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Ágrip 
Fræðigreinarnar þýðingafræði og íðorðafræði eiga margt sameiginlegt en þó eru hlutverk 

þeirra mismunandi, annars vegar að taka skrifaðan eða talaðan texta á einu tungumáli og 

koma honum til skila á öðru máli og hins vegar að fjalla um ákveðin hugtök innan faggreina. 

Meirihluti allra starfa við þýðingar í heiminum í dag felst í þýðingum nytjatexta en vægi þess 

að hafa samræmdan orðaforða er sérstaklega mikið þegar um er að ræða texta sem notaður 

er á hinum ýmsu sviðum fræða- og atvinnulífs. Áhugavert er að skoða hvert vægi íðorða er 

við þýðingu nytjatexta og hvaða áhrif tilvist þeirra hefur á þýðingaferlið. Til að komast að 

raun um það var texti á sviði umhverfis- og endurvinnslumála þýddur og samhliða því var 

unnið íðorðasafn á sama sviði. Við vinnuna komu upp ýmis vandamál, bæði tengd þýðingum 

og íðorðum. Að endingu var niðurstaðan sú að tilvist skilgreindra íðorða stýrði því að miklu 

leyti hvaða ákvarðanir voru teknar í þýðingunni. 

 

Abstract 
Translation Studies and Terminology are two disciplines that have many common aspects, 

although their purposes vary. While other focuses on the shift of written or spoken word 

from one language to another, the other focuses on concepts within specific fields. The vast 

majority of all translation work in the world today centers on practical texts, and it is very 

important to have a standardized vocabulary when dealing with such texts. It is interesting 

to examine the importance of terminology in translation work and see how it influences the 

translation process. In an attempt to find out, I translated a text dealing with the subject 

matter of environment and recycling while simultaneously compiling a term base. Various 

issues arose during the translation work, connected to either translation or terminology. 

Ultimately the result was that the presence of defined terms was in many ways a controlling 

factor in decisions made during translation. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lögð fram til MA-prófs í nytjaþýðingum frá Hugvísindasviði Háskóla Íslands. 

Ég lauk BA-prófi í ensku og frönsku frá sama skóla árið 2011 og hef síðan þá meðal annars 

starfað við orðabókavinnslu auk þess að taka að mér prófarkalestur og lítil þýðingaverkefni í 

hjáverkum. Tungumál, bæði íslenska og erlend mál, hafa löngum heillað mig og ekki síst að 

vinna með þau á ýmsa vegu óháð því hvað innihaldið fjallar um. Það lá því vel fyrir mér að 

hefja nám í nytjaþýðingum en í því námi hef ég lagt áherslu á að öðlast hagnýta reynslu sem 

mun nýtast mér beint á vinnumarkaði auk þess að hafa sterkan fræðilegan grunn mér til 

stuðnings. Það var þetta sem ég hafði að leiðarljósi við val á efni fyrir þessa ritgerð, að öðlast 

reynslu sem myndi nýtast mér beint við störf á sviði nytjaþýðinga en það er meðal annars 

ástæðan fyrir því að ég valdi að nota þýðingaforrit. Ég er mjög meðvituð um mikilvægi þess 

að orð séu vel og rétt skilgreind með samræmdum hætti, sér í lagi ef um er að ræða orðræðu 

innan ákveðinna fagsviða, og því er mér efni þessarar ritgerðar mjög hugleikið. 

 

Mig langar til að þakka leiðbeinendum mínum, Ágústu Þorbergsdóttur og Gauta 

Kristmannssyni fyrir góðar ráðleggingar og stuðning. Sambýlismanni mínum, fjölskyldu og 

vinum þakka ég fyrir hvatningarorð og ómetanlega aðstoð. Loks vil ég tileinka þessa ritgerð 

dóttur minni, Bríeti Sóleyju Jónsdóttur, sem veitir mér innblástur í öllu sem ég geri. 
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1. Inngangur 

Þýðingafræði og íðorðafræði eru fræðigreinar sem eiga margt sameiginlegt. Báðar 

grundvallast þær á því að vinna með tungumálið og hafa tiltölulega nýlega skapað sér sess 

sem fræðigreinar þrátt fyrir að hafa í raun verið stundaðar mun lengur. Þær nálgast þó 

tungumálið á mismunandi hátt. Þýðingafræði fjallar um þá athöfn að taka skrifaðan eða 

talaðan texta á einu tungumáli, frummáli, og koma honum til skila á öðru máli, markmáli. Ein 

tegund þýðinga er svo nytjaþýðingar, þýðingar nytjatexta á hinum ýmsu sviðum fræða- og 

atvinnulífs, en flestir starfandi þýðendur í dag fást við slík verkefni. Íðorðafræði fjallar hins 

vegar um afmarkaðar þekkingareiningar innan skilgreindra fagsviða sem samsvara ákveðnum 

íðorðum og veitir hún því þýðendum mikilvægan stuðning við vinnu sína. Í ljósi þess hversu 

mikill hluti þýðingastarfa eru nytjaþýðingar og tilheyra því ákveðnum fagsviðum er áhugavert 

að kanna hvernig samspil fræðigreinanna tveggja, þýðingafræði og íðorðafræði, birtist í 

þýðingaferlinu. Eru slíkir textar þess eðlis að tilvist íðorða ráði því hvaða ákvarðanir eru 

teknar í þýðingarferlinu? 

Hér á eftir fer þýðing á matskerfi um úrgangsleysi fyrir vinnustaði sem gefið er út af 

samtökunum Green Business Certification Inc. Samhliða þýðingunni var unnið íðorðasafn á 

sviði umhverfismála og endurvinnslu. Íðorðasafnið er tvímála, á íslensku og ensku, ásamt 

skilgreiningum á íslensku. Í greinargerð verður fjallað stuttlega um fræðigreinarnar 

þýðingafræði og íðorðafræði en kenningum og aðferðarfræði sem tilheyra báðum greinum 

var beitt við vinnuna. Gerð verður grein fyrir textagerðum, skopos-kenningunni, hugtökum 

sem þekkingareiningum, hugtakakerfum og ritun skilgreininga íðorða. Því næst er farið yfir 

sjálfa þýðinga- og íðorðavinnuna, greint frá aðferðafræði, helstu vandamálum sem komu upp 

og hvernig þau voru leyst. Enn fremur eru niðurstöður hugtakavinnu settar fram, bæði með 

skýringarmyndum og texta, og greint frá því hvernig skilgreiningar voru ritaðar. Loks er rýnt í 

tengsl fræðigreinanna tveggja, þýðingafræði og íðorðafræði, með aðstoð tilvika sem komu 

upp við vinnuna og leitast við að svara því hvert vægi íðorðafræði sé þegar kemur að því að 

taka þýðingaákvarðanir í nytjatextum. 
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2. Fræðilegur grunnur 

2.1 Þýðingafræði 

Þýðingarathafnir í einhverri mynd hafa verið stundaðar um langt skeið en til að mynda er 

sagt að svo snemma sem árið 2100 f.Kr. hafi starfað fjöldi þýðenda í borginni Babýlon. 

Vestræn þýðingasaga á rætur að rekja til Grikklands þar sem biblíuþýðingar voru mikilvægur 

hvati.1 Rómverjar gegndu einnig veigamiklu hlutverki með þýðingum grískra veraldlegra texta 

yfir á latínu.2 Lengi vel stjórnaðist umræða um þýðingar af þeim greinarmun sem gerður var 

á þýðingaraðferðum sem annars vegar þýddu orð fyrir orð og hins vegar merkingu fyrir 

merkingu sem einnig hafa verið nefndar bókstaflegar og frjálsar þýðingar.3 Spurningar um 

hversu fylginn frumtextanum þýðandi á að vera og hversu mikla sköpun hann getur leyft sér 

hafa verið gegnumgangandi í umfjöllun um þýðingar en sú tvíhyggja sem felst í þessum 

tveimur aðferðum er þó ekki lýsandi fyrir þær fjölbreyttu forsendur sem liggja til grundvallar 

þýðingastörfum.4 Þrátt fyrir langa sögu þýðingarstarfa varð fræðigreinin þýðingafræði sem 

slík ekki til fyrr en á síðari hluta 20. aldar þegar fræðilegar rannsóknir innan fagsins fóru að 

aukast.5 Undir lok sjötta áratugarins kom málvísindamaðurinn Roman Jakobson með 

kenningu um þrjár tegundir þýðinga: þýðingar innan tungumáls, þýðingar á milli tungumála 

og þýðingar á milli málkerfa. Jakobson segir að í þýðingum á milli tungumála ríki jafngildi ekki 

endilega á milli eininga heldur skilaboða og því feli þýðingin í sér tvenn jafngild skilaboð sem 

sett eru fram á tveimur mismunandi kóðum. Jakobson velti í kjölfarið fyrir sér hugmyndinni 

um þýðanleikann og mikilvægi samanburðar fyrir umræðu um þýðingar.6 Fyrir tilstilli Eugene 

A. Nida varð hugtakið um jafngildi áberandi á sjöunda áratugnum en kenningar hans 

grundvölluðust á fagi sem kallast boðskiptafræði. Þó að hugtakið fari ekki alveg frá 

tvíhyggjunni, sem áður var nefnd, bauð það þá upp á öðruvísi nálgun en áður hafði verið 

ríkjandi.7 Nida talar um tvær tegundir jafngildis. Sú fyrri er formlegt jafngildi þar sem leitast 

er við að þýðingin endurspegli form og efni frumtextans og sú seinni áhrifajafngildi þar sem 

reynt er að endurskapa með þýðingunni þau áhrif sem frumtexti hafði á lesandann.8 Í stuttu 

                                                      
1 (Ástráður Eysteinsson, 1996, bls. 34-35) 
2 (Ástráður Eysteinsson, 1996, bls. 37) 
3 (Munday, 2012, bls. 30-31) 
4 (Ástráður Eysteinsson, 1996, bls. 39-40) 
5 (Munday, 2012, bls. 13) 
6 (Jakobson, 1959/2012, bls. 127-128) 
7 (Ástráður Eysteinsson, 1996, bls. 89-90) 
8 (Nida, 1964/2012, bls. 149-150) 



5 
 

máli felur þessi nálgun því í sér hugmynd um samsvörun á milli frumtexta og marktexta en til 

er fjöldi kenninga um nákvæmlega með hvaða hætti sú samsvörun lýsir sér. Til að mynda 

gera kenningar um náttúrulegt jafngildi ráð fyrir því að hlutar frumtextans eigi sér jafngilda 

hluta sem eru til staðar áður en sjálf þýðingarathöfnin fer fram. Samkvæmt þessari hugmynd 

ætti ekki að skipta máli úr hvoru tungumálinu er þýtt yfir á hitt þar sem þýðingin er ávallt 

undirorpin jafngildinu.9 

2.1.1 Skopos-kenningin 

Á áttunda áratug 20. aldar fjallaði fræðikonan Katharina Reiß um tilvist mismunandi 

textagerða sem hver um sig kallaði á mismunandi nálgun við þýðingarvinnu. Samkvæmt 

henni eru gerðirnar þrjár, upplýsandi texti, tjáningartexti og virkjandi texti.10 Í þýðingarvinnu 

kalla þessar mismunandi textagerðir á mismunandi nálgun. Í upplýsandi texta ætti að leggja 

áherslu á að koma merkingu og hugtökum frumtexta til skila. Í tjáningartextum ætti að leggja 

áherslu á fagurfræði og listrænt form ásamt því þó að tryggja að réttar upplýsingar komi 

fram. Þýðing á virkjandi texta ætti að einblína á því að kalla fram sömu virkni hjá lesanda á 

markmáli og frumtextinn gerir fyrir lesanda á frummáli.11 

Um svipað leyti kynnti Hans J. Vermeer hugtakið skopos til sögunnar innan 

þýðingafræði en orðið kemur upphaflega úr grísku og merkir tilgangur, hlutverk. Hugtakinu 

er ætlað að lýsa bæði hlutverki þýðinga og þýðingarathöfninni sjálfri. Skopos-kenningin, sem 

einnig er kölluð hlutverksstefnan, var svo mótuð enn frekar og sett fram í bók sem Vermeer 

skrifaði ásamt Reiß og gefin var út árið 1984.12 Samkvæmt kenningunni er lögð áhersla á það 

að þýðandinn geti ákveðið hvaða hlutverki frumtextinn á að gegna í þýðingarferlinu í krafti 

stöðu sinnar sem sérfræðingur. Þetta gerir þýðandi í samræmi við hlutverk, eða skopos, 

textans í þeim aðstæðum sem um ræðir.13 Þetta hlutverk getur komið til á þrjá vegu, það 

getur verið hluti af þýðingaferlinu sjálfu, það getur verið hluti af hinni eiginlegu þýðingu sem 

er afurð ferlisins og loks getur það birst í formi frumtextans.14 Vermeer leggur áherslu á að 

skopos-kenningin tilgreini ekki eitthvert ákveðið hlutverk sem eigi í öllum tilfellum að vera til 

staðar í textanum heldur er megináherslan á það að þýðandi sé meðvitaður um eitthvert 

                                                      
9 (Pym, 2010, bls. 6) 
10 (Pym, 2010, bls. 47) 
11 (Munday, 2012, bls. 114) 
12 (Munday, 2012, bls. 122) 
13 (Vermeer, 1989/2012, bls. 192) 
14 (Vermeer, 1989/2012, bls. 194) 
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hlutverk, óháð því hvaða nafni það nefnist.15 Taka má saman nokkrar undirliggjandi 

grundvallarreglur skopos-kenningarinnar með eftirfarandi hætti: 

1. Þýðing er ávallt háð hlutverki sínu. 

2. Marktexti er það sem kallað er upplýsingatilboð í markmenningu og á markmáli 

og að sama skapi er frumtexti það í sinni menningu og á frummáli. 

3. Það er ekki svo í öllum tilfellum að hægt eigi að vera að snúa upplýsingunum við á 

milli málanna. 

4. Marktexti verður að vera skiljanlegur einn og sér. 

5. Marktexti verður að viðhalda samhengi við frumtexta. 

Sú röð sem reglurnar fimm eru settar fram í er stigveldisröð þar sem sú fyrsta er 

mikilvægust.16 Það sem hefur meðal annars verið talið skopos-kenningunni til gildis er að hún 

leggur áherslu á stöðu þýðanda sem fagaðila og býður upp á meira frelsi til að taka tillit til 

margbrotinna þátta við þýðingavinnu.17 

 Fræðikonan Christine Nord hefur í skrifum sínum fjallað töluvert um skopos-

kenninguna, auk annarra kenninga um þýðingaferlið. Hún leggur aðaláherslu á þrennt. Í 

fyrsta lagi mikilvægi verkbeiðninnar sem tilgreinir hvar nota á þýðinguna, hver markhópurinn 

er o.fl., í öðru lagi hlutverk greiningar á frumtexta þar sem meðal annars er ákveðið hvaða 

nálgun verður beitt í þýðingunni og í þriðja lagi stigveldi sem lýsir vægi þeirra vandamála sem 

mögulega koma upp í þýðingu og hvernig skal leysa þau.18  

2.1.2 Nytjaþýðingar 

Á 19. öld gerði Þjóðverjinn Friedrich Schleiermacher greinarmun á þýðingum innan 

viðskiptalífsins og víðar og svo því sem hann kallaði „eiginlegar þýðingar“ og endurspeglar 

þetta ákveðið viðhorf þar sem bókmenntaþýðingar eru settar ofar nytjaþýðingum.19 

Nytjatexti, sem í einhverjum tilfellum má kalla sérhæfðan texta, er texti sem fjallar um 

tilgreint umfjöllunarefni innan ákveðinnar faggreinar sem hefur ákveðinn orðaforða og 

orðræðu. Við þýðingu slíkra texta er mikilvægt að þýðandi sé meðvitaður um fagumhverfi 

hans til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun um þau úrræði og tól sem notuð verða við 

                                                      
15 (Vermeer, 1989/2012, bls. 198) 
16 (Munday, 2012, bls. 122) 
17 (Pym, 2010, bls. 56) 
18 (Munday, 2012, bls. 127-128) 
19 (Ástráður Eysteinsson, 1996, bls. 76) 
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þýðinguna.20 Þetta felur til að mynda í sér að tryggja að notuð séu rétt hugtök, til dæmis með 

því að nota sérhæfðar orðabækur innan faggreinarinnar.21 

Staðreyndin er sú að í nútímasamfélagi verða þýðingar nytjatexta, eins og á sviði tækni 

og vísinda, sífellt mikilvægari hluti þeirra framfara sem eiga sér stað.22 Því hefur verið haldið 

fram að allt að 90% allra þýðinga á heimsvísu séu nytjaþýðingar. Þó að ýmsir þættir geti gert 

það að verkum að sú tala sé ekki fyllilega nákvæm er engu að síður víst að mikill meirihluti 

starfandi þýðenda vinnur við þýðingar nytjatexta.23 Þau störf eru með ýmsum hætti. Þó að 

flestir þýðendur starfi sem verktakar eru einnig til dæmi um það að fyrirtæki, sem starfa 

mikið á alþjóðavettvangi, hafi þýðendur í föstu starfi og einnig eru til sérstakar þýðingastofur 

sem taka að sér verkefni af fjölbreyttum toga.24 Hjá stórum fyrirtækjum starfa einnig 

sérstakir íðorðafræðingar sem halda utan um og viðhalda gagnagrunni yfir íðorð en það er 

sérstaklega mikilvægt á sviði nytjaþýðinga.25 

2.2 Íðorðafræði 

Íðorðafræði er fræðigrein sem fjallar um sérhæfð hugtök innan ákveðinna faggreina. 

Íðorðafræði rekur uppruna sinn til allt aftur til 18. aldar en þó er tiltölulega stutt síðan hún 

festi sig í sessi sem fræðigrein.26 Skilgreina má fjögur stig í þróun íðorðafræði nútímans. 

