkerfisins. 

 Breytingar á mannauðs- eða fjárhagsframlegð. 

 Aðgerðir tengdar breytingum á umhverfisstjórnunarkerfinu. 

 Skýrslur um aðgerðir stjórnar geta innihaldið afrit af dagskrá funda, 

lista þátttakenda, efnisskrá funda og útgefið efni ásamt niðurstöðum og 

bókunum.  
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 Stöðugar umbætur (Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 33). 

Stöðugar umbætur eru lykillinn að hagkvæmu umhverfisstjórnunarkerfi. 

Fyrirtækið ætti stöðugt að meta árangur sinn í umhverfisstjórnun og árangur 

sjórnunarkerfis síns til að uppgötva möguleika á endurbótum. Uppgötvun á 

annmörkum kerfisins getur líka leitt til endurbóta. Undirstaða slíkra endurbóta 

felst í að viðurkenna að slíkir annmarkar geta verið til staðar og að skilja hvers 

vegna þeir gera vart við sig.  

Mikilvægar uppsprettur upplýsinga eru: 

 Reynsla af umbótum eða fyrirbyggjandi aðgerðum. 

 Niðurstaða umhverfisstjórnunar og endurskoðunar hennar. 

 Niðurstaða athugana á framkvæmdum. 

Athugun á skoðunum hagsmunaaðila, þar með talið starfsfólk og  

viðskiptavinir. 
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4 Samanburður umhverfisstjórnunarkerfanna 

Fyrir utan, eins og fram hefur komið, að EMAS er reglugerðarverk en ISO/EN 

14001:2004 er staðall hafa þau þrátt fyrir það sama markmið. Nokkrir þættir 

aðskilja kerfin. Þessir þættir eru útskýrðir hér að neðan með sérstakri áherslu á 

þá þætti þar sem kröfur EMAS ganga lengra en kröfur ISO/EN 14001:2004 

(European Commission, 2008). 

4.1 EMAS og ISO/EN 14001:2004 staðlarnir 

Ein algengustu umhverfisstjórnunarkerfin í dag eru EMAS sem byggir á 

reglugerðarverki og er notað innan Evrópusambandsins og evrópska 

efnahagssvæðisins og ISO/EN 14001:2004 sem er staðall og er á alþjóðavísu 

(ISO). 

Einhver ástæða er fyrir því að ekkert fyrirtæki á Íslandi hefur tekið upp EMAS 

enn sem komið er. Á þessum tímapunkti er ekki hægt að fullyrða neitt um af 

hverju svo sé (Iðnaðarráðuneytið, 1996). Nýrri gögn hafa ekki fundist þrátt 

fyrir ítarlega eftirgrennslan. 

4.1.1 EMAS og ISO/EN 14001:2004, mismunur og samsvörun 

EMAS er skammstöfun fyrir Eco-Management and Audit Scheme og er gert af 

Evrópusambandinu fyrir fyrirtæki og samtök sem vilja skuldbinda sig til að 

meta, stjórna og bæta frammistöðu sína í umhverfismálum að eigin frumkvæði. 

ISO/EN 14001:2004 (International Standardization of Organization) er byggt 

upp samkvæmt staðli en EMAS er reglugerðarverk sem á ensku heitir Council 

Regulating allowing voluntary participation by companies in the industrial 

sector in a Community eco-management and audit scheme (European 

Commission, 2008). 

EMAS gengur lengra en ISO/EN 14001:2004 hvað varðar eftirfarandi þætti:  

 Stöðugar endurbætur á umhverfislegum árangri. 

 Fylgni við umhverfislega lagasetningu undir eftirliti stjórnvalda. 

 Opinbera upplýsingagjöf með árlegum skýrslum. 

 Þátttöku starfsfólks (European Commission, 2008). 
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 EMAS ISO/EN 14001:2004 

Staða Fest í lög ESB og EES og fer að 
reglugerðum Evrópuráðsins. 

Ekki fest í lög. ISO/EN staðlar eru 
settir með samkomulagi. 

Fyrirtæki/samtök Skráð eining skal halda sig innan 
landamæra aðildarríkisins.  

Miðast ekki við einingar eða 
svæði. 

Umhverfisstefna Skuldbinding til stöðugt bættrar 
frammistöðu í umhverfismálum 

Er ætlað til að ná fram stöðugum 
umbótum, er miða að bættum 
árangri kerfisins.  

Umhverfisúttekt í upphafi Skylt er að gera forathugun og 
úttekt þegar fyrirtæki setur sér 
umhverfismarkmið í upphafi. 

Forathugun er ráðlögð, en ekki 
skilyrði. 

Umhverfissjónarmið Greining og mat á umhverfis-
sjónarmiðum (beinum og óbeinum). 
Ákveða mælikvarða til að sýna fram 
á mikilvægi umhverfissjónarmiða. 

Aðeins farið fram á aðferð til að 
meta umhverfissjónarmið. 

Löghlýðni Skylda að framfylgja lögum til hins 
ýtrasta. Löghlýðni lýtur 
endurskoðun. 

Skuldbinding til að lúta kröfum 
gildandi laga. Engrar 
endurskoðunar krafist. 

Upplýsingaskylda Opin almenn umræða. Opinber 
umhverfisstefna skal vera 
aðgengileg. 

Ekki krafist opinnar umræðu. 
Aðeins krafa um að veita 
upplýsingar til hluthafa og 
hagsmunaaðila, ekki almennings. 
Opinber umhverfisstefna skal vera 
aðgengileg. 

Stöðugar umbætur Krafist bætts árangurs árlega. Krafist bætts árangurs án 
tímamarka. 

Eftirlit stjórnar Krafist er mats á umhverfislegum 
árangri á grundvelli endurskoðunar. 

Krafist árangurs í 
umhverfisstjórnun.  

Verktakar og birgjar Krafist er að verktakar og birgjar 
fylgi stefnu fyrirtækisins.  

Viðkomandi verklagsreglur eru 
kynntar fyrir verktökum og 
birgjum. 

Þátttaka starfsfólks Virk þátttaka starfsfólks og fulltrúa 
þeirra. 

Nei. 

Innri endurskoðun 
umhverfisþátta 

Inniheldur endurskoðun kerfis og 
árangurs og endurskoðun á 
löghlýðni. 

Inniheldur aðeins endurskoðun á 
hve vel gengur að fylgja staðli. 

Endurskoðandi Krafist er óháðs endurskoðanda. Óháður endurskoðandi.  

Endurskoðun Mat á árangursaukningu í 
umhverfisstjórnun. Á þriggja ára 
tímabili þarf að endurmeta alla 
þætti í það minnsta einu sinni.  

Mat á árangri umhverfis-
stjórnunar. Tímamörk ekki 
ákveðin. 

Utanaðkomandi úttekt Viðurkenndur úttektaraðili. Viðurkenndur úttektaraðili. 

Umfang úttektar og 
viðurkenningar 

Úttekt framkvæmd samkvæmt NACE 
ramma. 

Úttekt framkvæmd samkvæmt 
EAC ramma. 

Tilkynningar til yfirvalda Skylda að senda inn staðfesta 
umhverfisyfirlýsingu. 

Engin skylda. 

Einkennismerki (Logo) Já. Helst. 

Tafla 1: Mismunur á EMAS og ISO/EN 14001:2004. (European Commission, 2008). 
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Tafla er skýrir út meginmismun ISO/EN 14001:2004 og EMAS og er þýðing 

höfundar. 

 

4.2 Hvernig skal innleiða EMAS ef ISO/EN 14001 er til staðar? 

Ef fyrirtækið hefur þegar ISO/EN 14001:2004 vottun gerir síðasta útgáfa af 

EMAS það auðveldara að uppfæra. Aðeins þarf að gera minniháttar breytingar 

á verklagi ISO/EN 14001:2004 og bæta við sérkröfum EMAS. EMAS gengur 

lengra en ISO/EN 14001:2004 og einfalt er fyrir þá aðila sem vilja innleiða 

EMAS að innleiða fyrst ISO/EN 14001:2004 og síðan bæta við þeim 

viðbótarkröfum EMAS sem á vantar. 