Fyrsta stigið átti sér stað á árunum 1930–1960 og var á þeim tíma einblínt á hvaða aðferðum 

hægt væri að beita til þess að nálgast hugtök á kerfisbundinn hátt.27 Á öðru stigi, 1960–1975, 

var sviðið mótað enn frekar auk þess sem aukin tölvutækni og tilkoma gagnabanka leiddu til 

mikillar nýsköpunar og hafin var vinna við að samræma meginreglur fyrir vinnslu íðorðaforða 

á alþjóðavísu. Þriðja stigið, árin 1975–1985, einkenndist af miklum uppgangi en á þeim tíma 

varð ljóst hve mikilvæg íðorðafræði var fyrir nútímavæðingu tungumáls. 28 Aukið flæði af 

vitneskju og varningi á milli samfélaga skapaði þörf á því að staðla og samræma þær 

máleiningar sem tengdust athöfnunum.29 Frá árinu 1985 og til dagsins í dag höfum við verið 

stödd á fjórða stigi íðorðafræði. Á þeim tíma hafa hin ýmsu tól og úrræði sem standa til boða 

                                                      
20 (Mareschal, 1988, bls. 259-260) 
21 (Mareschal, 1988, bls. 262) 
22 (Byrne, 2012, bls. 1) 
23 (Byrne, 2012, bls. 6) 
24 (Olohan, 2016, bls. 8-9) 
25 (Olohan, 2016, bls. 12) 
26 (Cabré, 1999, bls. 1) 
27 (Cabré, 1999, bls. 5) 
28 (Cabré, 1999, bls. 6) 
29 (Cabré, 1999, bls. 4) 
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orðið sífellt þróaðri og notendavænni, auk þess sem íðorðafræðin skipar háan sess innan nýs 

markaðar sem einblínir á tungumálaþjónustu. Jafnframt sjáum við í auknum mæli alþjóðlegt 

samstarf á sviði íðorðafræði, sem styrkir fræðilegan grundvöll hennar.30 

2.2.1 Greining hugtaka 

Íðorðafræði á meðal annars rætur að rekja til merkingarfræði og einblínir á hugtök sem 

einingar til að tengja tungumálið við raunheiminn og hluti sem finnast í raunheimum.31 

Íðorðið sjálft er svo heiti hugtaksins. Í staðlinum ISO 704:2009, sem fjallar um grundvöll og 

aðferðafræði íðorðavinnu, er hugtak skilgreint sem þekkingareining sem samsvarar 

ákveðnum hlut. Gæta þarf þess þó að aðgreina hugtak frá hlutnum sem það tengist þar sem 

hið síðarnefnda er hinn raunverulegi hlutur, áþreifanlegur eða óhlutbundinn, í ákveðnu 

samhengi, sem öðlast merkingu sína eða skilgreiningu fyrir tilstilli hugtaksins. Talað er um 

raunverulega hlutinn sem vísimið. Við hugtakagreiningu er nauðsynlegt að tilgreina eiginleika 

vísimiðanna sem geta verið af ýmsum toga og samsvara einkennum hugtakanna.  Þeir 

eiginleikar vísimiða, sem nýtast til að aðgreina þau frá öðrum vísimiðum, verða svo það sem 

kallað eru afmarkandi einkenni hugtaksins. Það eru þessi einkenni sem eru uppistaðan í 

skilgreiningum hugtaka, lýsingum á hugtakinu sem geta verið munnlegar eða skriflegar.32  

 Tökum dæmi um einkenni hugtaks sem samsvarar þekkingareiningunni glas: „ílát, til 

að drekka úr, ekki með handfangi, úr gleri, glært, stórt.“ Þó að þessi einkenni lýsi vel því 

ákveðna glasi sem haft var í huga, eru til ýmsar tegundir af glösum, þau geta verið af ýmsum 

stærðum, í ýmsum litum og búin til úr ýmiss konar efnivið. Þau afmarkandi einkenni, sem eru 

sameiginleg fyrir öll vísimið hugtaksins glas, eru hins vegar þau þrjú sem koma fram í 

upphafi: „ílát til að drekka úr sem er ekki með handfangi“ – sem jafnframt er þá skilgreining 

hugtaksins. 

Samansafn allra einkenna hugtaksins, hvort sem þau eru afmarkandi eða ekki, kallast 

inntak þess á meðan samansafn allra mögulega vísimiða sem hugtakið tengist er umtak þess. 

Hugtök geta ýmist verið almenn hugtök eða stök hugtök. Almenn hugtök eru tengd nokkrum 

vísimiðum sem hafa sameiginleg einkenni en stök hugtök einungis einu vísimiði33. Dæmi um 

almennt hugtak er bygging en dæmi um stakt hugtak er Alþingishúsið. 

                                                      
30 (Cabré, 1999, bls. 6) 
31 (Cabré, 1999, bls. 39) 
32 (ISO, 2009, bls. 2) 
33 (Suonuti, 2004, bls. 15-16) 
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2.2.2 Hugtakakerfi og hugtakavensl 

Sérhvert hugtak er tengt öðru hugtaki eða hópi hugtaka með einum eða öðrum hætti. Saman 

mynda þau hugtök hugtakakerfi þar sem hugtökin raðast og skipast eftir því hvernig vensl 

eru þeirra á milli. Ekki er algilt að röðunin sé með ákveðnum hætti en það ákvarðast af því í 

hvaða tilgangi hugtakakerfið er gert, innan hvaða fagsviðs það er og hvaða flokkunarviðmið 

er notast við til að raða kerfinu upp.34 Algengustu tegundir hugtakavensla eru rökvensl, 

hlutavensl og tengdarvensl og geta þau komið fyrir í einu og sama hugtakakerfinu. Fyrri tvær 

tegundirnar af venslum einkennast af ákveðinni stigskipun þar sem hugtökin skiptast í 

yfirhugtök og undirhugtök. Rökvensl á milli hugtaka fela í sér að yfirhugtakið og 

undirhugtakið hafi öll sömu afmarkandi einkenni en undirhugtakið hafi svo að minnsta kosti 

eitt einkenni til viðbótar sem þannig aðgreinir það frá yfirhugtakinu.35 Ef haldið er áfram með 

dæmið hér að ofan væru til að mynda rökvensl á milli hugtakanna drykkjarílát og glas – þar 

sem þau deila einkennunum „ílát til að drekka úr“ en glas er þar að auki án handfangs. 

Hugtakið kanna hefur hins vegar eiginleikann „með handfang“ og skipast því á annan stað í 

hugtakakerfi en glas. Rökvensl eru túlkuð með þeim hætti sem sýnt er að neðan. 

 

Mynd 1: Dæmi um rökvensl 

Rökvenslakerfi geta verið ýmist einvíð eða fjölvíð og veltur það á því hvort notast sé við eitt 

eða fleiri flokkunarviðmið. Einvíð rökvenslakerfi eru allajafna töluvert skýr en geta þó 

takmarkað möguleikana á því að koma ákveðnum upplýsingum til skila. Fjölvíð kerfi bjóða 

upp á dýpri greiningu en ókostir þeirra eru þeir að þau geta orðið það flókin að þau glati 

tilgangi sínum, að varpa ljósi á hugtakavensl og skýra hugtökin betur út.36 Rökvenslakerfið 

hér að ofan telst einvítt, þar sem flokkunarviðmiðið er „tilvist handfangs“. Hér fyrir neðan má 

sjá dæmi um fjölvítt rökvenslakerfi þar sem flokkunarviðmiðin eru annars vegar „efni“ og 

hins vegar „notkun“. 

                                                      
34 (Picht & Draskau, 1985, bls. 62-63) 
35 (ISO, 2009, bls. 9) 
36 (Picht & Draskau, 1985, bls. 69-70) 
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Mynd 2: Dæmi um fjölvítt rökvenslakerfi 

 

Hlutavensl einkennast af stigskipun þar sem yfirhugtökin tákna heild og undirhugtökin 

ákveðinn hluta af þeirri heild. Þessi heild getur verið áþreifanlegur hlutur eða ákveðin skref í 

ferli. Þó að vissulega væri hægt að hluta hugtök niður allt að atómi þarf að gæta þess að þau 

hugtök sem eiga stað í kerfinu séu raunverulega hugtök sem tilheyra þessu fagsviði en ekki 

almenns eðlis.37 Hér fyrir neðan má sjá dæmi um hlutahugtakakerfi.  

 

 

Mynd 3: Dæmi um hlutavensl 

 

Tvöfalda línan merkir að fleiri en eitt eintak af viðkomandi hugtaki tilheyrir yfirhugtakinu. 

Með því að draga strik í gegnum annað þeirra væri hægt að koma því til skila að þó að það sé 

hægt, sé ekki nauðsynlegt einkenni að hafa fleiri en eitt.38 Til að mynda gæti þetta átt við ef 

yfirhugtakið væri hjól en ekki reiðhjól, þar sem einhjól myndi falla undir það. 

 Tengdarvensl eru ólík þeim tegundum sem nefndar eru að ofan, þar sem þau skipa 

hugtökunum ekki í stigveldi. Tengdarvensl eru á milli hugtaka þegar einhver sameiginlegur 

þáttur er þeirra á milli, en ekki á þann hátt að annað sé yfirskipað hinu. Þetta getur til að 

                                                      
37 (Picht & Draskau, 1985, bls. 79-80) 
38 (Suonuti, 2004, bls. 19) 
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mynda verið nálægð hugtakanna í tíma og rúmi.39 Dæmi um tengdarvensl eru hér fyrir 

neðan. 

 

Mynd 4: Dæmi um tengdarvensl 

 

Hugtakakerfi geta verið blönduð og sýna þá mismunandi tegundir vensla. Með þessum hætti 

verður sveigjanleiki kerfisins meiri og hægt er að gera hugtökum innan þess sviðs sem um 

ræðir betri skil.40 Dæmi um blandað hugtakakerfi má sjá hér að neðan. 

 

 

Mynd 5: Dæmi um blandað hugtakakerfi 

 

2.2.3 Skilgreiningar 

Skilgreiningar eru  mikilvægur hluti íðorðastarfs. Þeim er ætlað að gera skilmerkilega grein 

fyrir hugtakinu þar sem tillit er tekið til stöðu þess í hugtakakerfinu og hvaða vensl eru til 

staðar.41 Þrátt fyrir að sumar skilgreiningar séu svo knappar að hægt væri að telja þær íðorð 

eða sum íðorð svo löng að þau séu nánast eins og skilgreining er mikilvægt að gæta að því að 

greina á milli þeirra og nota ekki samheiti fyrir skilgreiningu. 42 Mikilvægt er að 

skilgreiningarnar bjóði ekki upp á tækifæri til að misskilja hugtakið eða rugla því saman við 

annað hugtak. Jafnframt ættu þær eingöngu að innihalda allra nauðsynlegustu upplýsingar 

                                                      
39 (ISO, 2009, bls. 17) 
40 (Picht & Draskau, 1985, bls. 85) 
41 (Suonuti, 2004, bls. 21) 
42 (ISO, 2009, bls. 22) 
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um hugtakið og halda viðbótarupplýsingum eða öðrum einkennum til haga annars staðar.43 

Til eru nokkrar tegundir skilgreininga. Inntaksskilgreiningar skilgreina hugtakið með inntaki 

þess eða afmarkandi einkennum. Hér getur skipt máli hvort hugtakið birtist eitt og sér eða 

sem hluti af hugtakakerfi.44 Ef um er að ræða hugtakakerfi getur skilgreiningin tilgreint 

yfirhugtakið og því næst afmarkandi einkennin. Ef mögulegt er ætti ávallt að velja 

inntaksskilgreiningar fram yfir aðrar tegundir skilgreininga þar sem þær varpa bestu ljósi á 

einkenni hugtaksins og stöðu þess í hugtakakerfinu.45 Ef við lítum á dæmið hér fyrir ofan, þar 

sem við erum með hugtakakerfi með hugtökunum drykkjarílát og kanna, og gefum okkur það 

að hugtakið drykkjarílát hafi nú þegar verið skilgreint innan hugtakakerfisins, getur 

skilgreiningin á könnu verið „tegund af drykkjaríláti sem hefur handfang“. 

 Umtaksskilgreiningar byggjast á upptalningu umtaks hugtaksins, sérhverra stakra 

vísimiða sem falla undir það hugtak. Slík skilgreining krefst töluverðrar þekkingar þar sem 

listinn þarf að vera tæmandi til að skilgreiningin sé fullnægjandi og ætlast er til þess að 

lesandi þekki vísimiðin sem talin eru upp. Þessar skilgreiningar hafa þó þann kost að þær 

geta í mörgum tilfellum verið knappari og útskýrt hugtakið betur.46 Dæmi um 

umtaksskilgreiningu á Benelúx-löndin er upptalning á þeim löndum: „Belgía, Holland og 

Lúxemborg.“ 

 Til eru nokkrar tegundir gallaðra skilgreininga. Fyrst skal nefna hringskilgreiningar þar 

sem hugtakið sem um ræðir er notað til að skilgreina sig sjálft og engin leið fyrir lesanda að 

öðlast raunverulegan skilning á merkingu þess. Neikvæðar skilgreiningar lýsa því hvað felst 

ekki í hugtaki frekar en hvað felst í því og of þröngar skilgreiningar eru of nákvæmar og 

útiloka þannig vísimið sem ættu í raun að tilheyra hugtakinu.47 Hægt er að meta gildi 

skilgreiningar með því að nota umskiptiregluna en hún felur í sér að hægt eigi að vera að 

skipta út íðorðinu fyrir skilgreininguna í því samhengi sem það kemur fyrir án þess að 

merking samhengisins breytist.48 

  

                                                      
43 (Suonuti, 2004, bls. 22-23) 
44 (Picht & Draskau, 1985, bls. 52) 
45 (ISO, 2009, bls. 22) 
46 (Picht & Draskau, 1985, bls. 53) 
47 (Suonuti, 2004, bls. 24-26) 
48 (ISO, 2009, bls. 25) 
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3. Þýðingarferlið 

3.1 Greining frumtexta og aðferðafræði 

Textinn sem var þýddur er matskerfi fyrir vinnustaði til að hljóta vottun um úrgangsleysi (e. 

zero waste) með því að uppfylla ákveðin skilyrði og einingar sem kerfið tilgreinir.49 Það er 

fyrirtækið Green Business Certification Inc. (GBCI) sem hefur umsjón með vottuninni en það 

hefur útibú í Bandaríkjunum, Evrópu, Kína, Mexíkó og á Indlandi.50 Til að hljóta vottun þurfa 

vinnustaðirnir að uppfylla ákveðin grundvallarskilyrði og vinna sér jafnframt inn ákveðið 

magn stiga. Matskerfinu er skipt upp í ákveðna efnisflokka og innan hvers flokks eru einingar 

sem gefa ákveðið mörg stig. Fyrir hverja einingu er tilgreint hvert markmið hennar er, hvaða 

skilyrði þarf að uppfylla, tillögur að mögulegum aðgerðum og loks gögn sem skila þarf inn til 

að hljóta eininguna.51 Samkvæmt kenningum Katharinu Reiß um textagerðir myndi þetta því 

flokkast sem virkjandi texti og jafnframt upplýsandi texti þar sem honum er bæði ætlað að 

kalla fram aðgerðir og koma til skila tilteknum upplýsingum þar að lútandi. Hlutverk, eða 

skopos, textans er að viðtakandi meðtaki þær kröfur og aðgerðir sem felast í matskerfinu til 

að hljóta vottunina. Skoposinn felst því í innihaldi textans en ekki í formi hans eða ferlinu 

sjálfu og var það haft að leiðarljósi við þýðinguna. Textinn er ætlaður mjög breiðum 

markhópi sem er stjórnendur og starfsmenn vinnustaða af ýmsum toga. Því var lögð áhersla 

á að þýðingin hentaði almenningi til lestrar þrátt fyrir að í henni komi fyrir íðorð á sviði 

umhverfismála. 

Við fyrsta lestur texta var hann jafnframt orðtekinn en í því fólst að merkja við öll þau 

orð talið var að gætu átt heima í íðorðasafninu sem greint er frá í kafla 4. Þýðingin sjálf var 

mestmegnis unnin í þýðingaforritinu SDL Trados Studio en það er þýðingaforrit þar sem 

frumtexti og marktexti birtast hlið við hlið. Forritinu fylgir jafnframt þýðingaminni og 

hugtakagrunnur, MultiTerm, sem gerir það að verkum að öll samræming verður mun 

skilvirkari og öruggari. Forritið geymir því þá þýðingastrengi sem hafa áður verið staðfestir og 

sýnir þá þegar sömu eða svipaðir strengir birtast síðar í skjalinu. Ef íðorð eru komin í 

hugtakagrunninn birtist þýðing þeirra einnig sem tillaga þegar þau koma aftur fyrir síðar í 

textanum. Í texta eins og þeim sem hér var unnið með getur þetta skipt sköpum þar sem 

                                                      
49 (GBCI, 2018) 
50 (Green Business Certification Inc., 2018) 
51 (Green Business Certification Inc., 2017) 
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mikið er um endurtekningar. Þetta er einnig mjög hentugt til að gæta þess að samræmi sé í 

íðorðanotkun. Þannig gegnir hlutverkið bæði lykilhlutverki í því að tryggja samræmi innan 

textans auk þess sem það stuðlar að því að vinnan gengur hraðar fyrir sig. 

3.2 Ýmis atriði í þýðingunni 

Notkun nafnorða í ákveðnum samsetningum er töluvert meiri í ensku en á íslensku. Sem 

dæmi má nefna samsetningar eins og zero waste goal og zero waste analysis sem koma fyrir 

í frumtextanum. Á íslensku hefði þurft að skeyta þessu saman í löng orð á borð við 

úrgangsleysismarkmið og úrgangsleysisgreining en það þótti koma betur út að nota þess í 

stað nafnorð með forsetningaliðum á borð við um og á og varð útkoman því markmið um 

úrgangsleysi og greining á úrgangsleysi. 

Í einhverjum tilfellum var orðum í fleirtölu í frumtexta breytt í eintölu í marktexta 

þegar það var metið sem svo að textinn yrði þjálli fyrir vikið. Dæmi um þetta er setningin 

„processes that consider the entire lifecycle of products used within a facility“52 sem ákveðið 

var að þýða sem „aðferðum sem taka tillit  til alls lífsferils sérhverrar vöru sem notuð er á 

vinnustað“. 

Heiti bandarískra stofnana, styrkja, skjala sem ekki hafa verið þýdd á íslensku og 

verkefna voru í sumum tilvikum skilin eftir óþýdd, í sumum tilfellum þýdd en í engum 

tilfellum voru þau staðfærð. Í einhverjum tilfellum, þar sem enska heitinu var haldið, var þó 

bætt við skýringu í textann ef talin var þörf á því að útskýra um hvað ræðir til að trufla ekki 

flæði lesturs fyrir íslenska viðtakendur. Dæmi um þetta er Extended Producer Responsibility 

sem ekki er útskýrt í frumtexta en er útskýrt í marktexta. 

Það kom fyrir að einfalda þurfti textann í þýðingunni. Til að mynda komu á einum 

stað orðin vegetables og greens bæði fyrir en í þýðingu voru þau saman þýdd sem grænmeti. 

Hið síðarnefnda virðist vísa meira í blaðgrænmeti en ekki er gerður skýr greinarmunur á slíku 

á íslensku og var það metið sem svo að þessar upplýsingar teldust ekki nauðsynlegar fyrir 

almennan skilning á textanum. Annað dæmi um einföldun er í kaflanum Orðskýringar þar 

sem skýring á hugtakinu urðunarstaður er einfölduð. Í frumtexta segir „Under current 

regulations, landfills are required to have liners and leachate treatment systems to prevent 

contamination of ground water and surface waters“ en í marktexta er sú setning 

„Samkvæmt núverandi reglugerðum þurfa urðunarstaðir að gera ráðstafanir til að koma í veg 

                                                      
52 (Green Business Certification Inc., 2017, bls. 1) 
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fyrir mengun í grunnvatn og yfirborðsvatn“. Þetta er í samræmi við það orðalag sem notað er 

í íslenskri reglugerð þess efnis.53 Einnig komu upp tilvik þar sem þýðandi bætti við setninguna 

og eru þau auðkennd með athugasemdum í neðanmálsgreinum í þýðingunni.  

Á tveimur stöðum var sama orð tvítekið í frumtexta en þó gefið í skyn að gera ætti 

greinarmun á því. Hér er um að ræða vendors/vendors, sem kemur fyrir í setningunni „Set up 

agreements with vendors/vendors to physically take back and properly dispose of all 

products and packaging“. Ákveðið var að þýða vendors ekki á sama hátt þar sem talið var 

ýmist gæti væri um villu í frumtexta að ræða eða í það minnsta að verið væri að vísa í 

mismunandi merkingu orðanna. Fyrir valinu varð því birgja/söluaðila sem hvort um sig getur 

verið þýðing á orðinu sem um ræðir og endanleg útgáfa setningarinnar varð „gera 

samkomulag við birgja/söluaðila um að þeir taki aftur við öllum vörum og umbúðum og fargi 

þeim á réttan hátt“. 

Önnur möguleg villa í frumtexta kemur fyrir í kaflanum Greining á úrgangsleysi en þar 

er minnst á „the 12 market categories“. Fyrr í textanum er hins vegar talað um „12 Master 

categories“ en það hugtak er jafnframt skilgreint sérstaklega í orðskýringum og er erfitt að 

skilja annað en verið sé að vísa í þá sömu flokka. Því var ákveðið að þýða hvort tveggja á 

sama hátt. 

3.3 Þýðingar tiltekinna orða 

Í einhverjum tilfellum komu upp vandamál tengd tilteknum orðum sem kröfðust 

rannsóknarvinnu. Gert verður grein fyrir þeim í þessum hluta. 

Rating system er hægt að þýða sem vottunarkerfi en á öðrum stað í textanum kemur 

fyrir hugtakið certification system sem hægt væri að þýða á sama hátt. Þar sem hugtökin 

koma bæði fyrir í textanum var ákveðið að þýða rating system sem matskerfi og certification 

system sem vottunarkerfi til að aðgreina þau. 

Zero waste er grundvallarhugtak í skjalinu sem um ræðir en í íslenskri orðræðu er ekki 

til staðar samræmd notkun á því hugtaki. Til að mynda er notkun á ruslleysi, sorpleysi og 

samsetningum eins og ekkert til spillis í einhverri notkun en ekki með skipulögðum hætti. Að 

endingu var tekin ákvörðun um að þýða hugtakið sem úrgangsleysi og tengdist sú ákvörðun 

þeirri ákvörðun að þýða waste sem úrgangur en það orð er almennt notað í reglugerðum 

                                                      
53 (Umhverfisráðuneyti, 1999) 
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tengdum þessum málum.54 Þessi þýðing hefur þó sínar takmarkanir þar sem halda mætti því 

fram að merkingin „fara til spillis“ sem einnig fylgir waste skili sér ekki í úrgangur. Engu að 

síður þótti mikilvægt að skýr tenging væri á milli þessara lykilhugtaka og einnig að textinn 

væri eins þjáll og mögulegt er þar sem þau koma ítrekað fyrir í honum. 

Í textanum koma hugtökin organization og company gjarnan fyrir en á íslensku getur 

hið fyrra þýtt ýmist fyrirtæki, stofnun eða samsteypa. Ekki er til sambærilegt íslenskt orð sem 

öll þessi hugtök falla undir. Organization er því ýmist þýtt sem fyrirtæki eða stofnun og var 

það mat þýðanda í hvert sinn eftir því samhengi sem það kom fyrir í. Company er hins vegar 

alltaf þýtt sem fyrirtæki. 

Í formála skjalsins kemur fyrir setningin „A zero waste strategy supports the three P’s 

– people, planet and profit“. Ekki fannst hentug lausn á markmáli þar sem hægt var að halda 

stuðluninni í frumtextanum og var því tekin ákvörðun um að sleppa henni á íslensku og er 

útkoman „Stefna um úrgangsleysi styrkir stoðirnar þrjár: fólk, pláneta og hagnaður“. 

Á blaðsíðum 2–3 í frumtexta koma þónokkur starfsheiti fyrir sem kröfðust töluverðar 

rannsóknarvinnu. Í einhverjum tilfellum fól það í sér að skoða umfjöllun um aðila ótengda 

frumtextanum sem þó bera sömu starfsheiti og þar koma fyrir. Á frummálinu hefur 

starfsheitið principal breiða merkingu, eins og er til að mynda útskýrt á vefsíðunni 

Investopedia þar sem segir að orðið geti vísað í aðila sem sér um samskipti við verktaka, 

forstjóra fyrirtækisins og allt þar á milli.55 Að endingu var ákveðið að velja íslenska orðið 

yfirmaður sem er meira almenns eðlis en í frumtexta en þótti mest viðeigandi á þessum stað. 

Starfsheitið legal director reyndist einnig vandasamt þar sem ekki lá fyrir ákveðin samsvörun 

á íslensku. Lausnin á því fannst með aðstoð netleitar. Fundin var frétt á íslensku þar sem 

minnst var á einstakling sem gegnir starfinu legal director og sama orð notað, yfirmaður 

lögfræðideildar.56 

Hugtökin diversion og divert voru einnig mjög vandasöm en ekki fannst hæfileg 

þýðing á því í einu orði á íslensku. Að endingu fannst orðalagið „beina frá“ á vefsíðu 

Umhverfisstofnunar57 og þótti það lýsa því sem um ræðir með fullnægjandi hætti. Í 

                                                      
54 Sjá t.d. (Umhverfisráðuneyti, 2003) o.fl. 
55 (Ross, 2018) 
56 (Andrés Ingi Jónsson, 2008) 
57 (Umhverfisstofnun, án dags.) 
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þýðingunni er þó „beina frá“ og „beina annað“ bæði notað, í samræmi við samhengi og hvort 

passaði betur inn í viðkomandi setningu. 

Í þeim hluta frumtexta sem ber heitið Minnkun er fjallað um hugtökin grasscycling, 

native landscaping og xeriscaping. Þegar leitað var ráða hjá landslagsarkitekt kom í ljós að 

ekki eru til íslensk heiti yfir þetta þar sem þetta er ekki stundað hér á landi. Það var því 

ákveðið að smíða nýyrðið grasendurvinnsla fyrir grasscycling en það felur í raun í sér 

beinþýðingu á því orði.58 Hin tvö hugtökin voru flóknari og til að gera skilmerkilega grein fyrir 

þeim þótti nauðsynlegt að þýða þau með orðasamböndum, landslagsmótun sem leggur 

áherslu á staðargróður og landslagsmótun sem krefst takmarkaðrar vökvunar.59 

Hugtakið post-consumer recycled reyndist einnig snúið að fást við. Í íslensku máli eru 

forskeyti eins og post- og pre- ekki notuð í jafn miklum mæli og í ensku og ekki var til staðar 

skýr lausn á því hvernig hægt væri að koma því til skila að um er að ræða efnivið sem hefur 

nú þegar verið notaður af neytendum en því næst endurunninn og er kominn aftur í notkun. 

Í fyrsta uppkasti þýðingar var samsetningin efni endurunnið eftir notkun prófuð en það þótti 

ekki nógu hentug þýðing þar sem auðvelt er að skilja hana á þann hátt að um sé að ræða efni 

sem fari í endurvinnslu eftir notkun en ekki að það hafi nú þegar verið notað. Því var ákveðið 

að þýða þetta sem endurunnin neysluvara til að koma því skýrar á framfæri að um sé að 

ræða vöru sem nú þegar hefur verið notuð eða hennar neytt. 

Hugtökin single-use og disposable koma bæði fyrir í textanum og oft í sameiningu. 

Ákveðið var að þýða þau bæði sem einnota þar sem það þótti koma betur fyrir í flæði textans 

en að nota ítrekað sem hent er eftir notkun. Hugtakið tailgate meeting er ekki til sem slíkt á 

íslensku en miðað við skilgreiningu þess var talið að orðið öryggisskoðun60 kæmist hvað næst 

því að lýsa því sem um ræðir. Þýðing á upptalningu eiginleika sem ákvarða hvort efni sé 

hættulegt eða ekki var unnin með hliðsjón af reglugerð um skrá yfir úrgang og mat á 

hættulegum eiginleikum úrgangs.61 

  

                                                      
58 (Vinje, 2017) 
59 (Hnit verkfræðistofa, 2013) 
60 (Safeopedia Inc., 2018) 
61 (Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, 2016) 
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4. Íðorðasafnið 

4.1 Afmörkun verkefnis 

Íðorðasafnið afmarkast af orðum sem koma fyrir í textanum sem er til umfjöllunar í þessu 

verkefni, „TRUE matskerfi fyrir úrgangsleysi.“ Samhliða þýðingarvinnunni var textinn 

orðtekinn og var einblínt á orð sem eru íðorð á sviði umhverfismála og endurvinnslu. Til að 

afmarka umfang verkefnisins var einnig nauðsynlegt að afmarka umfang orðalistans og var 

því sett viðmið um að hann yrði í kringum 100 orð. Það er því ljóst að ekki er um að ræða 

tæmandi orðalista á þessu sviði. 

4.2 Röðun í hugtakakerfi 

Í ljósi þess að um er að ræða mörg hugtök var byrjað á því að flokka þau niður svo hægt væri 

að setja þau skilmerkilega fram. Ákveðið var að hugtakakerfin myndu ráðast af 

flokkaskiptingunni og þau yrðu því sett fram í nokkrum smærri kerfum en þó gert grein fyrir 

því hvernig og hvar kerfin tengjast. Þetta var gert til þess að auka skýrleika 

framsetningarinnar. Þessi hugtakakerfi veita ekki heildstæða yfirsýn yfir það sem um ræðir, 

til að mynda geta efni verið bæði lífræn og hættuleg en ef sýna ætti öll möguleg tengsl 

hugtakanna myndi það skyggja á það hlutverk kerfisins að aðstoða við skilgreiningar þeirra. 

4.2.1 Efni 

Fyrsti flokkurinn var „efni“ en hugtökin í þeim flokki röðuðust eins og sýnt er hér að neðan. 

Flokkunarviðmið eru auðkennd með breiðum línum. 

 

 

Mynd 6: Hugtakakerfi 1 - efni 
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Eins og sjá má er að mestu um rökvensl að ræða en þó eru nokkur tengdarvensl í kerfinu sem 

útskýra þarf nánar. Venslin á milli nýta til fullnustu/lokuð hringrás/lífsferill og efni felast öll í 

efni og ferli sem snýst um það efni. Á milli endurvinnanlegt efni og smit eru tengdarvensl sem 

felst í tveimur efnum sem hafa áhrif hvort á annað. Á milli endurvinnanlegt efni og efni 

endurunnið eftir notkun eru svo tengdarvensl sem felast í afurð og innihaldi/íhlutum þeirrar 

afurðar. Á milli endurnotanlegur og geta til að vera nota aftur eru tengdarvensl sem felast í 

eiginleika og hlut sem hefur þennan eiginleika. Brotalínan hjá úrgangur gefur svo til kynna 

hvar þetta hugtakakerfi tengist við hið næsta. 

4.2.2 Úrgangur 

Annar flokkurinn sem unnið var með í hugtakakerfi er „úrgangur“ en fyrsta hugtakið þar er 

úrgangsefni sem myndar tengingu við fyrsta hugtakakerfið. 

 

 

Mynd 7: Hugtakakerfi 2 - úrgangur 

 

Eins og áður er hér mestmegnis um að ræða rökvensl en þó finnast nokkur tengdarvensl í 

kerfinu. Á milli úrgangur og úrgangsleysi eru tengdarvensl sem felast í afurð/efni og 

ferli/takmarki sem hefur þá afurð/efni í forgrunni. Á milli úrgangur og flæði úrgangs eru 

tengdarvensl sem felast í afurð og því magni sem sú afurð myndast í á ákveðnum stað. Á milli 
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brennsla og orka úr úrgangi eru tengdarvensl sem felast í afurð og aðgerð þar sem afurðin 

verður til. Þetta kerfi tengist svo yfir í hið þriðja fyrir tilstilli hugtaksins úrgangur og bætist þá 

við flokkunarviðmiðið „aðgerðir“. 

4.2.3 Aðgerðir 

Síðasti flokkurinn sem settur var upp í hugtakakerfi er „aðgerðir“. Í þessu hugtakakerfi eru 

aðgerðir, athafnir og ferli sem eiga sér stað í tengslum við úrgang. Enn á ný eru hér 

mestmegnis rökvensl en þó eru nokkur tengdarvensl. Ekki var jafn rík þörf á mismunandi 

flokkunarviðmiðum og í hinum tveimur kerfunum.  

 

 

Mynd 8: Hugtakakerfi 3 - aðgerðir 

 

Á milli flokkun og söfnunarílát eru tengdarvensl sem felast í athöfn og tóli sem notað er við 

slíka athöfn. Söfnunartunna er svo tegund af söfnunaríláti svo þar er aftur um að ræða 

rökvensl. Á milli rusl/sorp og sorphirða eru tengdarvensl sem felast í athöfn og afurð sem sú 

athöfn beinist að. Á milli endurvinnsla og endurvinnslustöð eru tengdarvensl sem felast í 

athöfn og stað þar sem sú athöfn fer fram. Á milli endurframleiða/gera upp og endurhönnun 

eru tengdarvensl sem felast í tveimur athöfnum sem gjarnan eru gerðar samhliða og hafa 

áhrif hvor á aðra. Á milli moltugerð og örvera eru tengdarvensl sem felast í ferli og lífveru 

sem er drifkraftur þess ferlis. 



21 
 

4.2.4 Hugtök utan hugtakakerfis 

Í orðasafninu eru fleiri hugtök sem ekki voru sett inn í hugtakakerfin sem greint er frá hér að 

ofan. Það var gert til að einfalda framsetningu þar sem þessi hugtök voru að einhverju leyti 

stök en tengdust þó flest sömu hugtökunum, annars vegar umhverfi og hins vegar úrgangi. 

Hugtök með tengdarvensl við úrgangur eru greining á úrgangi, mynda úrgang, myndun 

úrgangs og úttekt á úrgangi en í öllum þeim tilfellum eru tengdarvenslin þau að um er að 

ræða efni og ferli sem fjallar um það efni. Einnig er í þessum hópi myndunarstaður úrgangs 

þar sem venslin eru efni og staður þar sem efnið myndast. Hugtök sem tengjast umhverfi 

eru: 

 auðlind þar sem hlutavensl eru sá hluti umhverfisins sem nýtist manninum. Sjálfbærni 

tengist svo auðlind með tengdarvenslum þar sem eitt er fyrirbæri og hitt aðferð til að 

nota það fyrirbæri, og vistspor tengist auðlind með rökvenslum þar sem það hugtak 

fjallar um ákveðið magn af auðlindum. 

 vistkerfi þar sem hlutavensl felast í að vistkerfið er tiltekinn hluti umhverfisins. 

 hrein orka þar sem tengdarvensl felast í tveimur fyrirbærum sem eru að einhverju 

leyti háð tilvist hvort annars, að því leyti að tilvist annars þeirra hefur áhrif á hvernig 

og hversu góð tilvist hins er. 

 byggt umhverfi þar sem rökvensl eru tegund af umhverfi. 

 gróðurhúsalofttegundir þar sem tengdarvenslin eru fyrirbæri (umhverfið) og annað 

fyrirbæri hvers tilvist og/eða magn hefur áhrif á fyrra fyrirbærið. Hins vegar eru svo 

rökvensl á milli gróðurhúsalofttegundar og kolefnisspors þar sem hið síðarnefnda 

fjallar um ákveðið magn gróðurhúsalofttegundar yfir ákveðið tímabil. 

 grænir viðskiptahættir þar sem tengdarvenslin eru tvö fyrirbæri sem hafa áhrif hvort 

á annað. 

 jarðvegseyðing þar sem tengdarvenslin eru ferli og staðurinn þar sem það ferli á sér 

stað. 

 loftslagsáhrif þar sem tengdarvenslin eru áhrif og fyrirbæri sem þau áhrif verka á. 

Rökvensl eru svo á milli loftslagsáhrifa og loftslagsbreytinga en þau vensl felast í 

orsakasambandi. 

 lýðheilsa þar sem tengdarvenslin er ástand og staðurinn þar sem það ástand er til 

staðar. 

 mengun þar sem tengdarvenslin eru áhrif og fyrirbæri sem þau áhrif verka á. 
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 umhverfisáhrif þar sem tengdarvenslin eru áhrif og fyrirbæri sem þau áhrif verka á. 

 umhverfisvæn innkaupastefna og umhverfisvæn vara þar sem tengdarvenslin eru tvö 

fyrirbæri sem hafa áhrif hvort á annað.  

 varúðarreglan þar sem tengdarvenslin eru tvö fyrirbæri sem hafa áhrif hvort á annað.  

4.3 Ritun skilgreininga 

Ritun skilgreininga fór fram í tveimur stigum. Í þýðingarvinnunni sjálfri fór fram 

rannsóknarvinna þegar um var að ræða vandasöm hugtök. Skilgreiningar úr þeirri vinnu voru 

settar inn í hugakakerfið til bráðabirgða svo hægt væri að öðlast betri skilning á þeim. Sá 

skilningur var svo nýttur til að raða hugtökunum á réttan stað í hugtakakerfi en að því loknu 

voru skilgreiningarnar endurritaðar með það í huga að þær endurspegluðu stöðu hugtakanna 

í hugtakakerfinu og myndu lýsa afmarkandi einkennum þeirra með sem bestu móti. Flestar 

skilgreininganna eru inntaksskilgreiningar sem lýsa einkennum hugtaksins sem um ræðir. Þó 

eru einhver dæmi um umtaksskilgreiningar, til að mynda skilgreiningin á umhverfi. Þó reynt 

hafi verið að forðast það eftir fremsta megni finnast í kerfinu gallaðar skilgreiningar, til að 

mynda er skilgreiningin á óendurvinnanlegt efni dæmi um neikvæða skilgreiningu. Enn 

fremur eru skilgreiningarnar á hugtökunum myndun úrgangs og endurvinnanlegt efni dæmi 

um hringskilgreiningar. Loks ber að nefna landslagsmótun sem krefst takmarkaðrar vökvunar 

og landslagsmótun sem leggur áherslu á staðargróður en áður var greint frá ákvörðun 

varðandi þýðingu þessara hugtaka í kafla 3.3. Strangt til tekið eru íðorðin sjálf það ítarleg að 

skilgreiningarnar bæta ekki miklum upplýsingum við en lausnir á borð við 

staðargróðurslandslagsmótun hugnuðust þýðanda ekki þar sem þær eru ekki sérstaklega 

þjálar í texta. Hafa þarf huga að um er að ræða athafnir sem eru í raun ekki stundaðar á 

Íslandi. Það myndi því teljast ólíklegt að þessi verði í mikilli notkun í íslensku máli en ef það 

væri tilfellið yrði mikilvægara að finna þjált íðorð.  

Hér á eftir er íðorðasafnið skrifað út ásamt skilgreiningum og viðbótarupplýsingum þar 

sem við á. Hugtökum eru gefin númer í samræmi við röðun þeirra í hugtakakerfi en í þessari 

umfjöllun er litið á kerfin þrjú sem eitt stórt kerfi. Því halda hugtök, sem mynda tengingar við 

önnur kerfi, númerum sínum í fyrra kerfinu og miðast röðun innan seinna kerfisins við það. 

Fyrir sakir skýrleika eru flokkunarviðmiðum gefin númer en þau eru auðkennd með því að 

setja utan um þau sviga. Við uppsetningu kerfisins var stuðst við ritið Leiðbeiningar um 

íðorðastarf sem Heidi Suonuuti tók saman auk bókarinnar Terminologi 1: Principper og 

methoder eftir Bodil Nistrup Madsen. Tengdarvenslum eru ekki gefin númer en þau eru 

staðsett fyrir neðan hugtakið sem þau tengjast og auðkennd með örvum. 
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5. Þýðingar og íðorð 

Utan þess að fást báðar við tungumálið, eiga þýðingafræði og íðorðafræði margt 

sameiginlegt. Eins og áður hefur verið greint frá voru báðar greinar stundaðar um langt skeið 

áður en þær festu sig formlega í sessi sem fræðigreinar enda orsakast tilurð þeirra af 

nauðsyn einstaklinga og hópa til að gera sig skiljanleg og tjá sérhæfða hugsun. Þessi 

tiltölulega nýlega staða greinanna sem vísindagreina gerir það þó að verkum að fræðimenn 

reyna að styrkja stöðu þeirra með áherslum á það sem aðgreinir þær frá öðrum 

fræðigreinum. Báðar eru þær þó þverfaglegar greinar sem tengjast vitsmunavísindum, 

málvísindum og samskiptafræðum og byggja því að einhverju leyti á sameiginlegum grunni.62  

 Þrátt fyrir þessa samsvörun hafa greinarnar tvær ólík hlutverk. Í íðorðafræði er 

umfjöllunarefnið hugtök sem samsvara þekkingareiningum og þau skoðuð í samhengi við 

mál, hugsun og samskipti. Innan þýðingafræði eru íðorðin hins vegar hjálpartæki sem 

aðstoða þýðendur við að finna réttar lausnir á markmálinu, auk þess sem þau aðstoða þá við 

að öðlast nauðsynlega þekkingu á ákveðnu fagsviði. Ákveðið misræmi er í sambandi þeirra 

þar sem þýðingar nytjatexta þarfnast íðorðagrunna til að framkalla góðan marktexta en 

íðorðafræðin leitast ávallt helst við að orðtaka frumtexta en ekki þýðingu.63 Íðorðasafnið sem 

unnið var í þessu verkefni var unnið með orðtöku úr texta á frummáli þó það sé sett fram í 

röðinni íslenska-enska í þessu skjali. 