4.2.1 Viðbótarskref til að öðlast EMAS vottun 

1. Umhverfisúttekt í upphafi. 

2. Staðfest umhverfisyfirlýsing. 

3. Vottun umhverfisyfirlýsingar og árangurs. 

 

Mynd 5: Hverju þarf að bæta við ISO/EN 14001:2004 til að taka upp EMAS 

(Environmental Administration, án árs). 

 

4.2.2 Breytingar á verklagi ISO/EN 14001:2004 til að mæta kröfum EMAS 

Umhverfisstefna – Sækist fyrirtæki eftir vottun/skráningu fyrir fleiri en eitt 

svæði, þarf að sýna umhverfisárangur á hverju svæði fyrir sig (European 

Commission, 2008). 
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Undirbúningur – Við skráningu umhverfissjónarmiða í undanfara að vottun 

ISO/EN 14001:2004 þarf að hafa í huga viðeigandi atriði úr viðauka VI. Einnig 

þarf að undirbúa þætti sem fjallað er um í viðauka VII (European Commission, 

án árs (b)) og fella þá að ISO/EN 14001:2004 í vottunarferlinu. Þætti sem 

fyrirsjáanlega falla undir EMAS ætti að vinna með samkvæmt ISO/EN 

14001:2004 frá byrjun (European Commission, 2008). 

Framkvæmd – Ein af kröfum EMAS fjallar um virka þátttöku starfsfólks í 

framkvæmd og þróun umhverfisstjórnunar. Æskilegt er að gefa út 

umhverfishandbók og kynna hana fyrir starfsfólki sem og verktökum og 

birgjum (European Commission, 2008). 

Eftirfylgni og leiðréttingar – Nauðsynlegt er að endurskoða alla þætti ekki 

sjaldnar en á þriggja ára fresti. Meta þarf árangur árlega (European 

Commission, 2008). 

Vottun ISO/EN 14001:2004 – Til að mæta kröfum EMAS þarf fyrirtækið að 

hafa verið ISO/EN 14001:2004 vottað hjá aðila viðurkenndum af ESB 

(European Commission, 2008). Segja má að ISO/EN 14001:2004 sé 

grunnurinn í EMAS og þar sem Molta ehf. er ungt fyrirtæki og ekki margir 

starfsmenn né birgjar er skynsamlegt að innleiða fyrst ISO/EN 14001:2004. 

Eftirfarandi tafla  sýnir tíu fjölmennustu ríkin með EMAS þann 1. janúar 2012. 

Heildarfjöldi fyrirtækja sem tekið hafa upp EMAS er 8.215 (www.miljo.fi). 
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Mynd 6: Fjöldi þeirra sem innleitt hafa EMAS 1. janúar 2012  

(www.miljo.fi). 

 

Mynd 6 sýnir þau lönd sem eru í 10 efstu sætunum yfir innleiðingu á EMAS 

þann 1. janúar 2012. 

Hér kemur tafla sem sýnir tíu fjölmennustu ríkin sem innleitt hafa ISO/EN 

14001:2004 1. janúar 2012; samtals 188.908 fyrirtæki eru í 10 efstu sætunum. 

 

Mynd 7: Fjöldi fyrirtækja sem eru komin með ISO/EN 14001:2004 1. janúar 2012 

(Whittington & Associates). 
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Mynd þessi sýnir 10 fjölmennustu ríkin sem hafa innleitt ISO/EN 14001:2004 

þann fyrsta janúar 2012. 

Ef skoðaðar eru töflurnar hér að ofan fer ekkert á milli mála þvílíkt forskot 

ISO/EN 14001:2004 hefur. 

4.3 Samantekt 

Hér að ofan hefur verið reynt að leggja mat á hvort umhverfisstjórnunarkerfið 

EMAS eða ISO/EN 14001:2004 henti betur fyrirtækinu Moltu ehf. 

Það kemur nokkuð glöggt fram að einfaldara er að setja upp ISO/EN 

14001:2004 en EMAS. Einnig er einfaldasta leiðin til að innleiða EMAS að 

taka fyrst upp ISO/EN 14001:2004. 

Molta ehf. er fyrirtæki með fáa starfsmenn og fáa birgja. Sú krafa sem EMAS 

setur um reglulega úttekt og úttekt í upphafi kostar sitt þó sú tala hafi ekki 

fengist staðfest. Flókið getur verið að fylgja eftir reglugerðum Evrópuráðsins 

þar sem þær geta breyst  (European Commission, 2008). 

Það getur verið erfitt að sýna stöðugt fram á endurbætur. Eins getur verið erfitt 

að ná fram endurbótum innan tiltekins tímaramma. Meiri vinna er í 

umhverfisúttekt í upphafi ef EMAS er tekið upp. Ef ISO/EN 14001:2004 er 

valið getur fyrirtækið nýtt sér eigin aðferðir við greiningu og mat á 

umhverfissjónarmiðum en ef EMAS er tekið upp þarf greiningu og mat á 

umhverfissjónarmiðum beinum og óbeinum. Ákvarða þarf mælikvarða til að 

sýna fram á mikilvægi umhverfissjónarmiða (European Commission, 2008). 

Varðandi löghlýðni er mun strangara fyrirkomulag hjá EMAS en ISO/EN 

14001:2004. (European Commission, 2008) 

Upplýsingaskylda er með mun einfaldara fyrirkomulagi hjá ISO/EN 

14001:2004 en EMAS (European Commission, 2008). 

Varðandi stöðugar umbætur krefst EMAS þess að árlega sé gerð úttekt og sýnt 

fram á árangur en ekki ef ISO/EN 14001:2004 er tekið upp. Kostnaðarsamt er 

að gera þessa árlegu úttekt og þar af leiðir að ISO/EN 14001:2004 er ódýrara 

(European Commission, 2008). 
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Varðandi eftirlit stjórnar er þess krafist af EMAS að mat sé á umhverfislegum 

árangri á grundvelli endurskoðunar, þannig að aftur er rætt um árlega 

endurskoðun sem bæði getur verið kostnaðarsöm og tímafrek. Þannig að enn 

og aftur er ISO/EN 14001:2004 talið ódýrara (European Commission, 2008). 

Verktakar og birgjar. Hjá EMAS er þess krafist að verktakar og birgjar fylgi 

stefnu fyrirtækisins á meðan ISO/EN 14001:2004 þarf eingöngu að kynna 

verklagsreglur fyrir verktökum og birgjum (European Commission, 2008). 

Þátttaka starfsfólks er virk hjá starfsfólki EMAS og fulltrúa þeirra en hjá 

ISO/EN 14001:2004 þekkir starfsfólk og fulltrúi þeirra til stefnu fyrirtækisins 

(European Commission, 2008). 

Varðandi innri endurskoðun umhverfisþátta krefst EMAS endurskoðunar kerfis 

og árangurs og endurskoðunar á löghlýðni. Aftur á móti fer ISO/EN 

14001:2004 einungis fram á endurskoðun á hve vel gengur að fylgja staðli. Að 

líkindum er endurskoðun kostnaðarsamari hjá EMAS heldur en hjá ISO/EN 

14001:2004 (European Commission, 2008). 

Öll gögn þurfa að vera á ensku eða frönsku og það er ekki útséð með hver hafi 

leyfi til að yfirfæra upplýsingar á íslensku né hvort það sé leyfilegt. Varla er 

hægt að reikna með að allir skilji ensku eða frönsku og hvað þá það fagmál er 

snýr að umhverfisstjórnunarkerfi. 

EMAS krefst óháðs endurskoðanda en það er ekki krafa hjá ISO/EN 

14001:2004 heldur er aðeins gert ráð fyrir óháðum endurskoðanda (European 

Commission, 2008). 

Varðandi EMAS er mat á árangursaukningu í umhverfisstjórnun og á þriggja 

ára tímabili þarf að endurmeta alla þætti í það minnsta einu sinni en hvað 

ISO/EN 14001:2004 varðar þarf mat á árangri umhverfisstjórnunar en 

tímamörk eru ekki ákveðin. Þetta þýðir að það er meira álag og krafa um 

árangur með því að taka upp EMAS en ISO/EN 14001:2004 (European 

Commission, 2008). 

Hvað utanaðkomandi úttekt varðar eru sömu kröfur hjá EMAS og ISO/EN 

14001:2004 að um viðurkenndan úttektaraðila sé að ræða (European 

Commission, 2008). 
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Umfang úttektar og viðurkenningar. Úttekt EMAS er framkvæmd innan NACE 

ramma (NACE) en ISO/EN 14001:2004 samkvæmt EAC ramma (ISO). Um 

svipað umfang er að ræða (European Commission, 2008). 

Tilkynningar til yfirvalda: ISO/EN 14001:2004 ber enga skyldu en með EMAS 

er skyldubundið að senda inn staðfesta umhverfisyfirlýsingu (European 

Commission, 2008). 

Í stefnumótun Moltu ehf. er sérstaklega rætt um að byggja upp traustan 

fjárhagslegan grundvöll fyrirtækisins og þar af leiðandi að eyða ekki um efni 

fram. Svo virðist sem upptaka EMAS sé mun kostnaðarsamari en upptaka 

ISO/EN 14001:2004. Því fylgir mikil vinna að fylgja eftir öllum þeim reglum 

sem eru breytilegar innan Evrópusambandsins. Vinnumál Evrópusambandsins 

eru enska og franska og þyrfti því að hafa öll gögn á öðru hvoru tungumálinu. 

Ekki er hægt að gera ráð fyrir að allt starfsfólk og verktakar er koma að 

fyrirtækinu skilji þau sérstaklega þar sem um ákveðið fagmál er að ræða. 

Á Íslandi er félag sem nefnist Stjórnvísi og er einn þáttur þess að vinna með 

hópi er kallast ISO-hópurinn sem styður enn fremur þá ákvörðun að fyrirtækið 

taki frekar upp ISO/EN 14001:2004 (Stjórnvísi). 

Enn sem komið er hefur ekkert fyrirtæki hér á landi tekið upp EMAS (Árni 

Kristinsson, 2013). 

EMAS virðist ekki hafa orðið fyrir valinu og hefur helsta ástæðan verið talin sú 

hversu þungt það er í meðförum. Reynsla er því engin af notkun EMAS hér á 

landi sem má telja ákveðinn veikleika (Iðnaðarráðuneytið, 1996). 

Hér á landi er umhverfisstjórnunarkerfið ISO/EN 14001:2004 þekkt en nú 

þegar hafa um 25 fyrirtæki tekið það upp (Náttúran, 2013). Úttektaraðilar geta 

verið íslenskir hvað varðar ISO/EN 14001:2004 en BSI á Íslandi hefur leyfi til 

að taka út EMAS (Árni Kristinsson, 2013).  

Árið 1996 voru tíu íslensk fyrirtæki valin til að taka þátt í 

umhverfisstjórnunarverkefnum á vegum ESB þar sem Evrópusambandið ætlaði 

að greiða 50% af kostnaðinum við upptöku EMAS. Eftir mikla leit er ekki að 

sjá að neitt þeirra hafi tekið upp EMAS sem umhverfisstjórnunarkerfi og hefur 

ekkert orðið ágengt við að upplýsa af hverju svo er (Iðnaðarráðuneytið, 1996). 
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Þegar allt er dregið saman er niðurstaðan að það sé hagkvæmara, auðveldara, 

ódýrara, fyrirhafnarminna, minna skrifræði, minni kröfur, meiri sveigjanleiki, 

hægt að hafa öll gögn á íslensku og lengur mætti telja að taka upp ISO/EN 

14001:2004 heldur en EMAS.  

Niðurstaðan er sú að taka skuli upp ISO/EN 14001:2004 en ekki EMAS. Eins 

og áður hefur komið fram er ef vilji verður fyrir hendi ekki mikið mál að bæta 

við reglum til að uppfylla kröfur EMAS og fá þannig vottun á því 

umhverfisstjórnunarkerfi.  
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5 SVÓT-greining (SWOT analysis) 

Eitt af best þekktu greiningartækjunum til að meta stöðu fyrirtækja er SVÓT-

greiningin (SWOT analysis) (Wikipedia, án árs).  

SVÓT-greiningin stendur fyrir styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri. 

Styrkleikar og veikleikar tilheyra innra umhverfi fyrirtækisins en ógnanir og 

tækifæri tilheyra ytra umhverfi fyrirtækisins (Helgi Þór Ingason, Haukur Ingi 

Jónasson, 2011, bls. 96). 

Þegar horft er til getu innra umhverfis það er að segja, styrkleika og veikleika 

ber fyrst að nefna getu fyrirtækisins og færni þess. Í hverju felst færni 

fyrirtækisins? Hvar liggur þekking þess? Innan fyrirtækisins eru ferlin 

mikilvægur þáttur og má skoða mismunandi ferli sem til dæmis snúa að 

viðskiptavininum, samskiptum við önnur fyrirtæki, virðisaukandi starfsemi. 

Einnig má telja upp ferli sem snúa að nýsköpun og hvernig haldið er utan um 

tækni og samskipti og á hvaða hátt framleiðni er háttað.  

Mikilvægt er að skoða samsetningu viðskiptavina, hverjir þeir eru og skoða 

jafnvel pareto-greininguna (Project Smart UK). Pareto-greiningin gengur út á 

lögmálið 20/80 það er að segja að tuttugu prósent viðskiptavinanna standi að 

baki áttatíu prósentum viðskiptanna.  

Ytra umhverfi SVÓT-greiningarinnar skiptist í tækifæri og ógnanir. Hér má 

skoða þætti sem snúa að umhverfi fyrirtækisins svo sem lög og reglugerðir, 

nýja samkeppnisaðila, staðkvæmdarvörur, styrk virðiskeðjunnar og samkeppni 

á markaðnum. Hvernig er stjórnunarlegt umhverfi fyrirtækisins? Hverjir eru 

ytri kraftar þess? Hvert er félagslegt, lagalegt og tæknilegt umhverfi 

fyrirtækisins? 

 

Ef horft er til fyrirtækisins Moltu ehf. eru styrkleikar, veikleikar, ógnanir og 

tækifæri í umhverfi þess og verða þeir greindir hér á eftir. 
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5.1 Sterkar hliðar Moltu ehf. eru: 

 Stór verksmiðja. 

 Ný tæki. 

 Vel staðsett. 

 Góð tengsl við samstarfsaðila. 

 Mannauður í krafti lykilstarfsmanna. 

 Eigendur. 

Stór verksmiðja sem getur aukið afkastagetuna sem fyrir er. 

Ný tæki. Jarðgerðarstöðin er vel búin og tækjabúnaður allur innan við fjögurra 

ára og óslitinn. Gott skipulag og verkferlar eru til þess fallin að auðvelda 

stjórnun umhverfisþátta.  

Staðsetningin er til þess að gera stutt frá Akureyri þannig að auðvelt er að 

nálgast verksmiðjuna. 

Góð tengsl eru við samstarfsaðila fyrirtækisins. Þar má nefna birgja sem dæmi. 

Mannauður er í krafti lykilstarfsmanna sem búa yfir sérhæfðri þekkingu og 

sinna sínu starfi vel. 

Eigendur: Stærstu eigendur stöðvarinnar eru sveitarfélög og sláturhús sem 

treysta á jarðgerð sem farveg fyrir stóran hluta af sínum úrgangi, sem er hluti af 

ímynd þeirra í umhverfismálum. Þeir eru því líklegir til að standa við bakið á 

Moltu ehf.  

Sveitarfélögin hafa hagsmuni af starfsemi Moltu ehf. bæði hvað afkomu snertir 

og eins vegna þess að þau eru eigendur stöðvarinnar að hluta til. 
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5.2 Veikar hliðar Moltu ehf eru: 

Veikar hliðar Moltu ehf. eru: 

 Erfið fjárhagsstaða. 