 Við störf sín geta þýðendur rekist á ýmsar tegundir íðorðavandamála. Stundum þekkir 

eða skilur þýðandi ekki hugtakið sem um ræðir eða er ekki viss hvort það sé til staðar ákveðin 

máleining á markmálinu sem samsvarar hugtakinu. Stundum eru nokkrir möguleikar í boði á 

markmálinu og óskýrt hvern þeirra skal velja og stundum hunsar þýðandi eða efast um þá 

orðræðu sem notuð er innan ákveðins fagsviðs. Til að leysa slík vandamál leita þýðendur 

lausna í tilvísunarritum eða hjá sérfræðingum en það er ávallt hluti af þýðingaferlinu. 

Munurinn á vandamálum tengdum íðorðum annars vegar og almennum vandamálum við 

þýðingu hins vegar er sá að þegar um er að ræða íðorðavanda felst lausnin ekki í því að finna 

leið til að tryggja samsvörun, þá mögulega með umorðun í marktexta, heldur í því að finna 

samsvarandi íðorð.64 Í einhverjum tilvikum er ekki til staðar ákveðin samsvarandi eining í 

markmálinu og þarf þýðandi þá að taka ákvörðun um þýðingu með tilliti til fjölmargra þátta, 

                                                      
62 (Cabré, 2010, bls. 356) 
63 (Cabré, 2010, bls. 357-358) 
64 (Cabré, 2010, bls. 359) 
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svo sem uppbyggingu markmálsins, eiginleika fagorðaforðans sem um ræðir og líkur þess að 

sérfræðingar á sviðinu tileinki sér þýðinguna sem valin er.65 

Dæmi um vandamál og lausnir tengdar þýðingum og íðorðum má finna í umfjöllun 

Olgu Cojocaru um þýðingu orðasafns frá Alþjóðasiglingamálastofnuninni úr ensku yfir á 

króatísku. Við greiningu frumtexta kom í ljós að hlutverk hans væri að tryggja öryggi þeirra 

sem ferðast um höfin, staðla tungumál sem notað er í slíkum ferðum og styðja aðila sem sjá 

um þjálfun í því að ná þeim tveimur markmiðum.66 Strangar kröfur eru gerðar til orðasafnsins 

og enga tvíræðni má finna. Ýmis vandamál komu upp við þýðingarvinnuna, til að mynda hvað 

varðaði ólíka setningarbyggingu tungumálanna tveggja. Einnig komu upp vandamál varðandi 

sérhæfðar orðasamsetningar sem ekki áttu beina samsvörun.67 Var það metið sem svo að 

komast ætti hjá því að beinþýða í slíkum tilfellum þar sem hvert stakt orð í samsetningunni 

ætti sér einnig almenna samsvörun sem kemur ekki til skila þeirri sérhæfðu merkingu sem 

átt er við. Frekar ætti þýðingin að leggja áherslu á að þýða orðin innan þess samhengis sem 

þau stóðu í en leitað var fanga í orðskýringum orðasafnsins sjálfs og þýðingin því byggð 

skilgreiningu orðsins innan fagsviðsins. Í lok umfjöllunar sinnar ítrekar Cojocuro mikilvægi 

samdræmds íðorðaforða en á því sviði sem um ræðir þarna getur tilvist hans skipt sköpum 

fyrir mannslíf.68 

Ef litið er á þýðingarferlið og íðorðavinnunna sem greint er frá hér að ofan má taka 

sem dæmi hugtakið diversion og sögnina því tengdu, divert. Þar blasti ekki við ein ákveðin 

lausn á íslensku og hefði ef til vill farið betur á því í einhverjum tilfellum að umorða textann. 

Hins vegar var það mat þýðanda að þetta orð teldist íðorð og af þeim sökum reyndist 

nauðsynlegt að finna ákveðna samsvörun þess í íslensku. Til samanburðar má líta á orðið 

greens, sem var fellt inn í annað orð í marktexta, þar sem það var ekki metið sem íðorð og 

bauð þar af leiðandi upp á meira frelsi í meðhöndlun textans. Einnig má nefna native 

landscaping og xeriscaping eins og greint er frá að ofan en þar ákvað þýðandi að 

beinþýðingar eða smíð nýyrða væri ekki til þess fallin að koma lesendum í skilning um 

merkingu þeirra. Það er ljóst af ofangreindu að íðorðafræði skiptir höfuðmáli hvað viðkemur 

því að viðhalda samræmi í textum innan fagsviða. Þó að það sé vissulega ekki ávallt spurning 

um líf og dauða er það ávallt spurning um fagmennsku, samræmi og fullan skilning á því sem 

um ræðir.  

                                                      
65 (Cabré, 2010, bls. 360) 
66 (Cojocaru, 2013, bls. 238) 
67 (Cojocaru, 2013, bls. 239) 
68 (Cojocaru, 2013, bls. 240) 
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6. Lokaorð 

Þýðingafræði og íðorðafræði eru nátengdar fræðigreinar sem eiga margt sameiginlegt þrátt 

fyrir mismunandi áherslur og nálgun. Sú vinna sem fór fram í þessu verkefni fólst í því að 

þýða nytjatexta, matskerfi fyrir fyrirtæki sem sækjast eftir vottun um úrgangsleysi. Samhliða 

því var textinn orðtekinn og útbúið orðasafn með íðorðum tengdum umhverfismálum og 

endurvinnslu. Afurðirnar, þýðinguna og íðorðasafnið, má finna hér fyrir neðan. Þar sem um 

er að ræða lokaverkefni þurfti að takmarka fjölda íðorða í orðasafninu og ber því að vekja 

athygli á að þetta er ekki tæmandi listi á þeim sviðum en safnið telur 111 orð sem öll mátti 

finna í áðurnefndum nytjatexta.  Hugtökunum var raðað í hugtakakerfi auk þess sem leitað 

var íslenskra samsvarana og skilgreiningar ritaðar með aðstoð ýmissa heimilda. Þýðingin var 

unnin í samræmi við hlutverk hennar sem virkjandi og upplýsandi texti með hliðsjón af 

skopos-kenningunni sem felur í sér að hlutverk textans ráði því hvaða ákvarðanir eru teknar í 

þýðingarferlinu. Í ljós kom að í einhverjum tilfellum var það sú staðreynd hvort ákveðið orð 

væri skilgreint íðorð eða ekki sem stýrði því hvaða ákvarðanir voru teknar í þýðingunni. Það 

var mat þýðanda að textagerðin og tengt hlutverk textans, sem virkjandi og upplýsandi texti, 

byði ekki upp á jafn mikið frelsi og í tjáningartexta. Því myndi hann ekki gegna hlutverki sínu 

sem skyldi ef þess væri ekki gætt að halda samræmi. Það er því niðurstaða höfundar að 

ítarleg íðorðavinna sé sérstaklega mikilvæg innan nytjaþýðinga þar sem þær fást við texta á 

sviði tækni, vísinda, fræða og atvinnulífsins. Í sinni allra öfgakenndustu mynd getur 

mikilvægið falist í lífsbjörg fólks en algengara er þó að það felist í því að þekking flytjist á milli 

fólks með réttum og samræmdum hætti. Það er grundvöllur góðrar og faglegrar 

nytjaþýðingar sem er hið endanlega markmið vandvirkra þýðenda. 
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Formáli 
TRUE (Total Resource Use and Efficiency) vottun um úrgangsleysi er notuð af vinnustöðum til 

að skilgreina, stefna að og ná markmiðum sínum um úrgangsleysi sem minnkar þá 

kolefnisspor þeirra og eflir lýðheilsu. 

 

Það eru samtökin Green Business Certification Inc. (GBCI) sem veita TRUE-vottun en það eru 

óháð samtök sem eru leiðandi í því að veita viðurkenningar fyrir framúrskarandi græna 

viðskiptahætti á alþjóðavettvangi. GBCI voru stofnuð árið 2008 og eru einu samtökin á sviði 

grænna viðskiptahátta og sjálfbærs iðnaðar sem bjóða upp á vottun og viðurkenningar og 

eru ein um að veita verkefnum vottanir og fagviðurkenningar á borð við LEED, PEER, WELL, 

SITES, GRESB, Parksmart og TRUE. GBCI er einnig alþjóðlegur vottunaraðili fyrir EDGE 

vottunarkerfið og eini vottunaraðili fyrir öll EDGE-verkefni á Indlandi. Með nákvæmum 

vottunar- og viðurkenningarstöðlum hefur GBCI knúið áfram upptöku grænna viðskiptahátta, 

sem stuðlar að alþjóðlegri samkeppnishæfni, eykur árangur í umhverfismálum og bætir 

heilbrigði manna. 

 

Markmið fyrirtækja, félagasamtaka og ríkisrekinna stofnana sem taka þátt í TRUE-

vottunarkerfinu fyrir úrgangsleysi er að beina öllum föstum úrgangi frá urðun, brennslu (orka 

úr úrgangi) og umhverfinu. Til að hljóta vottun þurfa vinnustaðir að uppfylla 7 

lágmarksskilyrði og fá að minnsta kosti 31 stig á TRUE stigablaðinu fyrir úrgangsleysi. 

TRUE er heildstæð nálgun sem beinist að því að breyta flæði efna um samfélagið, svo enginn 

úrgangur verði til. TRUE ýtir undir endurhönnun lífsferla auðlinda  svo allar vörur séu notaðar 

aftur. TRUE stuðlar að aðferðum sem taka tillit  til alls lífsferils sérhverrar vöru sem notuð er 

á vinnustað. Með TRUE getur vinnustaðurinn sýnt heiminum hvað verið er að gera til að 

lágmarka þann úrgang sem myndast þar. 

 

Rými með TRUE-vottun sýna ábyrgð gagnvart umhverfinu, nýta auðlindir betur og hjálpa til 

við að breyta úrgangi í sparnað og nýjar tekjulindir. Með því að loka hringrásinni minnka þau 

gróðurhúsalofttegundir, stýra áhættu, draga úr rusli og mengun, endurfjárfesta auðlindum í 

nærumhverfi og auka virði fyrirtækis síns og samfélags. TRUE-vottaðir vinnustaðir: 

 SPARA PENINGA: Úrgangur er til marks um óhagkvæmni og minnkun úrgangs 

minnkar útgjöld. 
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 SÝNA HRAÐARI FRAMFARIR: Stefna um úrgangsleysi bætir framleiðsluferli og 

forvarnir í umhverfismálum, sem getur leitt til stærri, hugmyndaríkari skrefa. 

 STYÐJA SJÁLFBÆRNI: Stefna um úrgangsleysi styrkir stoðirnar þrjár: fólk, pláneta og 

hagnaður. 

 BÆTA FLÆÐI EFNA: Stefna um úrgangsleysi notar minna af nýjum hráefnum og sendir 

engin úrgangsefni í urðun, brennslu (orka úr úrgangi) og út í umhverfið. 

Það að uppfylla skilyrðin og einingarnar í TRUE vottuninni um úrgangsleysi hefur í för með 

sér eftirfarandi ávinning fyrir sérhvern vinnustað sem er að leitast eftir betri nálgun á notkun 

sína á auðlindum og vill bæta starfsemi sína: 

 Hjálpar við að útrýma mengun — í loftinu okkar, vatninu og jörðinni — sem ógnar 

lýðheilsu og vistkerfum 

 Bætir rekstrarafkomu með því að draga úr kostnaði 

 Minnkar vistsporið með því að nota minna af efnum, nota endurunnin og mildari efni, 

og gefa vörum lengra líf með því að auka líkur á að hægt sé að gera við þær og taka 

þær auðveldlega í sundur að lokinni notkun. 

 Stuðlar að jákvæðum áhrifum á umhverfislega og efnahagslega sjálfbærni í hinu 

byggða umhverfi með því að vernda umhverfið, minnka kostnað, drífa áfram þróun 

nýrra markaða og skapa störf um gjörvallt hagkerfið. 

 Stuðlar að öflugri þátttöku allra, með þjálfun allra starfsmanna og myndun 

viðskiptatengsla tengdum úrgangsleysi við birgja og viðskiptavini. 

 Gerir vinnustaðnum kleift að sýna ábyrgð sína og skyldurækni gagnvart 

nærsamfélaginu, heiminum og umhverfinu 
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SAGA 
Bandaríska viðskiptaráðið um úrgangsleysi bjó til vottunina árið 2013, og var hún fyrsta 

matskerfið fyrir úrgangsleysi, framkvæmt af þriðja aðila fyrir vinnustaði sem uppfylla 

skilgreiningu samtakanna Zero Waste International Alliance á úrgangsleysi. Þann 1. nóvember 

2016  tók GBCI að sér ábyrgðina á áframhaldandi stjórnun og þróun vottunarkerfisins. Þau sem 

tóku upphaflega þátt í þróun matskerfisins voru meðal annars: 

 

STARFSFÓLK OG NEFNDARFORYSTA 

 SUE BEETS-ATKINSON: Formaður vottunarnefndar og fyrrum formaður USZWBC; 

Sjálfbærnistjóri hjá SBM Management 

 GARY LISS: Fyrrum formaður og varaformaður USZWBC; Gary Liss & Associates 

 RICK ANTHONY: Fyrrum meðlimur stjórnar USZWBC; Richard Anthony Associates 

 STEPHANIE BARGER: Stofnandi USZWBC og fyrrum framkvæmdastjóri þess; Forstjóri 

markaðsbreytinga & -þróunar - TRUE vottun um úrgangsleysi, USGBC 

 EMILY DeCREMER: Fyrrum starfsmaður USZWBC; Stjórn vottunarkerfisins, 

Úrgangsleysi, GBCI 

 

FYRRUM STJÓRN USZWBC OG VIÐSKIPTARÁÐGJAFAR 

 ANA WYSSMANN: Verkefnastjóri fasts iðnaðarúrgangs og endurvinnslu hjá JLL 

 BOB HOLLIS: Yfirmaður hjá The Mobius Network 

 ANGELA, T. HOWE: Yfirmaður lögfræðideildar Surfrider Foundation 

 MIKE CAREY: Samræmingarstjóri sjálfbærni hjá Orange Coast College 

 CHERI CHASTAIN: Forstöðukona sjálfbærni hjá Sierra Nevada Brewing Co. 

 RICK CRANDALL: Umhverfisstjóri hjá Albertsons, LLC 

 JILL DONELLO: Eigandi Education Program Development 

 MARYELLEN ETIENNE: Meðstofnandi REUSE.International 

 JUDI GREGORY: Eigandi Go2Zero Strategies 

 STEPHEN GRONER: Forstjóri SGA Inc. 

 SCOTT LUTOCKA: Rekstrarstjóri hjá Pizza Produce 
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 MANDI McKAY: Samræmingarstjóri sjálfbærni hjá Sierra Nevada Brewing Co. 

 RYAN McMULLAN: Umhverfis- og öryggisstjóri hjá Toyota Motor Sales 

 ANDREA NYLUND: Yfirmaður hjá Eco Hatchery 

 MARIALYCE PEDERSEN: Stefnumótunarsérfræðingur hjá The Walt Disney Company 

 CURT SMITH: Sorps- & endurvinnslustjóri hjá Vons/Safeway Company 

 TOM WRIGHT: Sjálfbærniráðgjafi hjá Sustainable Bizness Practices 

 

Upphafleg fjármögnun var fengin hjá California Community College Chancellor‘s Office, 

Workforce & Economic Development Division, með Advanced Manufacturing Sector styrk 

#13-152-001 sem veittur er af Sierra College Center for Applied Competitive Technologies. 

Sérstakar þakkir fá stofnmeðlimir USZWBC fyrir rausnarlegan stuðning sinn. 

 

Eftirfarandi einstaklingar studdu verkefnið með setu í Ráðgjafarnefnd GBCI um úrgangsleysi: 

 

RÁÐGJAFARNEFND GBCI UM ÚRGANGSLEYSI 

 RICK ANTHONY: Forstjóri Richard Anthony Associates 

 SUE BEETS-ATKINSON: Sjálfbærnistjóri, SBM Management (Nefndarformaður) 

 MIKE CAREY: Samræmingarstjóri sjálfbærni hjá Orange Coast College 

 CHERI CHASTAIN: Forstöðukona sjálfbærni hjá Sierra Nevada Brewing Co. 

 STEPHEN GRONER: Forstjóri SGA Inc. 

 BOB HOLLIS: Yfirmaður hjá The Mobious Network 

 GARY LISS: Forstjóri Gary Liss & Associates 

 SCOTT LUTOCKA: Rekstrarstjóri hjá Pizza Produce 
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AFMÖRKUN 
SKILGREINING Á ÚRGANGSLEYSI 

GBCI skilgreinir úrgangsleysi í samræmi við samtökin Zero Waste International Allicance 

(zwia.org): 

 

„Úrgangsleysi er takmark sem er siðferðilega rétt, hagkvæmt, skilvirkt og framsýnt, til að 

leiðbeina fólki í að breyta lífsstíl sínum og venjum til að líkja eftir sjálfbærum náttúrulegum 

hringrásum, þar sem allt brottkast er hannað til að verða að auðlind fyrir aðra til að nota. 

Úrgangsleysi felur í sér hönnun og stjórnun á vörum og ferlum til að forðast og eyða 

kerfisbundið því magni og eiturvirkni sem fylgir úrgangi og efnum, varðveita og endurnýta 

allar auðlindir, og ekki brenna eða grafa þær. Innleiðing úrgangsleysis mun útrýma allri losun 

í jörð, vatn eða loft sem ógnar heilsu plánetunnar, manneskja, dýra eða plantna.“ 

 

VERKEFNI 

TRUE matskerfi fyrir úrgangsleysi er notað fyrir vinnustaði með fastar starfsstöðvar og 

starfsemi þeirra. Vinnustaðurinn (eða nokkrir vinnustaðir á sömu landareigninni) sem sækir 

um vottun er skilgreindur sem „verkefni.“ Verkefni er afmarkað af lagalegum lóðamörkum, 

sem geta eða geta ekki innihaldið fleiri en eina byggingu. Verkefni sem eru staðsett á landi í 

eigu hins opinbera, innan stærri vinnustaðar sem ekki sækist eftir vottun, eða á 

háskólasvæðum sem hafa ekki lóðamörk sín á milli, mega afmarka sig með lagalegum 

mörkum háskólasvæðisins eða skilgreina aðra afmörkun sem er með öllu innan hinnar 

lagalegu eignar. Ekki er leyfilegt að sleppa hlutum landareignarinnar og búa þannig til 

afmörkun í afkáralegu lagi til þess eins að fá ákveðinn einingafjölda. Núverandi matskerfi 

vottar ekki eigandann/fyrirtækið eða vörur þeirra eða þjónustu sem úrgangslaus. 