 Lítil sala á moltu. 

 Lítil áhrif sem hægt er að hafa á magnið sem berst til vinnslu. 

 Þróun afurða stutt á veg komin. 

Molta ehf. hefur þurft að ganga í gegnum endurfjármögnun eftir 

bankahrunið 2008 og enn er vaxtabyrðin töluverð. Unnið er að því að reyna 

að afskrifa skuldir hjá Byggðastofnun og Íslandsbanka (Eiður 

Guðmundsson, 2012). 

Nokkurrar tortryggni gætir í garð afurða frá jarðgerðinni (moltunnar) þar sem 

sláturúrgangur og lífrænn úrgangur frá heimilum og stóreldhúsum er aðal 

hráefnið.  

Meðan aðrir ódýrari farvegir eru til fyrir förgun úrgangs sem Molta ehf. tekur 

til vinnslu er erfitt fyrir Moltu ehf. að auka tekjur sínar af móttökugjöldum 

(Umhverfisstofnun, 2013). 

5.3 Tækifæri Moltu ehf. eru: 

 Framfylgja lögum og reglum. 

 Fá inn nýja hluthafa. 

 Fá inn nýja kaupendur að moltu. 

 Möguleiki að fá styrk frá hinu opinbera. 

 Aukinn áhugi almennings á lífrænum áburði. 

Tækifæri í umhverfi. Þar standa að baki ytri þættir sem tengjast ytra umhverfi 

einnig hjálpar það til við að ná markmiðum. Ytri þættir eins og 

Umhverfisstofnun, hið opinbera, viðskiptavinir og hluthafar. 
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Eftirliti með meðferð lífræns úrgangs er enn ábótavant og sú ákvörðun Moltu 

ehf. frá upphafi að standa sig vel í að uppfylla lög og reglur gæti skapað 

fyrirtækinu forskot. 

Möguleiki er að fá inn nýja hluthafa en til þess þurfa að vera forsendur um 

ávinning af því. 

Kanna má hvort möguleiki sé á styrk frá hinu opinbera. Höfundur ritgerðar 

þessarar skrifaði forsætisráðuneytinu bréf eftir ummæli frá Árna Kristinssyni 

hjá BSI á Íslandi en því var vísað frá en væntanlega má reyna hjá öðrum 

ráðuneytum. 

Æskilegt væri ef tekst að vekja áhuga almennings á lífrænum áburði en 

óhagstæð samkeppni við staðkvæmdarvörur er til staðar eins og staðan er í dag.  

5.4 Ógnanir úr umhverfi Moltu ehf.  

Ógnanir úr umhverfi Moltu ehf. eru: 

 Staða efnahagsmála. 

 Samkeppnisaðilar. 

 Staðkvæmdarvörur. 

 Eftirspurn og framboð á fjármagni. 

 Afkoma. 

 Lög og reglugerðir eftirlitsaðila. 

 Staða í atvinnumálum. 

 Staða atvinnugreinarinnar.  

Varðandi stöðu efnahagsmála spilar hér ýmislegt inn í eins og gengi 

gjaldmiðils. Er varan samkeppnisfær? Hver er verðbólgan og hefur hún 

áhrif og þá hvernig á starfsemi Moltu ehf. og verð á innfluttum áburði? 

Samkeppnisaðilar eru helst áburðarframleiðendur bæði innlendir og 

erlendir.  
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Staðkvæmdarvörur eru helst áburður bæði innlendur og erlendur. Verð 

þeirra og neysluvenjur geta haft áhrif á sölu moltunnar. 

Eftirspurn og framboð eftir fjármagni. Hér er spurning um afkomu 

fyrirtækisins og hversu auðvelt er að fá lánsfjármagn eða nýtt hlutafé inn í 

reksturinn. Hver er þörfin hjá Moltu ehf. fyrir nýtt fjármagn eða nýja 

hluthafa? Einnig hverjir eru vextir af lánsfé? 

Afkoma fyrirtækisins skiptir máli bæði fyrir ytri og innri aðila og þá frekar 

fyrir þá innri. Spurning um arðgreiðslur og áframhaldandi rekstur 

fyrirtækisins. 

Fylgja þarf eftir lögum og reglugerðum er lúta að starfsemi fyrirtækisins og 

kemur þar ýmislegt til eins og reglugerðir Umhverfisstofnunar. Lög og 

reglugerðir sem þrengja óeðlilega að starfsemi Moltu ehf. sett án samráðs 

við hagsmunaaðila geta ógnað starfseminni verulega. Dæmi um þetta er 

setning reglugerðar nr. 881:2010. 

Staða atvinnugreinarinnar. Hver er hún í dag og hver er hugsanleg þróun 

hennar? 
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6 Greining umhverfisstjórnunarkerfa með tilliti til Moltu 
ehf. 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknarspurningarnar og af hverju þær eru 

mikilvægar fyrir fyrirtækið. Eins og áður hefur komið fram eru þær tvær og 

snúast báðar um vottun á verkferlum fyrirtækisins. 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

1. Er kostur fyrir Moltu ehf. að stefna að því að fá vottun samkvæmt 

umhverfisstjórnunarkerfi?  

2. Ef vottun er valin, er þá kostur fyrir Moltu ehf. að innleiða vottun 

samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfunum EMAS (Eco Management 

and Audit Scheme) eða ISO/EN 14001:2004 (International 

Organization for Standardization)? 

6.1 Vottun  

SVÓT greiningin kemur hér að góðum notum þegar þarf að meta styrkleika, 

veikleika, ógnanir og tækifæri Moltu ehf. Með slíkri greiningu er hægt að fá 

niðurstöðu um hvernig takast megi til. Styrkleikarnir eru margir og það sama 

má segja um hina þættina. Veikleika þarf að styrkja. Hvað varðar ógnanir þá 

þarf að vera á varðbergi og draga úr þeim sé þess kostur. Tækifærin er æskilegt 

að nýta til frekari ávinnings. 

Kostir þess að taka upp umhverfisstjórnunarkerfi eru margþættir. Innra og ytra 

eftirlit verður sýnilegra, árangur einnig sýnilegri og minna um óhöpp eða 

ófyrirsjáanlegar afleiðingar. 

Ef sú leið er farin að taka upp umhverfisstjórnunarkerfi geta verið hindranir á 

leiðinni en því geta samt fylgt ýmsir kostir svo sem hagræðing í rekstri, 

skilvirkara skipulag og minna af mistökum. Með því að taka upp 

umhverfisstjórnunarkerfi er hægt að fyrirbyggja óvæntar uppákomur. Farið er 

nákvæmlega í gegnum þær reglur og lög er starfseminni fylgja. 

Hvað er það sem gerist við innleiðingu ISO 14001:2004? 

 Stefnumótun fyrirtækisins þarf að liggja fyrir. 
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 Umhverfisstefna fyrirtækisins þarf að liggja fyrir. 

 Verklagsreglur eru gerðar samkvæmt staðlinum eftir því sem við á. 

 Starfsemin þarf að vera í samræmi við lög og reglur þannig að ekki sé 

um nein grá svæði að ræða. 

 Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á innleiðingu en getur fengið til þess 

annan aðila eins og starfsmann sem dæmi (The British Standards 

Institution). 

6.1.1 Kostir við að taka upp umhverfisstjórnunarkerfi  

Eftirlit er mun betra þegar fyrirtæki tekur upp umhverfisstjórnunarkerfi. Það 

veitir fyrirtækjum mikið forvarnargildi þar sem slíkt á að fyrirbyggja að ýmsar 

uppákomur eigi sér stað og óhöpp. Með umhverfisstjórnunarkerfi er átt við að 

umhverfisstjórnun fyrirtækisins byggi á skilgreindum verkferlum og 

formlegum verklagsreglum. Á þann hátt er auðveldara að bregðast á 

markvissan hátt við þáttum er upp geta komið á ákveðnum stigum 

framleiðslunnar. Kostnaður getur verið mikill ef verklagsreglur hafa ekki verið 

gerðar hvað varðar til dæmis hættu á umhverfisóhöppum eða slysum. Á þann 

hátt gæti hugsanlega sparast töluverður kostnaður. Samkeppnisstaða á 

markaðnum er sterkari. Ímynd fyrirtækisins er betri ef vottun hefur átt sér stað. 