 

Aðrar forsendur fyrir skilgreiningu verkefnis eru sem hér segir: 

 Öll starfsemi verður að fara fram innan skilgreindrar afmörkunar verkefnis og verður 

að vera gerð grein fyrir henni með samræmdum hætti í gögnum sem tilgreina skilyrði 

og einingar. 

 Allt svæðið innan afmörkunar verkefnisins verður að hafa sama eiganda, 

umsjónarmann, eða verktaka, eða vera á forræði sama rekstrarfélags. 

 Vinnustaðurinn (eða vinnustaðirnir) sem tekur þátt í verkefninu verður að vera 

starfræktur í að minnsta kosti 12 mánuði og hafa skilgreint viðmiðunartímabil fyrir 

tölur um úrgang sem beint er annað. 

 Það er engin hámarks eða lágmarksstærð til að verkefni sé gjaldgengt til að sækja um 

vottun. 
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Þó að hægt sé að nota TRUE matskerfi fyrir úrgangsleysi um allan heim eru sum viðmið 

einkennandi fyrir Bandaríkin. Þar af leiðandi eru verkefni í öðrum löndum ábyrg fyrir að finna 

sambærileg viðmið og gögn í sínu heimalandi. 

 

AFMÖRKUN EFNA 

TRUE vottunin um úrgangsleysi tekur til alls brottkasts (kallað „efni“ í þessu skjali) sem er í 

föstu formi, hættulaust og myndast innan afmörkunar verkefnisins. Þetta á við um efni sem 

myndast við reglubundna starfsemi sem og þau sem verða til við tilfallandi störf 

(byggingarstarfsemi og niðurrif, sérstaka viðburði o.s.frv.). Hættuleg efni eru skilgreind af 

lögsagnarumdæmi, ríki eða landi verkefnisins. Fljótandi úrgangur fellur innan afmörkunar 

efnis ef tekið er við honum til urðunar í viðkomandi lögsagnarumdæmi, ríki eða landi. Skólp 

telst ekki með. 

 

BEINA ÚRGANGI ANNAÐ 

Allir sem sækjast eftir vottun verða að skila inn útreikningum á úrgangi sem beint er annað. 

Þessar tölur ættu að vera notaðar á samræmdan hátt þegar farið er yfir skilyrðin og 

einingarnar. Hlutfall þess sem beint er annað á að endurspegla alla starfsemi innan 

afmörkunar verkefnisins og innihalda öll efni sem myndast innan þeirrar afmörkunar. 

Útreikningar á því sem beint er annað skulu vera eftir þyngd sem hér segir: 

 

Beint annað % = 

Efni beint frá urðun, brennslu (orka úr 

úrgangi) og umhverfi 

Heildarmagn sem myndast 

 

GBCI gerir ekki kröfu um ákveðna mælieiningu. Hins vegar verða öll efni að vera skráð og 

mæld með sömu mælieiningu. Fyrir nánari upplýsingar um útreikninga á því sem beint er 

annað, vinsamlegast skoðið kaflann Einingar fyrir að beina annað. 

 

Eftirfarandi aðgerðir eru allar taldar ásættanlegar leiðir til að beina úrgangi annað og má 

nota þær við útreikningana: 

 MINNKUN – Viðleitni til að minnka það magn efna sem myndast má taka með í 

útreikninga þess sem beint er annað svo lengi sem sú minnkun sé skrásett frá 

ákveðnu viðmiðunartímabili sem endurspeglar fyrri starfsemi 
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 ENDURNOTKUN – Þegar komist er hjá förgun með því að nota hluti aftur. 

 MOLTUGERÐ – Þegar lífræn efni eru brotin niður af örverum og verða að 

jarðvegsbæti. 

 ENDURVINNSLA – Þegar efnum er breytt í hráefni til framleiðslu og notuð til að búa 

til nýjar vörur (felur ekki í sér notkun sem orkugjafa eða í orkuvinnslu). 

 LOFTFIRRÐ MELTUN – Þegar lífræn efni eru brotin niður af örverum í súrefnislausu 

rými og verða að jarðvegsbæti (aukaafurðum sem verða til verður að safna og finna 

not fyrir í náttúrunni). 

 ÖNNUR VINNSLUTÆKNI, sem felur ekki í sér brennslu eða orku úr úrgangi, þar sem 

fundin eru not fyrir lokaafurðina í náttúrunni eða hagkerfinu. 
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VOTTUNARFERLIÐ 
TRUE vottunarkerfið fyrir úrgangsleysi grundvallast á athugun matsaðila sem metur hversu 

vel vinnustaðir standa sig í að lágmarka hættulausan fastan úrgang og hámarka skilvirkni sína 

í notkun auðlinda. Matsaðilinn er hlutlaus þriðji aðili sem veitir þjónustu undir beinu eftirliti 

GBCI og á viðkomandi að yfirfara og meta hversu vel er farið eftir skilyrðum matskerfisins. 

Vottunarferlið felur í sér eftirfarandi skref: 

 

 

Sjá skjalið „GBCI’s Guide to TRUE Zero Waste Certification“ fyrir nánari upplýsingar. 
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LÁGMARKSSKILYRÐI VERKEFNA 
Eftirfarandi sjö viðmiðunarreglur og starfsvenjur eru skilyrði svo fyrirtæki geti fengið og 

haldið TRUE-vottun um úrgangsleysi: 

 Fyrirtæki eða verkefni sem sækist eftir vottun er með stefnu um úrgangsleysi. 

 Á síðustu 12 mánuðum hefur verkefni náð að beina að meðaltali 90% eða meira af 

föstum, hættulausum úrgangi (í þessu skjali kallað „efni“) frá urðun, brennslu (orka úr 

úrgangi) og umhverfi. Efni sem beint er annað eru minnkuð, notuð aftur, endurunnin, 

notuð í moltugerð og/eða endurnýtt í náttúrunni eða hagkerfinu. 

 Verkefni uppfyllir öll lög og reglugerðir um fastan úrgang og endurvinnslu sem sett 

eru af ríki, fylki/héraði og sveitarfélagi. Verkefni hefur öll tilskilin leyfi fyrir losun í loft, 

vatn og jörð sem krafist er fyrir söfnun, meðhöndlun og vinnslu efna. 

 Verkefni fylgja gögn sem sýna viðmiðunarár fyrir úrgang sem beint er annað og 

mælingar síðan á viðmiðunarárinu sem gera ráð fyrir breytingum á stærð, tegund og 

eðli starfseminnar. 

 Hlutfall smits fer ekki yfir 10% fyrir öll efni sem aðstaða verkefnis skilar frá sér. 

 Verkefni skilar inn 12 mánaða gögnum um úrgang sem beint er annað á hverju ári til 

að halda vottuninni. 

 Félag skilar inn ferilsrannsókn um átaksverkefni í úrgangsleysi. 
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YFIRLIT YFIR MATSKERFIÐ 
Þetta skjal inniheldur grundvallarskilyrði og einingar í TRUE-matskerfinu fyrir úrgangsleysi. Í 

matskerfinu er alls hægt að fá 81 mögulega einingu. Mæta verður öllum lágmarksskilyrðum 

kerfisins ef verkefni á að koma til greina fyrir vottun. Einingar í matskerfinu eru flokkaðar í 15 

flokka sem endurspegla allar hliðar árangursríkrar áætlunar um úrgangsleysi. Allar einingar 

eru taldar valkvæðar en hins vegar verður verkefni að ná 31 stigi fyrir einingar til að hljóta 

vottun. Það eiga ekki allar einingar við öll verkefni en samansafn eininga í boði veitir fjölmörg 

tækifæri til að hljóta vottun. Það er ekki gerð krafa um að fá einingar í öllum flokkum og það 

er enginn lágmarksfjöldi flokka sem fá verður einingar í. 

 

Hver eining og meðfylgjandi skilyrði eru tilgreind með eftirfarandi hætti: 

 MARKMIÐ: lýsir markmiðum eða ávinning sem hlýst af einingunni. 

 SKILYRÐI: aðgerðir, ráðstafanir eða viðmið sem verkefni verður að standa skil á til að 

fá eininguna. 

 MÖGULEGAR AÐGERÐIR: starfsvenjur sem verkefnisteymið getur notað til að fá 

eininguna. Listinn yfir leiðirnar í þessum hluta er ekki tæmandi og við hvetjum 

verkefni til að nota skapandi lausnir sem eru sérsniðnar sínum aðstæðum til að fá 

einingu. 

 GÖGN SEM SKILA Á INN:  tilgreinir hverju verkefni þarf að skila inn til að sýna að það 

fylgi skilyrðunum fyrir að fá eininguna. Þessi gögn geta innihaldið stefnu eða áætlun 

sem tilgreinir ákveðnar forsendur, útreikninga sem sýna frammistöðu 

starfsstöðvarinnar eða lýsingu á verklagi sem komið hefur verið á til að uppfylla 

skilyrðin. Þessi gögn munu vera til stuðnings og upplýsingar í vettvangseftirlitinu. 
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EININGAR 
FLOKKAR VOTTUNAR  

VOTTUN: 31–37 stig SILFUR: 38–45 stig GULL: 46–63 stig PLATÍNUM: 64–81 stig 

 

YFIRLIT YFIR FLOKKA & STIG  

ENDURHÖNNUN 4 FORYSTA 6 

MINNKUN 7 ÞJÁLFUN 8 

ENDURNOTKUN 7 GREINING Á ÚRGANGSLEYSI 5 

MOLTA (JÖRÐ TIL JARÐAR) 7 STJÓRNUN Á FYRRI STIGUM 4 

ENDURVINNSLA 3 FORVARNIR FYRIR HÆTTULEGAN ÚRGANG 5 

SKÝRSLUGERÐ UM ÚRGANGSLEYSI 4 KERFI MEÐ LOKAÐRI HRINGRÁS 4 

BEINA  ANNAÐ  (A.M.K. 90%) 5 NÝSKÖPUN 3 

ÚRGANGSLAUS INNKAUP 9 HEILDARSTIG 81 

 

EINING ENDURHÖNNUN  

Eining 1 Hafa söfnunarílát í réttri stærð og viðeigandi þjónustustig. 

Eining 2 Endurskipuleggja samninga um söfnun fasts úrgangs m.t.t.  

  úrgangsleysis. 

Eining 3 Endurskoða alla 9 myndunarstaði úrgangs. 

Eining 4 Endurskoða birgðakeðju í heild sinni. 

 

EINING MINNKUN  

Eining 1 Skrá efni sem eru minnkuð, flokkað eftir vörutegundum. 

Eining 2 Innleiða eftirlitskerfi sem kemur í veg fyrir úrgang áður en hann  

  myndast. 

Eining 3 Setja markmið um að minnka heildarstærð/magn vöruumbúða. 

Eining 4 Gera að minnsta kosti eina meginstarfsemi skrifstofunnar  

  pappírslausa. 

Eining 5 Stilla alla prentara á að prenta báðum megin á pappírinn. 

Eining 6 Stunda grasendurvinnslu  á öllum flötum sem þarf að slá. 

Eining 7 Minnka garðaúrgang með landslagsmótun sem leggur áherslu á staðargróður 

og takmarkaða vökvun umfram þá sem kemur frá náttúrunnar hendi. 
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EINING ENDURNOTKUN  

Eining 1 Þróa verkferla sem leggja áherslu á endurnotkun. 

Eining 2 Skrá endurnotkun á vörubrettum og vörugámum. 

Eining 3 Innleiða endurnotanleg flutningsílát. 

Eining 4 Taka upp kerfi til að endurnota skrifstofuvörur og efnivið. 

Eining 5 Nota endurnotanleg/endingargóð matarílát. 

Eining 6 Gefa allan mat sem er hæfur til manneldis til góðs málefnis. 

Eining 7 Taka þátt í verkefni þar sem óætur matur er gerður að dýrafóðri. 

 

EINING MOLTA (JÖRÐ TIL JARÐAR)  

Eining 1 Aðskilja söfnun lífræns úrgangs frá öðrum efnum. 

Eining 2 Nota garðaafklippur aftur eða nota þær í moltugerð eða meltun. 

Eining 3 Setja matarafganga og/eða óhreinan pappír í moltugerð innan starfsstöðvar. 

Eining 4 Setja matarafganga og/eða óhreinan pappír í moltugerð utan starfsstöðvar. 

Eining 5 Nota/endurnota moltu eða jarðvegsþekjuefni innan starfsstöðvar. 

Eining 6 Innleiða aðra vinnslutækni fyrir lífræn efni. 

Eining 7 Nota moltu af starfstöðinni til að framleiða mat fyrir vinnustaðinn. 

 

EINING ENDURVINNSLA  

Eining 1 Nýta 80% efna, eftir þyngd, til fullnustu. 

Eining 1.2 Nýta 100% efna, eftir þyngd, til fullnustu. 

Eining 2 Finna endastöðvar endurunninna vara. 

 

EINING SKÝRSLUGERÐ UM ÚRGANGSLEYSI  

Eining 1 Skrá niður hversu miklu er beint annað, flokkað eftir tegund vöru eða úrgangs. 

Eining 2 Fylgjast með fjármálagögnum um það sem beint er annað og förgun úrgangs. 

Eining 3 Útbúa loftslagsáhrifaskýrslu með að nota WARM-módelið frá 

Umhverfisverndarstofnun Bandaríkjanna. 

Eining 4 Verða virkur þátttakandi í WasteWise-verkefni Umhverfisverndarstofnunnar 

Bandaríkjanna. 
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EINING  EFNI SEM BEINT ER FRÁ URÐUN, BRENNSLU (ORKA ÚR ÚRGANGI) OG 

UMHVERFINU  

Eining 1.1 90,1%–94,9% beint annað. 

Eining 1.2 95%–96,9% beint annað. 

Eining 1.3 97%–98,9% beint annað. 

Eining 1.4 99%–99,9% beint annað. 

Eining 1.5 100% beint annað. 

 

EINING ÚRGANGSLAUS INNKAUP  

Eining 1 Taka upp umhverfisvænar innkaupareglur eða –stefnu. 

Eining 2 Umhverfisvænar innkaupareglur eða -stefna fela í sér að velja frekar vörur  

  sem eru endingargóðar. 

Eining 3 Velja frekar pappírs- og viðarvörur sem framleiddar eru á sjálfbæran hátt. 

Eining 4 Merkja umhverfisvæna hluti sérstaklega í vörulistum. 

Eining 5 Fylgjast með kaupum á umhverfisvænum vörum. 

Eining 6 Velja frekar notaðar, uppgerðar og/eða endurframleiddar vörur. 

Eining 7.1    Allar frekari aðgerðir tengdar umhverfisvænum innkaupum. 

Eining 7.2    Allar frekari aðgerðir tengdar umhverfisvænum innkaupum. 

Eining 7.3    Allar frekari aðgerðir tengdar umhverfisvænum innkaupum. 

 

EINING FORYSTA  

Eining 1 Æðri stjórnendur setja sér markmið um úrgangsleysi. 

Eining 2 Farið er yfir aðgerðir til að beina úrgangi annað með æðri stjórnendum 

mánaðarlega. 

Eining 3 Ýta undir og hvetja til þátttöku starfsmanna. 

Eining 4 Taka ábyrgð á vörum og umbúðum fyrirtækisins. 

Eining 5 Skylda birgja til að taka ábyrgð á vörum og umbúðum. 

Eining 6 Æðri stjórnendur kynna úrgangsleysi í samfélaginu. 

 

EINING ÞJÁLFUN  

Eining 1 Láta allt starfsfólk fá eintak af markmiðum/stefnu um úrgangsleysi. 

Eining 2 Bæta upplýsingum um úrgangsleysi inn í starfsmannakynningar. 
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Eining 3 Upplýsa starfsfólk um aðgerðir tengdar úrgangsleysi ársfjórðungslega. 

Eining 4 Merkja öll söfnunarílát vel. 

Eining 5 Þjálfa starfsfólk innkaupadeildar. 

Eining 6 Gera úrgangsleysi að hluta af starfsmannamati og/eða bónusakerfi. 

Eining 7 Fela minnst einum starfsmanni leiðtogahlutverk tengt úrgangsleysi. 

Eining 8 Bjóða öllu starfsfólki upp á þjálfun um úrgangsleysi. 

 

EINING GREINING Á ÚRGANGSLEYSI  

Eining 1 Gera árlega úttekt á úrgangi. 

Eining 2 Greina niðurstöðu árlegrar úttektar á úrgangi og innleiða tilmæli sem þar 

koma fram. 

Eining 3 Ljúka árlegri úttekt á endurvinnanlegum efnum. 

Eining 4 Bæta endurvinnanlegum efnum sem hafnað er aftur í skráningu á flæði 

úrgangs. 

Eining 5 Virkja starfsfólk í úttekt og/eða greiningu á úrgangi. 

 

EINING STJÓRNUN Á FYRRI STIGUM  

Eining 1 Vinna með birgjum að því að útrýma óendurvinnanlegum umbúðum. 

Eining 2 Velja frekar birgja sem setja sér markmið um úrgangsleysi. 

Eining 3 Óska eftir því að birgjar noti 100% endurvinnanlegar umbúðir. 

Eining 4 Óska eftir því að birgjar endurhanni vörur m.t.t. endurnotkunar og 

endurvinnslu. 

 

EINING FORVARNIR FYRIR HÆTTULEGAN ÚRGANG  

Eining 1 Meðhöndla hættuleg efni á réttan hátt. 

Eining 2 Geyma skýrslur í að minnsta kosti 3 ár. 

Eining 3 Endurnota eða endurvinna spilliefni. 

Eining 4 Minnka notkun hættulegra efnasambanda/efna. 

Eining 5 Safna spilliefnum frá starfsmönnum og/eða viðskiptavinum. 

  



41 
 

EINING LOKUÐ HRINGRÁS  

Eining 1 Gera kröfu um að minnst 30% af keyptum skrifstofupappír sé endurunnin 

neysluvara. 

Eining 2 Gera kröfu um að minnst 20% af keyptum pappír til ræstinga sé endurunninn 

neysluvara. 

Eining 3 Kaupa moltu af aðila í nærumhverfi. 

Eining 4 Tryggja að efni haldist á staðbundnum mörkuðum og komi aftur á 

vinnustaðinn. 

 

EINING NÝSKÖPUN  

Eining 1 Taka þátt í uppvinnsluverkefnum. 

Eining 2 Skuldbinda sig til að minnka árlegt brottkast. 

Eining 3 Innleiða nýstárlegar aðgerðir til að minnka úrgang. 
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ENDURHÖNNUN 
EINING 1 FYRIR ENDURHÖNNUN:  HAFA SÖFNUNARÍLÁT Í RÉTTRI STÆRÐ OG VIÐEIGANDI 

ÞJÓNUSTUSTIG 

MARKMIÐ: Að tryggja að ummál, magn og fjöldi tæminga fyrir hvern efnisflokk sé rétt og 

viðeigandi miðað við hversu mikið efni myndast. 