Sala styrkist með vottun og samkeppnisstaða út á við er sterkari. 

Almenningsálit eykst ef fyrirtækið er með vottun. Öryggi í viðbrögðum við 

óvæntum uppákomum er betra þar sem slíkt er skilgreint í verklagsreglum og 

leiðbeiningum. Með tilliti til Moltu ehf. er þetta einn af mikilvægu þáttunum í 

rekstri fyrirtækisins. Gagnvart birgjum fyrirtækisins er staðan einnig sterkari. 

Helstu atriði til viðbótar sem telja má sem kosti þess að taka upp 

umhverfisstjórnunarkerfi eru eftirfarandi: 

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

skaðlegra úrgangsefna. 

 Bættur skilningur starfsmanna á lykilatriðum í umhverfismálum ásamt 

grænni og betri ímynd fyrirtækisins út á við. 
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 Traust á kerfi frekar en eingöngu traust á einstaklingi til að stjórna 

umhverfisstarfi fyrirtækisins. 

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

að fylgja lögum og reglum (Ásdís Elva Rögnvaldsdóttir, 2007, bls. 17). 

 Aukin markaðsleg sóknarfæri, aukin samkeppnishæfni. 

 Betri vinnuskilyrði, færri vinnuslys og aukin starfsánægja starfsfólks. 

 Minni rekstraráhætta, meiri hagnaður. 

 Betri samvinna við yfirvöld og sveitarfélög. 

 Hugsanlega lægri iðgjöld á tryggingum eða lægri tryggingar (Birgir 

Styrmisson, 2013). 

 Hugsanlega betri lánamöguleikar hjá lánastofnunum (Ásdís Elva 

Rögnvaldsdóttir, 2007, bls. 17). 

Tína má til fleiri þætti en ég stoppa hér. (Smithers, 2013). 

6.1.2 Gallar við að taka upp vottun 

Kostnaður í upphafi getur verið töluverður. Erfitt getur verið að lágmarka 

ákveðin umhverfisáhrif og sýna fram á það. Við vottun liggur töluverð vinna 

og það sérstaklega í upphafi og fyrirtækið þarf að meta hvort tími gefist til 

þess. Það tekur tíma að sýna fram á sífelldan árangur og ekki víst að það takist. 

Það tekur töluverðan tíma að viðhalda vottuninni.  

Í BSc ritgerð Ásdísar Elvu Rögnvaldsdóttur  vorið 2007 var gerð könnun á átta 

fyrirtækjum og svöruðu þau eftirfarandi um hvað þau teldu galla í 

innleiðingarferlinu. 
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Mynd 8: Gallar við upptöku ISO/EN 14001:2004. 

 

Tvö fyrirtæki töldu ferlið bæði langt, flókið og kostnaðarsamt. Fimm fyrirtæki 

sögðu að það væru engir gallar. Í þremur tilfellum var svarið annað sem ekki 

var skilgreint neitt frekar. Þau fyrirtæki sem töldu ferlið bæði langt, flókið og 

kostnaðarsamt voru minni fyrirtæki sem töldu ferlið vera of mikið fyrir minni 

eða smærri fyrirtæki (Ásdís Elva Rögnvaldsdóttir, 2007, bls. 40). 

Í sömu könnun var spurning um hvort þau teldu að fyrirtækið væri 

samkeppnishæfara en áður og svöruðu sjö af átta játandi eða 87% (Ásdís Elva 

Rögnvaldsdóttir, 2007, bls. 41). 

. 
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7 Áhrif innleiðingar ISO/EN 14001:2004 

Áhrifa gætir víða varðandi innleiðingu á ISO/EN 14001:2004. Í þessum kafla 

verða tekin dæmi bæði frá öðrum fyrirtækjum og eins af fyrri rannsóknum sem 

gerðar hafa verið. 

7.1 Dæmi um árangur eftir innleiðingu ISO/EN 14001:2004 

Í þessum kafla mun ég koma með dæmi frá nokkrum fyrirtækjum um hvernig 

gengið hefur að minnka óæskileg áhrif og ná hagræðingu í rekstri eftir 

innleiðingu á ISO/EN 14001:2004. 

7.1.1 Hópbílar-Hagvagnar   

Hópbílar-Hagvagnar er fyrirtæki sem unnið hefur markvisst að úrbótum 

varðandi umhverfisþætti fyrirtækisins og hefur haft það að markmiði að draga 

úr óæskilegri notkun ýmissa þátta (Pálmar Sigurðsson, skrifstofustjóri, 2013). 

 

Hópbílar-Hagvagnar hafa haldið umhverfisskýrslur til nokkurra ára og fylgst 

með árangri með mælingum á ákveðnum umhverfisþáttum. Myndirnar hér á 

eftir sýna árangur Hópbíla-Hagvagna í stjórnun á nokkrum umhverfisþáttum. 

Myndirnar eru dæmi úr umhverfisskýrslum sem fyrirtækið gerir árlega 

(Hópbílar Hagvagnar, 2011).  
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Mynd 9: Drifolía, olía á sjálfskiptingu og smurolía í lítrum. 

 

Sjá má hvernig hagræðing hefur náðst varðandi notkun á drifolíu, olíu á 

sjálfskiptingu og smurolíu í lítrum (Hópbílar Hagvagnar, 2011, bls. 5). 

 

Tafla 2: Sparnaður eða aukning á notkun drifolíu, olíu á sjálfskiptingu og smurolíu í lítrum. 

 

Samkvæmt framangreindum tölum  spöruðust strax á fyrsta ári 8%, á öðru ári 

18% og því þriðja 20%. Bakslag kemur árið 2006 en síðan er þróunin hægari 

en þó í rétta átt.  

Ár lítrar prósentur

2002 217,27  8,05

2003 201,09  18,09

2004 170,28  19,89

2005 142,03  -12,66

2006 162,62  19,67

2007 135,89  0,24

2008 135,56  13,54

2009 119,39  -4,91

2010 125,56  5,17

2011 119,39   
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Mynd 10: Útstreymi gróðurhúsalofttegunda í kílóum. 

 

Hér má sjá hvernig útstreymi gróðurhúsalofttegunda í kílóum hefur breyst 

(Hópbílar Hagvagnar, 2011, bls. 9). 

 

Tafla 3: Minnkun/aukning á útstreymi gróðurhúsalofttegunda í prósentum. 

 

Útstreymi gróðurhúsalofttegunda dregst saman strax á fyrsta ári um rúm 8%, á 

ári tvö um rúm 9% og árið 2005 um tæp 16%, heldur síðan áfram að dragast 

saman næstu þrjú árin en eykst svo aftur.  

Ár útstreymi prósentur

2002 71.901  8,04

2003 66.551  9,44

2004 60.808  15,80

2005 52.512  -4,54

2006 55.009  -3,43

2007 56.962  -1,73

2008 57.963  16,93

2009 49.570  -3,98

2010 51.623  4,04

2011 49.620  
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Hér á eftir kemur fram bensínnotkun í lítrum. Það hefur orðið endurnýjun í 

bílaflota fyrirtækisins þannig að taka ber þessum tölum með tilliti til þess 

(Pálmar Sigurðsson, 2013). 

 

Mynd 11: Sýnir hvernig heildarnotkun bensíns hefur dregist saman á árunum 2005-2011 

(Hópbílar Hagvagnar, 2011, bls. 3). 

M

4 

 

 

Mynd 12: Sýnir hvernig meðaltal í lítrum á 100 km hefur minnkað á árunum 2005-2011. 

 

Enn og aftur kemur fram hagræðing sem lýsir sér  á mynd 13 auk þess sem 

fram kemur í töflu hér að neðan í prósentum hver sparnaðurinn er. 
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Tafla 4: Meðaltal í lítrum á 100 km. 