SKILYRÐI: Meta öll ílát til að tryggja að þau séu af hæfilegri stærð og tímaáætlun sé 

viðeigandi. Innleiða stefnu þar sem ílátin eru endurskoðuð reglulega og viðeigandi breytingar 

á stærð íláta og tíðni tæminga gerðar í samræmi við þjónustuaðila. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR:  Ef ílátið er opið má notast við athugun starfsmanns áður en það 

er flutt í burtu. Einnig má nota viðurkennda vigtarnótu til að bera saman raunþyngd ílátanna 

við mögulegt rúmtak þeirra. Matið skal eiga sér stað yfir tímabil af hæfilegri lengd til hægt sé 

að gera nægilega ráð fyrir tímabundnum sveiflum í magni efna sem myndast og tímaáætlun 

söfnunar. Rusl-/urðunarílát skulu fá nýtt hlutverk á geymslusvæðum og þau notuð fyrir 

endurnotanlegar vörur, endurvinnanleg efni eða lífrænan úrgang. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því hvernig stærð ílátanna hefur verið lagfærð og greinir frá áætlun um 

reglubundna endurskoðun. 

 Gögn sem sýna lagfæringar á þjónustustigi (svo sem breytingar á samningi eða 

samkomulagi, verkbeiðnir, eða skrifleg tilmæli) eða gögn (svo sem ljósmyndir, 

útreikninga o.fl.) sem sýna að ílát séu af viðeigandi stærð. 

 

EINING 2 FYRIR ENDURHÖNNUN:  ENDURSKIPULEGGJA SAMNINGA UM SÖFNUN FASTS 

ÚRGANGS M.T.T. ÚRGANGSLEYSIS 

MARKMIÐ: Að hvetja alla aðila til að minnka úrgang með samkomulagi um söfnun fasts 

úrgangs. 

SKILYRÐI: Endurskoða samkomulög um söfnun fasts úrgangs fyrir ALLA birgja sem 

meðhöndla úrgang og endurnotanleg/endurvinnanleg efni. Tilgreina og innleiða breytingar á 

að minnsta kosti einu samkomulagi sem hvetur til minnkunar úrgangs sem fer í urðun, 

brennslu (orka úr úrgangi) og út í umhverfið. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Ganga í lið með þjónustuaðilum til að kanna úrræði þar sem báðir 

aðilar græða. Vinna að því að minnka smit á milli efna til að tryggja hátt verðgildi þeirra til 

endursölu eða virkja þjónustuaðila í öðrum verkefnum (þjálfun, úttekt á úrgangi, o.s.frv.). 



43 
 

Þjónustuaðili gæti  kynnt sér fyrirkomulag þar sem hann fær hlutdeild í hagnaði af sölu 

endurvinnanlegra efna eða látið samninga gera ráð fyrir sveiflum í samræmi við magn 

og/eða þyngd efna sem flutt eru af staðnum. Hægt er að bæta við eða auka endurvinnslu, 

moltugerð eða endurnotkun eftir því sem úrgangur sem fer í urðun minnkar. Þegar 

vinnustaðurinn minnkar magn úrgangs, sem fluttur er í burtu, minnkar 

flutningskostnaðurinn. Þetta kerfi hvetur til minnkunar á þeim úrgangi sem myndast. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem tilgreinir samkomulag við birgja, endurskoðunarferlið sem fór fram, og 

breytingarnar sem það hafði í för með sér í að minnsta kosti einu tilfelli. 

 Gögn sem varpa ljósi á lagfæringar sem gerðar voru á samingi/samningum við birgja 

(svo sem breytingar, verkbeiðnir eða skrifleg tilmæli). 

  

EINING 3 FYRIR ENDURHÖNNUN: ENDURSKOÐA ALLA 9 MYNDUNARSTAÐI ÚRGANGS 

MARKMIÐ: Að tryggja ítarlega endurskoðun á öllu sem snýr að myndun úrgangs á gjörvöllum 

vinnustaðnum. 

SKILYRÐI: Fara yfir alla myndunarstaði sem til staðar eru og leita að tækifærum til að tryggja 

að öll efni á því svæði séu nýtt til fullnustu miðað við viðmiðunartímabil. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Finna hverjir af 9 myndunarstöðum úrgangs (vörugeymsla- og 

dreifing, skrifstofuaðstaða,  mötuneytisþjónusta, lóðarviðhald, byggingaframkvæmdir, 

framleiðsla, viðhald farartækja, vörusala, húsnæði & móttökur) eru til staðar í fyrirtækinu. 

Fara yfir magn efna sem myndast á hverjum myndunarstað fyrir sig og tilgreina tækifæri til 

að hanna svæðin svo úrgangur myndist ekki. Innleiða þær aðferðir til að minnka úrgang sem 

tilgreindar eru. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti með skrá yfir myndunarstaði sem eru til staðar á vinnustaðnum og hvernig 

efnum á hverju svæði er nú beint annað með efstu mögulegu aðferð í stigveldi 

úrgangsleysis. Textinn verður einnig að lýsa endurskoðunarferli. Gögn geta einnig 

verið skriflegar skýrslur eða fundargerðir, ef við á. 
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EINING 4 FYRIR ENDURHÖNNUN: ENDURSKOÐA BIRGÐAKEÐJU Í HEILD SINNI 

MARKMIÐ: Að útrýma úrgangi eða komast hjá honum með endurhönnun á birgðakeðju. 

SKILYRÐI: Fara yfir innkaupaskýrslur og samkomulag innan birgðakeðju til að finna tækifæri 

til að útrýma úrgangi frá birgjum eða komast hjá honum endurhönnun. Grípa til minnst 

einnar aðgerðar sem minnkar úrgang frá birgi. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR:  Gera skrá yfir birgðakeðju og endurskoða vörur og efni sem keypt 

eru frá hverjum birgi. Fara yfir öll efni og leita að tækifærum til að endurhanna starfsvenjur 

til að lágmarka úrgang. Hefja samtal við birgja um að hafna vörum og efnum sem munu fara 

til spillis á vinnustaðnum, gera kröfu um að þeir taki við þessum efnum aftur eða velji leiðir 

sem mynda minni úrgang. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir endurskoðunarferlinu með meðfylgjandi breytingum á samkomulagi 

eða þeim vörum/efni sem keypt er inn. 

 Gögn sem varpa ljósi á þær lagfæringar sem gerðar hafa verið á samningi/samningum 

við birgja eða breytingar á vöruinnkaupum (innkaupaskýrslur, kvittanir, reikningar 

o.s.frv.). Einnig má leggja fram fundargerðir eða skrifleg samskipti þar sem óskað er 

eftir því við birginn að hann geri breytingar. 
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MINNKUN 
EINING 1 FYRIR MINNKUN: SKRÁ EFNI SEM ERU MINNKUÐ, FLOKKAÐ EFTIR 

VÖRUTEGUNDUM 

MARKMIÐ: Að tryggja að minnkun efna sé skráð með ákveðið viðmiðunartímabil til 

hliðsjónar til að mæla gagn yfirstandandi minnkunartilrauna. 

SKILYRÐI: Tilgreina minnst eitt efni sem verið er að minnka og safna gögnum um magn þess 

efnis með hliðsjón af ákveðnu viðmiðunartímabili sem er lýsandi fyrir núverandi starfsemi. 

Taka upp aðferðafræði til að mæla minnkun eftir þyngd eða magni á viðeigandi hátt fyrir 

hvert efni. Reikna út minnkun og sýna niðurstöðurnar flokkaðar eftir vörutegundum. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR:  Skrá magn efnis sem myndast á tilteknu viðmiðunartímabili, 

venjulega einu almanaksári eða fjárhagsári áður en aðgerðir til að minnka það tiltekna 

úrgangsefni voru innleiddar. Reikna því næst út núverandi magn sem myndast af sama efni í 

kjölfar aðgerða til að minnka úrgang. Þetta ætti að gera fyrir hverja efnistegund sem 

markmiðið er að minnka. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem tilgreinir hvaða efni voru minnkuð og lýsir aðferðafræðinni sem notuð var 

til að reikna út minnkun úrgangs fyrir hvert og eitt efnanna. 

 Gögn um magn og/eða þyngd efna sem mynduðust á viðmiðunartímabili og á 

núverandi tímabili. Í gögnum ætti einnig að koma fram útreiknuð minnkun/munur. 

 

EINING 2 FYRIR MINNKUN:  INNLEIÐA EFTIRLITSKERFI SEM KEMUR Í VEG FYRIR ÚRGANG 

ÁÐUR EN HANN MYNDAST 

MARKMIÐ: Að koma í veg fyrir úrgang áður en hann myndast með því að finna tækifæri til 

að minnka úrgang á fyrra stigi í daglegri starfsemi. 

SKILYRÐI: Tilgreina og innleiða minnst eitt kerfi eða tól til að aðstoða við reglubundna 

endurskoðun á starfsemi og þeirri myndun úrgangs sem tengist henni. Kerfið eða tólið 

verður að hjálpa notendum að koma auga á og útrýma úrgangi á fyrri stigum starfsemi. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Skoða kerfi sem eru til og þróa tól til að hafa eftirlit með flæði efna 

í starfsemi vinnustaðarins. Fara reglulega yfir gögn til að koma auga á aðgerðir þar sem mikill 

úrgangur myndast. Að öðrum kosti er hægt að leita ráða hjá þriðja aðila sem býður upp á 

hugbúnað fyrir eftirlit/vöktun eða tól á vefnum sem henta starfsemi vinnustaðarins. 
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GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir þeim kerfum eða tólum sem eru notuð til að hjálpa við að útrýma 

úrgangi á fyrri stigum. 

 Gögn sem sýna hvaða kerfi og stjórnunarhættir eru til staðar til að hafa eftirlit með 

flæði efna (töflur, skýrslur sem eru útbúnar, skjáskot). 

 

EINING 3 FYRIR MINNKUN: SETJA MARKMIÐ UM AÐ MINNKA HEILDARSTÆRÐ/MAGN 

VÖRUUMBÚÐA 

MARKMIÐ: Að minnka umbúðaúrgang sem myndast á vinnustaðnum sem og á síðari stigum. 

SKILYRÐI: Skilgreina markmið um minnkun umbúða sem koma inn á staðinn og fara út af 

honum. Búa til og innleiða stefnu til að ná öllum markmiðum. Safna gögnum um 

viðmiðunarstærð og -magn umbúða utan um efni sem fara bæði inn og út af staðnum. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Fara yfir heildarmagn vöruumbúða sem myndast fyrir efni sem 

koma inn á staðinn og fara út af honum. Varðandi efni sem koma inn á staðinn skal vinna 

með birgjum á fyrri stigum til að koma auga á efni sem gætu verið í óhóflegum eða 

ónauðsynlegum umbúðum. Finnið því næst lausn til að útrýma umbúðunum eða minnka 

þær. Varðandi efni sem fara út af staðnum skal vinna með framleiðslu-, rekstrar- og/eða 

pökkunardeildum til að koma auga á tækifæri til að minnka þau umbúðaefni sem myndast 

innanhúss. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem skilgreinir markmið í minnkun umbúða og lýsir stefnu til að ná því 

markmiði. 

 Gögn um skrifleg markmið sem sett hafa verið til að minnka heildarstærð/-magn 

vöruumbúða fyrir efni sem bæði koma inn á staðinn og fara út af honum. 

 Gögn um viðmiðunarstærð og -magn vöruumbúða fyrir efni sem koma inn á staðinn 

og fara út af honum. 

 

EINING 4 FYRIR MINNKUN: GERA AÐ MINNSTA KOSTI EINA MEGINSTARFSEMI 

SKRIFSTOFUNNAR PAPPÍRSLAUSA 

MARKMIÐ: Að koma í veg fyrir pappírsúrgang og varðveita auðlindir með því að nota þá 

tækni sem er fáanleg. 
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SKILYRÐI: Tilgreina eina eða fleiri starfsemi á skrifstofu sem notar pappír eins og er en myndi 

henta að gera pappírslausa. Innleiða pappírleysi í minnst einni starfsemi sem valin er og 

áætla minnkun á pappírsúrgangi. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Finna hvaða starfsemi á skrifstofu er hægt að gera pappírslausa 

(t.d. útgáfa reikninga, gerð tímaáætlana, launavinnsla, o.fl.). Meta sérþarfir sem þarf að 

uppfylla með rafrænni framkvæmd á þeirri starfsemi sem valin er (t.d. staðfesting móttöku 

eða trúnaður). 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því hvernig minnst ein starfsemi á skrifstofu var gerð pappírslaus og 

hvernig þörfum skrifstofunnar er mætt án pappírsnotkunar. 

 Gögn um áætlaða minnkun á pappírsúrgangi. 

 

EINING 5 FYRIR MINNKUN: STILLA ALLA PRENTARA Á AÐ PRENTA BÁÐUM MEGIN Á 

PAPPÍRINN 

MARKMIÐ: Að minnka pappírsúrgang og varðveita auðlindir. 

SKILYRÐI: Tryggja að allir prentarar á vinnustaðnum séu stilltir á að prenta báðum megin á 

pappírinn. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Biðja tölvudeildina og/eða söluaðila prentara að stilla prentarana 

svo sjálfgefið sé að þeir prenti báðum megin. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því hvernig stefnan var innleidd. 

 Gögn sem sýna stefnu eða reglur sem teknar hafa verið upp. 

  

EINING 6 FYRIR MINNKUN: STUNDA GRASENDURVINNSLU Á ÖLLUM FLÖTUM SEM ÞARF 

AÐ SLÁ 

MARKMIÐ: Að hætta alveg að senda gras í urðun eða brennslu (orka úr úrgangi). 

SKILYRÐI: Stunda grasendurvinnslu með því að skilja slegið gras eftir á öllum flötum sem þarf 

að slá og leyfa því að brotna niður.69  

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Gera grasendurvinnslu að skilyrði þegar verksvið er afmarkað í 

samningum við þá sem sjá um lóðaumhirðu. Að öðrum kosti  skal vinna með lóðareiganda að 

                                                      
69 Aths. þýð.: aukaupplýsingum er bætt við setninguna aftast 
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því að taka upp þessa starfsvenju eða búa til stefnu um grasendurvinnslu og þjálfa starfsfólk í 

henni. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir starfsvenjum. 

 Ef notast er við utanaðkomandi fyrirtæki eða þjónustuaðila skal sýna samning um 

lóðaumhirðu með ítarlegri lýsingu á innleiðingu grasendurvinnslu eða bréf ritað á 

bréfsefni fyrirtækis sem sér um lóðaumhirðu þar sem lýst er yfir að þetta sé gert. 

 

EINING 7 FYRIR MINNKUN: MINNKA GARÐAÚRGANG MEÐ LANDSLAGSMÓTUN SEM 

LEGGUR ÁHERSLU Á STAÐARGRÓÐUR OG TAKMARKAÐA VÖKVUN UMFRAM ÞÁ SEM 

KEMUR FRÁ NÁTTÚRUNNAR HENDI 

MARKMIÐ: Að koma í veg fyrir eða minnka magn græns úrgangs sem myndast á 

vinnustaðnum. 

SKILYRÐI: Gróðursetja plöntur eða nota landslagsmótunaraðferðir þar sem lítið sem ekkert 

þarf að snyrta landslagið og farga úrgangsefnum. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR:  Vinnustaðurinn getur ráðfært sig við landslagsarkitekt, 

landslagshönnuð og/eða þjónustuaðila í lóðaumhirðu til að koma auga á möguleika á því að 

gróðursetja staðargróður eða gróður sem krefst takmarkaðrar vökvunar. Velja frekar plöntur 

sem þarf lítið sem ekkert að vökva. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir plöntum eða landslagsmótunaraðferðum þar sem lítið sem ekkert þarf 

að snyrta landslagið og farga úrgangsefnum. 

 Gögn (svo sem myndir) sem sýna lóðina hjá vinnustaðnum. 
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ENDURNOTKUN 
EINING 1 FYRIR ENDURNOTKUN: ÞRÓA VERKFERLA SEM LEGGJA ÁHERSLU Á 

ENDURNOTKUN 

MARKMIÐ: Að minnka eða útrýma notkun á einnota efnum sem hent er eftir notkun. 

SKILYRÐI: Þekkja einnota efni og gera áætlun sem hjálpar við að minnka eða útrýma minnst 

einni tegund efnis/hlutar.  Þróa kerfi sem auðvelda endurnotkun efna, annaðhvort innan 

vinnustaðarins eða á seinni stigum hjá þriðja aðila. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR:  Finna efni sem eru notuð einu sinni og síðan fargað.  Koma auga á 

tækifæri til að skipta einnota efnum út fyrir endingargóðar og endurnotanlegar vörur. 

Úrgangsefni sem mögulegt er að nota aftur eru venjulega fjölhæf, endingargóð og framleidd 

í reglulegu magni.  Sumar mögulegar leiðir fela í sér (en einskorðast ekki við): að skipta út 

bréfþurrkum fyrir handklæði og búa til kerfi til að þvo þau, að nota endurnotanleg ílát fyrir 

sýnatöku eða mælingar eða ílát sem fyllt er á aftur. Til eru fjölmörg samtök sem tengja þá 

sem framleiða endurnotanleg efni við þá sem þurfa þau (t.d. Reuse alliance og Building 

Materials Reuse Association). 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir þróun kerfa sem auðvelda endurnotkun efna. 

 

EINING 2 FYRIR ENDURNOTKUN: SKRÁ ENDURNOTKUN Á VÖRUBRETTUM OG 

VÖRUGÁMUM 

MARKMIÐ: Að mæla aðgerðir til endurnotkunar og minnka þörfina fyrir að kaupa ný 

vörubretti og/eða vörugáma. 

SKILYRÐI: Taka upp  ferli til að hafa eftirlit með og skrá endurnotkun vörubretta og 

vörugáma á bæði innleið og útleið.  Þróa aðferðafræði til að mæla fjölda og mánaðarlegt 

magn endurnotaðra vörubretta og vörugáma eftir þyngd. Ef vörubretti eru fengin frá birgjum 

skal sýna gögn um magn sem flutt er frá staðnum. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Gera þarfagreiningu fyrir starfsemina og sjá hvar nota megi notuð 

vörubretti og vörugáma. Þekkja flæði notaðra vörubretta og vörugáma inn á vinnustaðinn og 

út af honum. Þróa eftirlitskerfi til að skrá fjölda vörubretta og vörugáma sem eru notuð aftur 

í hverjum mánuði og finna áætlaða eða raunverulega þyngd þeirra. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir aðferðafræðinni sem notuð er til að mæla fjölda og magn, eftir þyngd, 

endurnotaðra vörubretta, vörugáma sem koma inn á staðinn og vörugáma sem fara 

út af honum. 
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 Gögn sem sýna eftirlit með mánaðarlegum fjölda og magni, eftir þyngd, 

endurnotaðra vörubretta, vörugáma sem koma inn á staðinn og vörugáma sem fara 

út af honum. Ef vörubretti eru fengin frá birgjum má leggja fram gögn frá birgi með 

sömu upplýsingum. 

 

EINING 3 FYRIR ENDURNOTKUN: INNLEIÐA ENDURNOTANLEG FLUTNINGSÍLÁT 

MARKMIÐ: Að minnka úrgang við vöruflutninga og samgöngur sem tengjast starfseminni. 

SKILYRÐI: Nota endurnotaleg ílát úr plasti, málmi, við eða öðru endingargóðu efni til að flytja 

hluti eða birgðir. Endurnotanleg ílát má nota fyrir sendingar sem fara út af staðnum og/eða 

það sem berst frá birgjum, innan fyrirtækis, eða frá viðskiptavinum. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Finna hvaða tegundir flutningsíláta eru í notkun núna og hversu 

mikið er notað af þeim í hverjum mánuði. Meta þá möguleika sem eru í boði til að skipta út 

öllum ílátum sem eru einnota eða þarf að endurvinna, þar á meðal með að reikna út arðsemi 

þess að fjárfesta í þeim miðað við væntanlega notkun. Velja besta möguleikann og skipta út 

ílátum sem eru eru einnota eða þarf að endurvinna. Athuga hvort birgjar bjóði upp á kerfi 

þar sem hægt er að skila ílátum. Fylgjast með notkun á ílátum70 og magni úrgangs sem 

forðast er að henda og endurvinna í skýrslum um það sem beint er annað. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir hvaða tegundir endurnotanlegra íláta eru notaðar og í hvaða starfsemi 

þau eru notuð. 