 

Á myndinni hér að ofan má sjá hvernig eyðsla á hverja 100 km hefur dregist 

saman (Hópbílar Hagvagnar, 2011, bls. 3). 

 

Mynd 13: Notkun meðaltal pr. rútu tímabilið 2002-2011.  

 

Jákvæð þróun hefur orðið hvað varðar meðaltalseyðslu á rútu á tímabilinu þó 

með sveiflu upp á við á tímabilinu 2006-2008 en það snýst síðan til betri vegar 

árið 2009. Hægt er að setja spurningu hérna um hvort aðrar utanaðkomandi 

skýringar spili hér inn í. 

 

 

Ár Lítrar prósentur

2005 399.774  17,27

2006 340.899  2,77

2007 331.696  2,76

2008 322.784  1,36

2009 318.459  6,58

2010 298.807  5,72

2011 282.644   
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Skoðum þetta svo hér í prósentum hvernig þróunin hefur verið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 5: Notkun meðaltal pr. rútu tímabilið 2008-2011. 

 

 

Mynd 14: Meðaltalsnotkun á köldu vatni pr. rútubíl/vagn í lítrum. 

 

Á  mynd 15 má sjá hvernig náðst hefur að draga úr notkun á köldu vatni á 

hvern rútubíl/vagn í lítrum (Hópbílar Hagvagnar, 2011, bls. 4). 

 

 

Ár lítrar prósentur

2002 26.729,00  8,04

2003 24.740,00  10,23

2004 22.443,00  15,71

2005 19.396,00  -6,93

2006 20.840,00  -4,16

2007 21.744,00  -1,85

2008 22.153,00  16,75

2009 18.974,00  -3,95

2010 19.755,00  3,88

2011 19.017,00   
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Í eftirfarandi töflu má sjá prósentubreytingar á milli ára sem eru eftirfarandi: 

 

Tafla 6. Sýnir breytingu á notkun á köldu vatni milli ára. 

 

Samkvæmt samtali við Pálmar Sigurðsson skrifstofu- og mannauðsstjóra hjá 

fyrirtækinu Hópbílar-Hagvagnar kom ekki annað til greina en að sækja um 

vottun og sagði hann að það virkaði eins og ákveðið afl í þá átt að bæta sig enn 

frekar með hverju árinu sem liði (Pálmar Sigurðsson, 2013). 

7.1.2 Orkuveita Reykjavíkur 

Hér koma þrjú dæmi um breytingar hjá Orkuveitu Reykjavíkur eftir innleiðingu 

ISO/EN 14001:2004. 

 

Ár lítrar prósentur

2002 39,84       5,40

2003 37,80       3,56

2004 36,50       32,73

2005 27,50       25,46

2006 21,92       -6,04

2007 23,33       6,24

2008 21,96       1,39

2009 21,66       -4,16

2010 22,60       7,18

2011 21,09        
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Mynd 15. Heildarmagn úrgangs á árunum 2008-2012 

 

Á mynd 16 má sjá þróun í flokkun úrgangs á árunum 2008-2012 (Orkuveita 

Reykjavíkur, 2013) 

 

Mynd 16. Bensín í lítrum á árunum 2008-2012. 

 

Hér má sjá hversu mikið hefur dregið úr notkun á bensíni á árunum 2008-2012. 

(Orkuveita Reykjavíkur, 2013) 

 

Mynd 17: Díselolía í lítrum frá 2008-2012. 
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Hér kemur fram hver þróunin hefur verið í notkun á díselolíu á árunum 2008-

2012. (2013, bls. 35) 

7.1.3 Landsvirkjun 

Landsvirkjun er eitt þeirra 25 fyrirtækja sem hafa innleitt ISO/EN 14001:2004. 

Hér á eftir koma myndir frá Landsvirkjun. Sú fyrsta greinir frá heildarlosun 

gróðurhúsalofttegunda í tonnum.  

 

Mynd 18: Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda árin 2008-2011. 

 

Glöggt má sjá á myndinni hér að ofan að heildarlosun gróðurhúsalofttegunda 

árin 2008-2011 hefur minnkað töluvert (2013, bls. 69). 
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Mynd 19: Kolefnisspor í tonnum CO2, - ígildi 2008-2011. 

 

Myndin hér að framan sýnir kolefnisspor í tonnum og eins og á fyrri myndinni 

má sjá breytingu (2013, bls. 69). 

7.1.4 Alcoa Fjarðaál 

Alcoa á Íslandi heldur grænt bókhald og hefur með því yfirsýn yfir notkun 

ýmissa efna. Hér á eftir koma þrjár töflur sem lýsa þróun nokkurra þátta hjá 

Alcoa á Íslandi (Alcoa Fjarðaál, 2012, bls. 11). 

 

Mynd 20: Notkun á díselolíu (Xn, N) í lítrum árin 2009-2011. 

 

 

Mynd 21: Raflausn (T,N) í tonnum árin 2009-2011. 
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Hér er mælt ryk í kg/t áli tímabilið 2009-2011 (Alcoa Fjarðaál, 2012, bls. 11). 

 

Mynd 22: Ryk kg/t áli 2009-2011. 

 

Hér hefur fyrst orðið aukning á rykmagni en síðan veruleg minnkun. 

7.1.5 Bílaleiga Akureyrar-Höldur ehf. 

Höldur hefur tekið upp ISO/EN 14001:2004. Fyrirtækið lætur ekki í té neinar 

fjárhagsupplýsingar en gaf þó nokkrar magnupplýsingar og verður gerð grein 

fyrir nokkrum þeirra. 

  

Mynd 23: Fullnýttir hjólbarðar hjá Bílaleigu Akureyrar-Höldi ehf. 
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Mynd 24 sýnir að fullnýttum hjólbörðum hefur fækkað á milli ára (Bílaleiga 

Akureyrar , 2013, bls. 6). Útblástur CO2 er vandamál sem nauðsynlegt er að 

draga úr og hér má sjá árangur Bílaleigu Akureyrar-Hölds ehf. sem er 

mælanlegur (Bílaleiga Akureyrar , 2013, bls. 5). 

  

Mynd 24: Útblástur CO2 g/km tímabilið 2009-2012. 

 

Hér kemur tafla sem sýnir minnkun spilliefna þ.e.a.s. olíusíur á milli ára 

(Bílaleiga Akureyrar , 2013, bls. 5). (Ath. Bílaleiga Akureyrar, 2013 – það er 

alls staðar aukabil á undan , í þessari tilvitnun og þar sem hún er lokuð get ég 

ekki lagfært hana) 
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Mynd 25: Spilliefni-Olíusíur tímabilið 2009-2012. 

 

Rafgeymar teljast líka til spilliefna og hefur Bílaleiga Akureyrar-Höldur einnig 

náð árangri í þeim efnum (Bílaleiga Akureyrar , 2013). 

 

Mynd 26: Spilliefni - rafgeymar tímabilið 2009-2012. 

 

Árangur er töluverður árin 2010 og 2011 en svo virðist sem aukning hafi orðið 

aftur en ekki líkt því sem var 2009. 

Markviss vöktun er á heitavatnsnotkun hjá fyrirtækinu og er áhersla lögð á að 

sóa ekki heitu vatni í óþarfa. Starfsmenn eru hvattir til að spara notkun á heitu 

vatni eins og unnt er (Bílaleiga Akureyrar , 2013, bls. 6). 
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Mynd 27: Notkun á heitu vatni árin 2009-2012. 

 

Töluverður árangur náðist árið 2010 í minni notkun á heitu vatni en notkun 

hefur þokast aðeins upp á við síðustu tvö árin. 

Við þrif á bifreiðum hjá Bílaleigu Akureyrar-Höldi er kalt vatn notað og 

stýring er á kaldavatnsnotkun í sjálfvirkri bílaþvottavél fyrirtækisins. Sett var 

upp ný þvottavél sem góð reynsla er komin á og hefur hún haft í för með sér 

umtalsverðan samdrátt í notkun á köldu vatni. Einnig er lögð áhersla á að farið 

sé sparlega með kalt vatn í annarri notkun (Bílaleiga Akureyrar , 2013, bls. 6). 

  

Mynd 28: Notkun á köldu vatni árin 2009-2012. 
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Rekja má minni notkun á köldu vatni árið 2012 til þess að keypt var ný 

þvottastöð í Skeifunni 9. 

7.1.6 Rio Tinto Alcan 

Hjá þessu fyrirtæki er ekki mikið um tölur sem nýtast í verkefni þessu. Greint 

er frá því að árlega falli um 30.000 tonn af úrgangsefnum. Í dag eru um 84% af 

úrgangsefnunum endurunnin en árið 1997 voru aðeins um 69% endurunnin 

(Rio Tinto Alcan, 2013, bls. 11). 

Svartolíunotkun hefur dregist saman eins og sjá má á eftirfarandi mynd (Rio 

Tinto Alcan, 2013, bls. 9). 

  
Mynd 29: Svartolía í tonnum árin 2008-2011. 

 

Einn úrgangsþátturinn er almennur úrgangur og undirflokkur þar er m.a. 

olíuúrgangur, sori og síur í tonnum. 
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Mynd 30:  Minnkun á olíuúrgangi, sora og síum í tonnum árin 2008-2011. 

 

Enn og aftur má sjá árangur eftir að ISO/EN 14001:2004 var tekið upp sem er 

gleðiefni (Rio Tinto Alcan, 2013, bls. 9). 

 

7.1.7 Íslenska gámafélagið 

Elvar Vilhjálmsson gæðastjóri fyrirtækisins ræddi við mig um 

umhverfisstjórnun fyrirtækisins og tjáði mér að þeir hefðu áður en innleiðing 

varð byggt upp stjórnunarkerfi og unnið eftir því. Síðan var ákveðið að sækja 

um vottun og þá hefði komið honum á óvart hversu margt breyttist til batnaðar. 

Starfsfólk hefði verið meðvitaðra um hvað ætti að gera, hvenær og hvar. 

Gegnsæi fyrirtækisins hefði orðið augljósara og sparnaður náðst með ýmsar 

vörur/efni (Elvar Vilhjálmsson, 2013). Aftur á móti eru engar 

samanburðartölur birtar. 

7.2 Niðurstaða 

Helstu áhyggjur bænda og almennings varðandi notkun moltu sem unnin er úr 

úrgangi er mengun og sýkingarhætta. Vottun samkvæmt ISO/EN 14001:2004 

staðfestir að fyrirtækið hefur innleitt verkferla til að lágmarka þessa áhættu 

(Eiður Guðmundsson, 2012). Mögulega leiði vottun því til aukningar á 

mótteknu magni og hefur vottunin þá jákvæð áhrif á tekjur af 
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úrgangsmóttökunni en engar tölur eru til sem staðfesta að svo sé og erfitt er að 

meta það. Því miður var ekki grundvöllur til að gera fjárhagslegan samanburð 

þar sem gögn um sambærileg fyrirtæki vantar. Áhrif vottunar á afkomu ætti þó 

að verða jákvæð þar sem dregið yrði úr ýmsum þáttum sem kosta peninga. 

Niðurstaða könnunar hjá íslenskum fyritækjum sem fengið hafa vottun skv. 

ISO/EN 14001:2004 styður þá ályktun fyllilega. 

Vottun skv. ISO 14001 gefur þá ímynd að fyrirtækið hafi innleitt verkferla sem 

tryggja sómasamlega meðferð úrgangs og lágmörkun umhverfisáhrifa. 

7.3 Rannsókn við Kent háskóla 

Verkefnið sem rætt er um í þessum hluta fjallar um ritgerð er unnin var af 

þremur aðilum við Kent háskóla. Titillinn er Cause and effect? ISO 14001 

Certification and Financial Benefits. Eða orsök og afleiðingar? ISO 14001 

vottun og fjárhagslegur ávinningur. Verkefnið var unnið af þremur aðilum, 

þeim: Gavin P. M. Dick, Kent Business School 

Iñaki Heras, University of the Basque Country 

José F. Molina-Azorín, University of Alicante 

Raungögnum var safnað saman frá 268 fyrirtækjum með vottun og 7.232 

fyrirtækjum sem ekki voru með vottun á Spáni á tímabilinu 2000 til 2005. Í ljós 

kom munur á fyrirtækjum fyrir og eftir vottun. Það leiddi í ljós að enginn vafi 

var á að fyrirtæki með vottun næðu betri árangri en fyrirtæki sem ekki höfðu 

tekið upp vottun (Dick, G.; Heras, I.; Molina-Azorín, J.F., 2008, bls. 2). 

Á eftirfarandi mynd kemur fram meðaltals hagnaðarauki hjá fyrirtækjum með 

vottun og þeim sem hafa ekki vottun. 
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Mynd 31: Meðaltalshagnaður með og án vottunar. 

 

Mynd 32 sýnir meðaltalshagnað með og án vottunar tímabilið 2000 til 2005 

(Dick, G.; Heras, I.; Molina-Azorín, J.F., 2008, bls. 22). 

Ef við setjum þetta upp í töflu má sjá framangreindan mismun í tölum. 

 

Tafla 7: Sýnir ávinning við að innleiða vottun fyrir fyrirtæki. 

 

Meðaltals söluaukning hjá fyrirtækjum sem innleitt höfðu ISO/EN 14001:2004 

og hjá fyrirtækjum sem ekki höfðu innleitt umhverfisstjórnunarkerfið. Þessar 

tölur eru í prósentum. Þær má sjá á eftirfarandi mynd (Dick, G.; Heras, I.; 

Molina-Azorín, J.F., 2008, bls. 22). 

Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Vottuð fyrirtæki 7,80    5,73   5,41    5,19   5,86    6,11     

Ekki vottuð 5,61    5,27   4,38    4,05   3,45    3,16     

Mismunur 2,19    0,46  1,03    1,14  2,41    2,95    
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Mynd 32: Meðaltals söluaukning hjá fyrirtækjum vottuðum og óvottuðum. 

 

Ef þessar prósentur eru settar upp í töflu má sjá eftirfarandi niðurstöður 

(Journal of Cleaner Production, 2013). 

 

Tafla 8: Sýnir mismun í prósentum á söluaukningu hjá fyrirtækjunum. 

7.4 Rannsókn Ásdísar Elvu Rögnvaldsdóttur  

Í áður birtri ritgerð Ásdísar Elvu Rögnvaldsdóttur eru settar fram nokkrar 

spurningar sem hún lagði fyrir átta fyrirtæki árið 2007. Þær eru að vísu orðnar 

sex ára gamlar en ættu þó líklega að endurspegla stöðu mála að vissu marki. 

Fyrirtækin eru eftirfarandi: 

 Alcan 

 Actavis 

 Árvakur-Morgunblaðið 

 Borgarplast 

 Hópbílar-Hagvagnar 

Ár 2000-1 2001-2 2002-3 2003-4 2004-5

Vottuð fyrirtæki 13,35  8,60  7,30  10,50   10,40  

Ekki vottuð 13,00  6,17  5,78  6,44     5,48    

Mismunur 0,35   2,43  1,52  4,06    4,92   
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 Landsvirkjun (orkusvið) 

 Línuhönnun 

 Orkuveita Reykjavíkur 

Hefur kostnaðurinn skilað sér til baka? 

  

Mynd 33. Hefur kostnaður skilað sér til baka? 

 

Hér kemur fram að sjö af átta töldu að kostnaðurinn hefði skilað sér til baka og 

ástæða fyrir þessu eina nei-i var að það var svo stutt frá innleiðingu (Ásdís Elva 

Rögnvaldsdóttir, 2007, bls. 42). 

Einn taldi að kostnaðurinn hefði skilað sér innan árs, annar að hann hefði skilað 

sér innan tveggja ára, sá þriðji taldi að hann hefði skilað sér innan þriggja ára 

og fimm töluðu um lengri tíma en allir voru sammála að hann næðist til baka 

innan tíu ára (Ásdís Elva Rögnvaldsdóttir, 2007, bls. 42). 
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Ein spurningin var: Sérðu eftir því að hafa innleitt ISO 14001? 