 

EINING 4 FYRIR ENDURNOTKUN: TAKA UPP KERFI TIL AÐ ENDURNOTA SKRIFSTOFUVÖRUR 

OG EFNIVIÐ 

MARKMIÐ: Að framlengja eigið verðgildi skrifstofuvara og efniviðar sem er ekki enn úr sér 

genginn.  

SKILYRÐI: Taka upp ferli til að safna og endurúthluta skrifstofuvörum og/eða efnivið sem ekki 

er í notkun innanhúss eða utan. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Útbúa stað fyrir söfnun og endurúthlutun á skrifstofuvörum 

og/eða efnivið sem ekki er í notkun og fræða starfsfólk um ferlið.  Þetta getur falið í sér 

skrifstofuhúsgögn og  búnað. Að auki gera ráðstafanir til að efniðviðurinn sem safnast verði 

flokkaður og skipulagður. Meta tækifæri til að nota hlutina aftur innanhúss eða gefa þá til 

góðgerðafélaga í nærumhverfi. 

                                                      
70 Aths. þýð.: „á ílátum“ er mín viðbót, í frumtexta eingöngu „track usage“. 
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GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir ferlinu við að safna og endurúthluta skrifstofuvörum til að lengja líf 

þeirra. 

 Gögn um kerfi sem gæti verið til staðar, þar á meðal skrifleg stefna eða verklag. Ef 

endurnotkun er utan vinnustaðarins skal leggja fram afrit af móttökukvittunum, 

bréfum eða samkomulagi. 

 Mynd af svæðinu þar sem efniviður er geymdur (valkvætt). 

 

EINING 5 FYRIR ENDURNOTKUN: NOTA ENDURNOTANLEG/ENDINGARGÓÐ MATARÍLÁT 

MARKMIÐ: Að minnka eða útrýma úrgangi sem myndast af einnota matarílátum. 

SKILYRÐI: Útvega endurnotanlega/endingargóða valkosti í stað einnota íláta í kaffistofum 

starfsfólks og á sameiginlegum svæðum og fyrir viðskiptavini ef við á. Gera drög að áætlaðri 

minnkun úrgangsefna og áætluðum sparnaði með kerfinu. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Finna vörur og ferli sem geta komið í stað einnota íláta sem eru í 

notkun. Hlutir sem ætti að skoða eru til dæmis (en ekki eingöngu): borðbúnaður, ferðaílát, 

diskar, skálar og einnota bollar. Innleiðing gæti krafist þess að gert sé ráð fyrir uppvaski á 

staðnum og/eða dreifingu og söfnun fata fyrir óhreint leirtau. Íhuga að dreifa 

endurnotanlegum drykkjarglösum og hitakönnum til starfsfólks til að ýta undir notkun á 

endingargóðum vörum. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir innleiðingu endurnotanlegra/endingargóðra íláta þar sem tekið er 

fram hvaða einnota hlutum hefur verið skipt út. 

 Gögn um minnkun úrgangsefna og sparnað sem hlaust af innleiðingu kerfisins. 

  

EINING 6 FYRIR ENDURNOTKUN: GEFA ALLAN MAT SEM ER HÆFUR TIL MANNELDIS TIL 

GÓÐS MÁLEFNIS 

MARKMIÐ: Að nýta eigið verðgildi matvöru til fullnustu. 

SKILYRÐI:  Finna alla viðeigandi matvöru sem er hæf til manneldis.  Finna samtök á svæðinu 

sem hafa þörf fyrir hana, og gera ráðstafanir til að gefa matinn. Taka upp ferli fyrir 

matvælaöryggi til að tryggja að maturinn haldist hæfur til manneldis. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Finna myndunarstaði matarúrgangs og ákveða hvar hægt er að 

varðveita og gefa mat sem hæfur er til manneldis. Vinna beint með góðgerðasamtökum sem 
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gefa bágstöddum mat eða vinna með samtökum sem tengja þá sem gefa mat við samtök 

sem þurfa hann. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir innleiðingu matargjafa. Í textanum ætti að koma fram hvaða aðferðir 

eru notaðar til að koma auga á viðeigandi matvöru, gæta að matvælaöryggi og finna 

samtök sem taka á móti og endurúthluta mat. 

 Gögn um mat sem var gefinn (kvittanir, bréf, samkomulag, skýrslur). 

 

EINING 7 FYRIR ENDURNOTKUN: TAKA ÞÁTT Í VERKEFNI ÞAR SEM ÓÆTUR MATUR ER 

GERÐUR AÐ DÝRAFÓÐRI 

MARKMIÐ: Að nýta eigið verðgildi matvöru til fullnustu. 

SKILYRÐI: Finna viðeigandi matvöru sem er hæf til dýraeldis. Finna samtök á svæðinu sem 

þurfa matvöruna til að fóðra dýr og gera ráðstafanir til að þau taki matinn. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Finna myndunarstaði matarúrgangs og ákveða hvar hægt er að 

varðveita og gefa mat sem hæfur er til dýraeldis. Vinna beint með sveitabýlum, þeim sem 

stunda búfjárrækt, dýragörðum, verndarsvæðum, framleiðendum dýrafóðurs eða öðrum 

samtökum sem starfa að umhirðu dýra. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir innleiðingu matargjafa. Textinn ætti að innihalda aðferðir sem notaðar 

eru til að finna viðeigandi matvöru og tilgreina sveitabýlin eða samtökin sem nota 

matarleifarnar. 

 Gögn um þátttöku í dýrafóðursverkefni (kvittanir, bréf, samkomulag, 

þjónustusamningar, skýrslur). 
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MOLTA (JÖRÐ TIL JARÐAR) 
EINING 1 FYRIR MOLTU: AÐSKILJA SÖFNUN LÍFRÆNS ÚRGANGS FRÁ ÖÐRUM EFNUM 

MARKMIÐ: Að tryggja að lífræn efni séu greind frá flæði úrgangs á réttan hátt til að stuðla að 

gagnlegri notun efnanna og lágmarka smit frá öðrum efnum. 

SKILYRÐI:  Búa til ferli fyrir söfnun lífræns úrgangs þar sem hann er flokkaður eftir því hvaðan 

úrgangurinn kemur.  Söfnun og flokkun á að fara fram fyrir framan og aftan 

mötuneytisþjónustu hússins, kaffiaðstöðu og alla aðra staði þar sem lífrænn úrgangur 

myndast. Lífræn efni verða að vera aðgreind frá öðrum efnum öllum stundum, þar á meðal á 

staðnum þar sem þau eru sótt af þjónustuaðila. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Finna þau svæði þar sem lífrænn úrgangur myndast og útvega 

söfnunartunnur sem eru merktar fyrir lífrænt. Að setja nánari upplýsingar og myndir á 

tunnurnar varðandi hluti sem er tekið við og hluti sem eru bannaðir mun hjálpa til við að 

lágmarka smit eða útrýma því. Þjálfa starfsfólk í að flokka rétt. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir ferlinu fyrir söfnun á lífrænum efnum sem eru flokkuð eftir uppruna. 

 Myndir af söfnunarkerfi (valkvætt). 

 

EINING 2 FYRIR MOLTU: NOTA GARÐAAFKLIPPUR AFTUR EÐA NOTA ÞÆR Í MOLTUGERÐ 

EÐA MELTUN 

MARKMIÐ: Að beina lífrænum efnum frá urðun og brennslu (orka úr úrgangi) og í átt að því 

að verða að verðmætum og næringarríkum jarðvegi. 

SKILYRÐI: Búa til og innleiða kerfi til að safna öllum grænum úrgangi sem fellur til við 

landslagsmótun og setja hann svo í moltugerð, meltun og/eða gera hann að 

jarðvegsþekjuefni. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Finna hvaða efni myndast við landslagsmótun. Upplýsa lóðadeild 

eða fyrirtæki sem sér um lóðaumhirðu um væntingar (með samningi eða óskum um 

starfsvenjur) þess efnis að allar garðaafklippur eigi að fara í moltugerð, meltun eða vera 

gerðar að jarðvegsþekjuefni. Ef vinnustaðurinn fargar efnum ætti að útvega sérstakar tunnur 

fyrir vinnslu græns úrgangs. Finnið aðferð við moltugerð, meltun eða endurnotkun sem getur 

tekið við efnunum sem myndast á staðnum. Ef efni eru flutt af staðnum af fyrirtæki sem sér 

um lóðaumhirðu skal staðfesta að þau verði unnin á réttan hátt. 
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GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir ferli sem er til staðar til að safna þeim úrgangi sem verður til við 

landslagsmótun og setja hann í moltugerð, meltun, eða breyta honum í 

jarðvegsþekjuefni. Textinn ætti að lýsa því hvernig efnin eru fundin, ráðstöfun þeirra 

og tilgreina fyrirtækið/fyrirtækin sem sjá um að vinna efnin (ef við á). 

 Gögn sem staðfesta starfsvenjurnar, þar á meðal skrifleg stefna fyrirtækisins eða 

samningur við aðila sem sér um lóðaumhirðu.  Hægt er að staðfesta að þjónustuaðili 

sé notaður til að safna grænum úrgangi með reikningum, samkomulögum, 

vigtarnótum eða formlegum bréfum frá þjónustuaðila eða vinnsluaðila. 

  

EINING 3 FYRIR MOLTU: SETJA MATARAFGANGA OG/EÐA ÓHREINAN PAPPÍR Í 

MOLTUGERÐ INNAN STARFSSTÖÐVAR 

MARKMIÐ: Að beina lífrænum efnum frá urðun og brennslu (orka úr úrgangi) og í átt að því 

að verða að verðmætum og næringarríkum jarðvegi. 

SKILYRÐI: Búa til og innleiða kerfi til að setja matarafganga og/eða óhreinan pappír í 

moltugerð innan starfsstöðvar. Tryggja að matarafgangar brotni almennilega niður áður en 

þeim er dreift aftur sem jarðvegsbæti eða í öðrum hagnýtum tilgangi. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Finna árangursríka leið til að setja efni sem myndast á staðnum í 

moltugerð. Aðferðir sem notaðar eru til moltugerðar gætu verið múgaaðferð, notkun maðka, 

eða notkun loftháðra lokaðra eininga. Fullnægjandi úrræði og þjálfun ætti að vera til staðar 

fyrir starfsfólk sem fær það verkefni að meðhöndla efnið svo tryggt sé að hráefnin séu af 

réttri samsetningu, við rétt hitastig og í réttu magni. Tryggja að öllum reglugerðum 

sveitarfélags og ríkis um moltugerð innan starfsstöðvar sé fylgt. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir ferlinu við moltugerð úr matarafgöngum og óhreinum pappír innan 

starfsstöðvar. Texti ætti að innihalda nákvæma lýsingu á tímaramma, stjórnun 

ferlisins og stjórntækjum sem hafa verið innleidd til að tryggja að samsetning 

matarafganga sé rétt áður en þeim er dreift. 

 Myndir af moltugerð (valkvætt). 
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EINING 4 FYRIR MOLTU: SETJA MATARAFGANGA OG/EÐA ÓHREINAN PAPPÍR Í 

MOLTUGERÐ UTAN STARFSSTÖÐVAR 

MARKMIÐ: Að beina lífrænum efnum frá urðun og brennslu (orka úr úrgangi) og í átt að því 

að verða að verðmætum og næringarríkum jarðvegi. 

SKILYRÐI: Finna og nota þjónustuaðila utan starfsstöðvar til að sjá um moltugerð úr 

óhreinum pappír og/eða mat. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Finna aðila til að sjá um moltugerð sem getur tekið á móti 

efnunum sem myndast á svæðinu. Tryggja að viðeigandi áætlanir um söfnun og flutninga séu 

til staðar til að meðhöndla efnin sem myndast. Tryggja að allir aðilar (t.d. húsverðir og 

mötuneyti) sem meðhöndla og farga efnum fái þjálfun um ferlið. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem tilgreinir fyrirtækið/fyrirtækin sem sjá um moltugerð og stutt lýsing á 

ferlum þeirra. 

 Gögn sem staðfesta þjónustuna (samningar, samkomulög, formleg bréf o.s.frv.). 

 

EINING 5 FYRIR MOLTU: NOTA/ENDURNOTA MOLTU EÐA JARÐVEGSÞEKJUEFNI INNAN 

STARFSSTÖÐVAR 

MARKMIÐ: Að efla markaðsvirði moltu og jarðvegsþekjuefnis. Búa til betri jarðveg og auka 

heilbrigði plantna á svæðinu. 

SKILYRÐI: Finna svæði þar sem molta eða jarðvegsþekjuefni gæti nýst lóðinni, kaupa slíkt og 

nota á þessi svæði. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Vinna með þjónustuaðila sem sér um lóðaumhirðu eða slíku 

starfsfólki að því að finna svæði þar sem molta eða jarðvegsþekjuefni myndi nýtast lóðinni. 

Finna söluaðila, helst í nærumhverfi, og kaupa moltu og/eða jarðvegsþekjuefni. 

Bera efnið á eins og þarf. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því hvernig molta eða jarðvegsþekjuefni var keypt og borið á svæðið. 

 Gögn sem styðja kaup eða notkun moltu eða jarðvegsþekjuefnis á lóðinni. Látið magn 

efna sem notað var og tímaramma fylgja með. 
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EINING 6 FYRIR MOLTU: INNLEIÐA AÐRA VINNSLUTÆKNI FYRIR LÍFRÆN EFNI 

MARKMIÐ: Stuðla að hagnýtri, hættulausri notkun lífrænna efna og/eða mynda hreina orku. 

SKILYRÐI: Nota sérstaka vinnslutækni fyrir lífræn efni, sem er hagnýt, hættulaus og/eða 

myndar hreina orku. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR:  Meta tækifæri sem eru til staðar í samfélaginu eða þann búnað 

sem er til á starfsstöðinni til að vinna lífræn efni á annars konar, hættulausan hátt. Þetta gæti 

falið í sér ýmsar tegundir meltunar, svo sem loftfirrða meltun. Leiðirnar munu vera mjög 

mismunandi eftir atvinnugreinum, starfsemi á staðnum og verkferlum, flæði úrgangs og 

þeim möguleikum sem standa til boða í nærsamfélaginu. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir vinnslutækninni og þeim árangri sem hefur náðst í ferlinu. 

 Gögn um tæknina sem er notuð, svo sem myndir af búnaði eða kvittanir fyrir kaupum 

á honum. Ef notast er við utanaðkomandi þjónustuaðila skal sýna gögn sem sýna fram 

á samkomulag/veitta þjónustu. 

 

EINING 7 FYRIR MOLTU: NOTA MOLTU AF STARFSSTÖÐINNI TIL AÐ FRAMLEIÐA MAT FYRIR 

VINNUSTAÐINN 

MARKMIÐ: Að sýna fram á skyldurækni gagnvart umhverfinu og lífrænu kerfi náttúrunnar 

með því að nýta matarúrganga til að hjálpa við að rækta nýjan mat fyrir neyslu þeirra sem 

mynduðu úrganginn upprunalega. 

SKILYRÐI: Búa til ferli þar sem molta, sem verður til úr matarúrgangi á svæðinu, er notuð til 

að rækta nýjan mat til notkunar innan fyrirtækisins. Ef notast er við aðila sem sér um 

moltugerð utan starfsstöðvar skal kaupa alla moltu sem myndast fyrir tilstilli vinnustaðarins 

til notkunar innan hans. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Ef vinnustaður hefur innleitt moltugerð úr matarúrgangi og 

óhreinum pappír á svæðinu skal nota lokaafurðina sem jarðvegsbæti á reit sem ætlaður er til 

að rækta matjurtir. Ef slíkt er gert annars staðar skal kaupa lokaafurðina frá aðilanum sem 

sér um moltugerð fyrir vinnustaðinn. Matjurtir svo sem kál og grænmeti, sem tekið er upp úr 

reitnum, skal nota í mötuneyti á starfsstöðinni eða í kaffistofum starfsfólks. 
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GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir ítarlega hvernig molta sem myndast úr matarúrgangi á svæðinu er 

notuð til að framleiða nýjan mat til notkunar innan fyrirtækis. Magn og tegund 

matvöru sem er ræktuð, ásamt því hvernig matur er notaður í moltuna, ætti að fylgja 

með. Moltu, sem notuð er innan starfsstöðvar, ætti að vera lýst ítarlega í textanum. 

 Myndir af garðinum (valkvætt). 
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ENDURVINNSLA 
EINING 1.1 FYRIR ENDURVINNSLU: NÝTA 80% EFNA, EFTIR ÞYNGD, TIL FULLNUSTU 

MARKMIÐ: Að tryggja að kannað sé að nýta efni til fullnustu áður en þau eru endurunnin. 

SKILYRÐI: Finna hvaða flokkar af efnum myndast á vinnustaðnum (sjá neðar). Finna hvernig 

sérhvert efni, sem myndast á vinnustaðnum, telst nýtt til fullnustu. Sýna fram á að 80% efna, 

eftir þyngd, sé nýtt til fullnustu. Ef 80% allra efna sem myndast, eftir þyngd, samanstendur 

bara af einu efni, verða 3 næststærstu flokkar í flæði úrgangs, eftir þyngd, einnig að vera 

nýttir til fullnustu. 

Nýta til fullnustu: Endanleg notkun brottkasts sem er endurnýtt þar til það hefur náð hæsta 

verðgildi sínu. Að nýta til fullnustu er metið samkvæmt eftirfarandi stigskiptingu frá ZWIA: 

1. Endurnotkun vöru eða efnis í upprunalegum tilgangi þeirra, í öðrum tilgangi, eða 

endurnotkun íhluta þeirra. 

2. Endurvinnsla ólífrænna efna í kerfi með lokaðri hringrás eða í stakri notkun. 

3. Moltugerð eða gerð jarðvegsþekjuefnis úr lífrænum efnum til að viðhalda 

jarðvegi, forðast notkun efnaáburðar, eða minnka jarðvegseyðingu og rusl og 

viðhalda raka. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR:  Fara yfir hvaða efni myndast í starfsemi vinnustaðarins í öllum 12 

meginflokkum vörutegunda/brottkasts. Leita að tækifærum til að minnka, endurnota og 

uppvinna efni áður en þau eru endurunnin. Vekja aðra til vitundar og nota skapandi leiðir til 

að virkja starfsfólk, svo sem samkeppni eða önnur átaksverkefni, til að koma frekar auga á 

tækifæri sem eru til staðar á svæðinu. 

Fyrir neðan eru meginflokkarnir 12 

 

1. Endurnotanlegt 2. Pappír 3. Plöntuafklippur 4. Rotnar/matur 

5. Gerviefni  6. Viður 7. Postulín  8. Vefnaður 

9. Jarðvegur  10. Málmar 11. Gler  12. Efnasambönd 

 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því hvaða flokkar eru til staðar á vinnustaðnum. Fyrir hvern þessara 

flokka verður textinn að lýsa hvernig hann er nýttur til fullnustu. 
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 Útreikningar sem sýna að 80% efna á vinnustaðnum, eftir þyngd, séu nýtt til 

fullnustu. Ef 80% allra efna sem myndast eftir þyngd samanstendur af einungis einu 

efni, verða 3 næststærstu flokkar í flæði úrgangs einnig að vera nýttir til fullnustu. 