Niðurstaðan var eftirfarandi: 

 

Mynd 34: Sérðu eftir að hafa farið í innleiðingu ISO 14001? 

 

Hér kemur afdráttarlaust fram að ekkert fyrirtækið sá eftir því að fara í vottun 

sem er virkilega jákvætt (Ásdís Elva Rögnvaldsdóttir, 2007, bls. 46). 

Fjögur fyrirtæki gátu svarað hver kostnaðurinn af innleiðingunni hafi verið en 

þær tölur eru eftirfarandi: Eitt fyrirtæki talaði um fimm til sex milljónir, eitt 

fyrirtækið svaraði níu milljónir, eitt fyrirtæki sagði milljón og það síðasta sagði 

tvær milljónir (Ásdís Elva Rögnvaldsdóttir, 2007, bls. 38).  

Hér er um mjög mismunandi upphæðir að ræða en miðað við stærð 

fyrirtækjanna ætti Molta ehf. að geta lent þarna neðarlega ef skoðað er í 

viðauka hvaða vinnu er nú þegar búið að leggja í verklagsreglur og 

leiðbeiningar. Samkvæmt þessum tölum mætti áætla að innleiðingin á ISO/EN 

14001:2004 fyrir fyrirtækið Moltu ehf. muni kosta um 1.500.000 krónur. Ég fæ 

þessa tölu þannig út að fara milliveg milli tveggja lægstu upphæðanna þar sem 

Molta hefur unnið töluverða undirbúningsvinnu og ætti að vera tiltölulega vel í 

stakk búin að hefja innleiðingu. 
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Næsta spurning var: Hver er ávinningurinn af innleiðingunni? 

Útkoman var eftirfarandi: 

 

Mynd 35: Hver er ávinningurinn af innleiðingunni? 

 

Hér kemur fram að helsti ávinningurinn sé betri ímynd, sjö af átta svöruðu því 

þannig. Næst á eftir kemur minni mengun. Hér má nokkuð skýrt sjá að 

ávinningurinn er fólginn í mörgum þáttum (Ásdís Elva Rögnvaldsdóttir, 2007, 

bls. 38). Þeir sem merktu við annað sögðu eftirfarandi: 

 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 (Ásdís Elva 

Rögnvaldsdóttir, 2007, bls. 39). 

Í dag eru um 25 fyrirtæki vottuð með ISO/EN 14001:2004 á Íslandi (Náttúran, 

2013). 
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7.5 Ávinningur með upptöku 

Með innleiðingu eru væntingar Moltu ehf. þær að ávinningur eigi sér stað. Þá 

er bæði um að ræða fjárhagslegan ávinning og einnig annan ávinning svo sem 

skilvirkari starfsemi og óhöppum ætti að fækka svo fátt eitt sé nefnt. Í kafla 

7.1-7.4 kemur víða fram ánægja með innleiðingu ISO/EN 14001:2004 svo og 

árangur þeirra fyrirtækja sem nú þegar hafa hlotið vottun.  

Höfundur skýrslunnar fékk tilboð í kostnað hvað varðar upptöku ISO/EN 

14001:2004 hjá Árna Kristinssyni hjá fyrirtækinu BSI á Íslandi en hann tjáði 

höfundi einnig að þeir tækju út EMAS en gátu ekkert sagt til um það þar sem 

ekkert fyrirtæki hefði óskað eftir upptöku þess.  

Tillaga hans, ef áhugi væri fyrir upptöku EMAS, var að fara þá leið að taka 

fyrst upp ISO/EN 14001:2004 og fara síðar í upptöku EMAS (Árni 

Kristinsson, 2013). 

Tilboðið er háð gengi GPD og er gengi þess í eftirfarandi útreikningum  

185 kr. virðisaukaskattur er ekki innifalinn í verðinu. 

 

Tafla 9: Kostnaður vegna innleiðingar ISO/EN 14001:2004. 

 

Meðalkostnaður á þremur árum er því 500.733 kr. án vsk. (Árni Kristinsson, 

2013). 

 

Ár 1

Umsóknargjald  og 2 dagar 617.900 kr.

Ár 2. 442.150 kr.

1. dagur

Ár 3. 442.150 kr.

1. dagur

Ár 4. 442.150 kr.

1. dagur

Ár 5. 442.150 kr.

1. dagur



 

 Síða 73 

8 Niðurstöður 

Hér verður fjallað um niðurstöður ritgerðarinnar. Rannsóknarspurningum 

verður svarað. Lýst verður framlagi höfundar, nýmæli. Að lokum verður rætt 

um framtíðarrannsóknarefni. 

8.1 Rannsóknarspurningarnar 

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með í upphafi eru: 

 
 Er kostur fyrir Moltu ehf. að stefna að því að fá vottun? 

Molta ehf. á að stefna að því að fara í vottun. 

 

 Ef vottun er valin, hvort er þá kostur fyrir Moltu ehf. að innleiða vottun 

samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfunum EMAS  (Eco Management 

and Audit Scheme) eða ISO/EN 14001:2004 (International 

Organization for Standardization)? 

Fjöldi fyrirtækja sem hafa innleitt EMAS miðað við mars 2012 eru 

8.215 (www.miljo.fi). Aftur á móti í árslok 2010 voru 250.972 fyrirtæki 

með vottun (ISO). – Þrátt fyrir ítrekaða leit fundust ekki nýrri tölur en 

samkvæmt þessum tölum hefur ISO 14001:2004 verulegt forskot. 

Ef við berum saman hlutfall þessara umhverfisstjórnunarkerfa kemur í 

ljós að EMAS er með aðeins 3% á móti 97% hjá ISO/EN 14001:2004. 

  

Ekkert fyrirtæki á Íslandi hefur innleitt EMAS þrátt fyrir styrkveitingar 

til þeirra framkvæmda og var engin svör að fá er leitað var eftir 

ástæðum. (Iðnaðarráðuneytið, 1996). 

EMAS er eingöngu fyrir aðildarlönd ESB og umsóknaraðildarlönd auk 

landa innan EES en ISO/EN 14001:2004 er eins og áður hefur komið 

fram notað á heimsvísu.  
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EMAS virkar allt þyngra í vöfum heldur en ISO/EN 14001:2004 eins 

og áður hefur komið fram. Það eitt að þurfa að hafa alla pappíra á ensku 

eða frönsku flækir hlutina.  

Ef Molta ehf. hefur áhuga seinna meir að fá vottun frá EMAS er 

einfaldasta leiðin sú að innleiða fyrst ISO/EN 14001:2004 og uppfylla 

síðan viðbótarskilyrðin sem komið hafa fram. 

Þannig að endanleg niðurstaða er að taka upp ISO/EN 14001:2004. 

8.2 Framlag höfundar 

Hugmynd sem kviknaði við skrif á ritgerð þessari var sú að stjórnvöld 

ættu að styðja við fyrirtæki sem taka upp ISO/EN 14001:2004 annað 

hvort í formi styrkja, skattaafsláttar eða hagstæðra lána. Slíkt gæti orðið 

ágóði fyrir báða aðila. Fyrirtækið skilaði meiri ávinningi og greiddi 

meira til baka til samfélagsins fyrir vikið. 

8.3 Framtíðarrannsóknarviðfangsefni 

Er búið verður að setja upp  umhverfisstjórnunarkerfið ISO 14001:2004 

vakna spurningar um að setja einnig upp 9001:2008. Í lok desember 

2010 voru 1.109.95 fyrirtæki vottuð með ISO 9001:2008 í 178 löndum. 

(ISO, 2011) Einnig gæti verið kostur í stöðunni að fá einhver 

umhverfismerki. 

Mestu af öllu skiptir þó að uppfæra ISO 14001:2004 reglulega og vinna 

að umbótum sem leiða síðan til enn meiri árangurs til lengri tíma. 

Spurning er hvort unnt er að stækka upptökusvæðið enn meira þar sem 

afkastageta verksmiðjunnar er ekki fullnýtt. 
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