 

EINING 1.2 FYRIR ENDURVINNSLU: NÝTA 100% EFNA, EFTIR ÞYNGD, TIL FULLNUSTU 

MARKMIÐ: Að tryggja að kannað sé að nýta efni til fullnustu áður en þau eru endurunnin. 

SKILYRÐI:  Finna hvernig sérhvert efni sem myndast á vinnustaðnum telst nýtt til fullnustu.  

Sýna fram á að 100% efna, eftir þyngd, séu nýtt til fullnustu. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Sjá einingu 1.1 fyrir endurvinnslu. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því hvaða flokkar eru til staðar á vinnustaðnum. Fyrir hvern þessara 

flokka verður textinn að lýsa hvernig hann er nýttur til fullnustu. 

 Útreikningar sem sýna að 100% efna á vinnustaðnum, eftir þyngd, séu nýtt til 

fullnustu. 

 

EINING 2 FYRIR ENDURVINNSLU: FINNA ENDASTÖÐVAR ENDURUNNINNA VARA 

MARKMIÐ: Að skilja allan lífsferil efna sem myndast á vinnustaðnum. 

SKILYRÐI: Fá skrifleg gögn frá öllum þjónustuaðilum um það hvert vörur úr 

endurvinnanlegum efnum eru sendar í endanlega vinnslu. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR:  Tilgreina alla aðila og staði sem sjá um endurvinnslu og öðlast 

skilning á starfsemi þeirra, ferlum og lokaafurðum. Taka saman gögn um vörur úr 

endurvinnanlegum efnum sem innihalda upplýsingar um tegund vinnslu og lokaafurðina sem 

framleidd er. Eiga bein samskipti við birgja og íhuga að heimsækja starfsstöðvar þeirra ef við 

á. Óska eftir að eins mikið af efnum og mögulegt er verði á staðbundnum mörkuðum. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti með yfirliti yfir alla þjónustuaðila sem sjá um endurvinnslu og staðsetningu 

þeirra. 

 Skrifleg gögn frá öllum þjónustuaðilum sem sjá um endurvinnslu sem greina frá hvert 

efni frá vinnustaðnum eru send í lokavinnslu þegar þau eru flutt af svæði 

þjónustuaðilans. 
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SKÝRSLUGERÐ UM ÚRGANGSLEYSI 
EINING 1 FYRIR SKÝRSLUGERÐ UM ÚRGANGSLEYSI: SKRÁ NIÐUR HVERSU MIKLU ER BEINT 

ANNAÐ, FLOKKAÐ EFTIR TEGUND VÖRU EÐA ÚRGANGS 

MARKMIÐ: Að skilja hvernig sérhver vöru- eða úrgangstegund myndast á vinnustaðnum og 

hvernig þau efni eru unnin. 

SKILYRÐI: Taka saman gögn sem ná yfir 12 mánaða tímabil fyrir hverja tegund af vöru og 

flæði úrgangs. Tryggja að gögn um vöru- og úrgangstegundir sýni að heildarhlutfall þess sem 

árlega er beint frá urðun, brennslu (orka úr úrgangi) eða umhverfinu sé 90% eða hærra. 

Gögn verða að vera sundurliðuð eftir mánuðum. Ef ekki er hægt að sýna fram á þyngd sem er 

vottuð eða skráð á annan hátt telst notkun viðmiðunarregla  frá Umhverfisverndarstofnun 

Bandaríkjanna eða svipuð viðmið um umreikninga magns yfir í þyngd ásættanlegt. Í þessari 

einingu er heimilt að telja endurnotkun og minnkun með, svo lengi sem eftirlit hafi verið haft 

með sérhverri vörutegund í flokknum. Að auki skal ákveða viðmiðunarár og taka saman gögn 

fyrir hverja vörutegund og flæði úrgangs á því ári. Gögn ætti að sýna og reikna út á svipaðan 

hátt og gögnin frá 12 mánaða skýrslutímabilinu sem nefnt er að ofan. Viðmiðunarár gæti hið 

minnsta verið skýrslugjafarárið sem kemur beint á undan nýafstöðnu skýrslugjafarári 

(almanaksári eða annars konar). 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR:  Tilgreina á hvaða mismunandi stöðum í byggingunni flæði úrgangs 

er og finna hvort og hvernig eftirlit er haft með sérhverjum þeirra um þessar mundir.  Þróa 

og innleiða verklag fyrir eftirlit með öllum stöðum með flæði úrgangs sem ekki er nú þegar 

haft eftirlit með. Leitast við að finna raunþyngd eins margra úrgangsflokka og mögulegt er. Ef 

ekki er raunhæfur möguleiki að finna þyngd skal tryggja að ferlið sem er innleitt til að hafa 

eftirlit með magni skili nákvæmum og nothæfum gögnum fyrir verkefnið. Vinna með 

meðlimum teymis til að ákvarða áreiðanlega og skilvirka hætti til að fella eftirlitsstörf inn í 

ábyrgðarsvið þeirra. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir gagnasöfnun og eftirlitsferli. Ef við á verður lýsing á aðferðafræðinni, 

sem notuð er við að áætla þyngd, að koma fram í textanum eða í skýrslu um úrgang 

sem beint er annað. 

 Gögn frá 12 mánaða tímabili um eftirlit með úrgangsflokkum sem fer fram. 

Framsetning gagna verður að vera flokkuð eftir tegund vöru og úrgangs, sundurliðuð 
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eftir mánuðum og í þeim verða að koma fram útreikningar á árlegu meðaltali þess 

sem beint er annað. 

 Gögn fyrir 12 mánuði á viðmiðunarári. Framsetning gagna verður að vera flokkuð eftir 

tegund vöru og úrgangs, sundurliðuð eftir mánuðum og í þeim verða að koma fram 

útreikningar á árlegu meðaltali þess sem beint er annað. 

 Gögn sem staðfesta gildin sem koma fyrir í eftirlitsskjölum fyrir minnst einn mánuð, 

þar á meðal reikninga sem greina frá þyngd, vigtarnótur, skráningu innanhúss eða 

einhvers konar skýrsla frá þjónustuaðila (ef slíkt er tiltækt). Ef raunþyngd er ekki 

tiltæk verður að mæla stærð/rúmtak íláta í ferlinu sem skráð er. 

  

EINING 2 FYRIR SKÝRSLUGERÐ UM ÚRGANGSLEYSI:  FYLGJAST MEÐ FJÁRMÁLAGÖGNUM 

UM ÞAÐ SEM BEINT ER ANNAÐ OG FÖRGUN ÚRGANGS 

MARKMIÐ: Að skilja fjárhagsáhrif átaksverkefna í úrgangsleysi. 

SKILYRÐI: Skrá hlutfall sem beint er annað og tengdan kostnað (kostnað við að farga úrgangi 

í urðun, kostnað sem sparast við að senda ekki í urðun, kostnað við að flytja endurvinnanleg 

efni, sérhver önnur gjöld/kostnað) og tekjur (ef við á). Reikna út árlegan raunkostnað og 

heildar nettókostnað fyrir verkefnið. Reikna útkomu minnst eins árs og hafa viðmiðunargögn 

fyrir hverja vörutegund með. Skýrslur um fjármál þarf að gera mánaðarlega og árlega. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Hafa eftirlit með öllum útgjöldum sem tengjast því að beina 

úrgangi frá urðun og brennslu (orka úr úrgangi). Safna upplýsingum um öll gjöld vegna 

söfnunar, flokkunar og flutnings auk endurgreiðslu skatta. Kostnað fyrir hvert tonn af úrgangi 

má skoða til að ákvarða nethagnað fram yfir tonn sem fóru í brennslu (orka úr úrgangi) og 

urðun. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir aðferðafræði við að safna fjármálagögnum og hvernig haft er eftirlit 

með þeim. 

 Eftirlitsskýrsla um fjármálagögn, sem uppfyllir skilyrðin, sem gæti greint frá kostnaði 

við að farga úrgangi í urðun, kostnað sem forðast er vegna aðgerða til að beina annað 

og tekjur frá sölu á endurunnum vörum á viðmiðunarári og skýrslugjafarári. 

 Gögn sem staðfesta kostnað og tekjur fyrir minnst einn mánuð, þar á meðal 

reikninga, kvittanir, yfirlit yfir endurgreiðslu skatta, ávísanir o.s.frv. 
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EINING 3 FYRIR SKÝRSLUGERÐ UM ÚRGANGSLEYSI:  ÚTBÚA LOFTSLAGSÁHRIFASKÝRSLU 

MEÐ AÐ NOTA WARM-MÓDELIÐ FRÁ UMVHERFISVERNDARSTOFNUN BANDARÍKJANNA 

MARKMIÐ: Að skilja ávinning aðgerða til að draga úr úrgangi fyrir umhverfið. 

SKILYRÐI: Skrá gögn í WARM módel tól Bandarísku umhverfisstofnunarinnar fyrir allar 

viðeigandi efnistegundir, að minnsta kosti árlega. Búa til og vista skýrsluna. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Finna þær vörutegundir sem er beint annað og úrgang sem er 

fargað sem á við það sem tilgreint er í WARM-módelinu. Safna og setja inn gögn um þyngd 

fyrir viðmiðunarár/viðmiðunaraðstæður og núverandi ár og svara öllum spurningunum í 

tólinu. Búa til skýrslu sem útlistar ávinning fyrir umhverfið svo sem nettólosun 

gróðurhúsalofttegunda sem komist er hjá (MTCE), heildarvarmaeiningar (Btu) sem sparast (í 

milljónum), olía (í tunnum) sem sparast, gas (í gallonum) sem sparast og fækkun 

„meðalstórra“ fólksbíla á vegum á hverju ári. Módelið býður upp á fjölda afurða sem hægt er 

að hafa hluta af árlegum skýrslum um sjálfbærni. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Skýrsla sem búin er til í WARM-módeli Umhverfisverndarstofnunnar Bandaríkjanna. 

 

EINING 4 FYRIR SKÝRSLUGERÐ UM ÚRGANGSLEYSI: VERÐA VIRKUR ÞÁTTTAKANDI Í 

WASTEWISE-VERKEFNI UMHVERFISVERNDARSTOFNUNNAR BANDARÍKJANNA 

MARKMIÐ: Að deila afrekum á sviði úrgangsleysis og miða þau við afrek annarra. 

SKILYRÐI: Skrá og senda inn núgildandi og viðmiðunargögn fyrir WasteWise-verkefni 

Umhverfisverndarstofnunnar Bandaríkjanna til að verða virkir þáttakendur. Uppfylla skilyrðin 

um að birta hlutfall þess sem beint er annað, sparnað, útgjöld og tekjur árlega. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Fræðast um verkefnið og ljúka ókeypis skráningu á vefsvæði 

WasteWise-verkefnisins. Fylgjast með upplýsingum eins og gerð er krafa um í Einingum 1 og 

2 fyrir skýrslugerð um úrgangsleysi og uppfæra vefsvæði WasteWise-verkefnisins þegar opið 

er fyrir það. Senda út skýrslur um viðmiðunargögn, árleg gögn og markmið um minnkun 

úrgangs fyrir verkefnið. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Gögn um aðild að WasteWise-verkefninu, þar á meðal staðfestingu í tölvupósti, 

formleg bréf eða vottorð um þátttöku. 
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BEINA ANNAÐ 
EINING 1.1 FYRIR AÐ BEINA ANNAÐ: 90,1%–94,9% BEINT ANNAÐ 

EINING 1.2 FYRIR AÐ BEINA ANNAÐ: 95%–96,9% BEINT ANNAÐ 

EINING 1.3 FYRIR AÐ BEINA ANNAÐ: 97%–98,9% BEINT ANNAÐ 

EINING 1.4 FYRIR AÐ BEINA ANNAÐ: 99%–99,9% BEINT ANNAÐ 

EINING 1.5 FYRIR AÐ BEINA ANNAÐ: 100% BEINT ANNAÐ 

MARKMIÐ: Að mæla hlutfall, eftir þyngd, úrgangsefna sem eru minnkuð, endurnotuð, 

endurunnin eða sett í moltugerð miðað við heildarmagn þess úrgangs sem myndast. 

SKILYRÐI: Fylgjast með tegund og þyngd allra hættulausra, fastra efna fyrir hvern mánuð í 

minnst 12 mánuði. Ef notast er við áætlanir skal lýsa aðferðarfræðinni og/eða 

frumheimildunum sem notast er við til að gera útreikninga. Reikna út árlegt meðalhlutfall 

þess sem beint er annað með því að deila þyngd efnanna sem beint er annað með 

heildarþyngd efna sem myndast. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Búa til kerfi til að safna saman upplýsingum um þyngd allra efna 

sem myndast með að nota vigt eða safna vigtarnótum frá þeim sem taka við efnunum. Þróa 

tól eða sniðmát til að fylgjast með efnum eftir tegund og þyngd í hverjum mánuði. Tólið ætti 

að reikna út heildartonn sem myndast, efni sem eru fara í urðun, brennslu (orka úr úrgangi) 

eða út í umhverfið; efni sem eru minnkuð; efni sem eru endurnotuð; og efni sem eru 

endurunnin eða fara í moltugerð. Ef raunþyngd er ekki til staðar fyrir ákveðnar efnistegundir 

eða flutningsaðferðir má notast við meðaltöl hlutfalla rúmtaks og þyngdar. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Gögn frá 12 mánaða tímabili um eftirlit með úrgangsflokkum sem fer fram. 

Framsetning gagna verður að vera flokkuð eftir tegund vöru og úrgangs, sundurliðuð 

eftir mánuðum og í þeim verða að koma fram útreikningar á árlegu meðaltali þess 

sem beint er annað. Hlutfall sem beint er annað verður að ná árlegum 

meðalviðmiðunarmörkum sem tilgreind eru í númerum eininga. Umsækjandi verður 

að tilgreina ef notast er við áætlanir og lýsa aðferðarfræðinni og/eða 

frumheimildunum sem notast er við til að gera útreikninga. 

 Gögn sem staðfesta gildin sem koma fyrir í eftirlitsskjölum fyrir minnst einn mánuð, 

þar á meðal reikninga sem greina frá þyngd, vigtarnótur, skráningu innanhúss eða 

einhvers konar skýrsla frá þjónustuaðila (ef slíkt er tiltækt). Ef raunþyngd er ekki 

tiltæk verður að mæla hversu fullir ruslagámar eru í ferlinu sem skráð er.  
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ÚRGANGSLAUS INNKAUP 
EINING 1 FYRIR INNKAUP:  TAKA UPP UMHVERFISVÆNAR INNKAUPAREGLUR EÐA -STEFNU 

MARKMIÐ: Að minnka úrgang og önnur umhverfisáhrif með því að kaupa inn 

umhverfisvænar vörur og efni. Skuldbinda sig þessum aðgerðum með að taka upp skriflega 

stefnu. 

SKILYRÐI: Skrifa, taka upp og innleiða innkaupareglur eða -stefnu sem minnka úrgang eða 

fjalla um úrgangslausar vörur, umbúðir eða þjónustu. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Endurskoða núverandi innkaupastefnur og fella umhverfisvæna 

stefnu inn í þær. Ef engin innkaupastefna er til staðar skal skoða núverandi verklag og 

hvernig hægt er að fella umhverfisvæn sjónarmið inn í ritun slíkrar stefnu. Fjölda 

leiðbeininga er hægt að nota fyrir úrgangslaus innkaup, þar á meðal: taka upp 

varúðarregluna; kaupa vörur og þjónustu sem mynda engan úrgang eða lágmarka úrgang; 

forðast einnota vörur og umbúðir; skila umbúðum sem mynda úrgang aftur til birgja; minnka 

umbúðir og kaupa inn í stærra magni; nota endurnotanlega vörugáma; kaupa vörur sem eru 

endurnotaðar, endurunnar og gerðar úr moltu; kaupa endurframleiddan búnað; leigja út, 

taka á leigu og deila búnaði; eða kaupa endingargóðar vörur (með að nota 

kostnaðargreiningu á lífsferli) (www.ResponsiblePurchasing.org). Stefna getur verið hluti af 

sjálfbærnistefnu, grænni stefnu, stefnu um ábyrgð fyrirtækis, stefnu um samfélagslega 

ábyrgð, og/eða stefnu eða áætlun um innkaup sem taka tillit til loftslagsbreytinga. 

Til að fá fleiri einingar skal hafa eftirfarandi hluta af umhverfisvænni innkaupastefnu: 

 Að velja frekar endingargóðar vörur (til að fá Einingu 2 fyrir innkaup). 

 Að velja frekar vottaðar sjálfbærar pappírs- og viðarvörur (til að fá Einingu 3 fyrir 

innkaup). 

 Að velja notaðan, uppgerðan og/eða endurframleiddan varning frekar en nýja hluti 

(til að fá Einingu 6 fyrir innkaup). 

 Sérhver innkaupastefna sem minnkar úrgang eða fjallar um úrgangslausar vörur, 

umbúðir eða þjónustu sem ekki er nú þegar tilgreind í einhverjum flokki 

matskerfisins. Hægt er að leggja fram allt að þrjár aðgerðir. (Einingar 7.1–7.3 fyrir 

innkaup). 

 Skilyrði um að minnst 30% af skrifstofu/ljósritunarpappír sem keyptur er inn sé 

endurunnin neysluvara (Eining 1 fyrir lokaða hringrás). 
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 Skilyrði um að minnst 20% af pappír til ræstinga sem keyptur er inn sé endurunnin 

neysluvara (Eining 2 fyrir lokaða hringrás). 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Skriflegt afrit af umhverfisvænum innkaupareglum eða -stefnu sem fjalla um málefni 

tengd úrgangsleysi. Einnig má leggja fram kvittanir eða innkaupaskýrslur. 

 Texti sem lýsir stefnunni og hvernig hún er innleidd. 

 

EINING 2 FYRIR INNKAUP: UMHVERFISVÆNAR INNKAUPAREGLUR EÐA -STEFNA FELA Í SÉR 

AÐ VELJA FREKAR VÖRUR SEM ERU ENDINGARGÓÐAR 

MARKMIÐ: Að minnka úrgang og önnur umhverfisáhrif með því að beina starfsfólki í átt að 

því að velja endingargóðan varning frekar en einnota hluti. 

SKILYRÐI: Hafa leiðbeiningar um að endingargóðar vörur séu fyrsta val til innkaupa fram yfir 

einnota hluti í skriflegu umhverfisvænu innkaupastefnunni- eða reglunum. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Þegar umhverfisvæn innkaupastefna er búin til skal hún innihalda 

leiðbeiningar um að velja frekar endingargóða hluti eða slík stefna endurskoðuð og því bætt 

við. Stefnan gæti hvatt til þess að skipta sé yfir í endurnotanleg flutningsílát, servíettur eða 

handklæði úr taui, endurnotanlega diska, skálar, bolla, hnífapörf o.s.frv. Hægt væri að veita 

aukinn stuðning með því að setja upp uppþvottavélar eða þvottavélar eða hafa 

tryggingargjald sem svo er endurgreitt fyrir endurnotanlega diska sem notaðir eru við sérstök 

tilefni. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Umhverfisvænar innkaupareglur eða -stefna sem inniheldur skriflega yfirlýsingu um 

að velja skuli frekar endingargóðan varning. Einnig má leggja fram kvittanir eða 

innkaupaskýrslur (valkvætt). 

 Texti sem lýsir stefnunni og hvernig hún er innleidd. 

 

EINING 3 FYRIR INNKAUP:  VELJA FREKAR PAPPÍRS- OG VIÐARVÖRUR SEM FRAMLEIDDAR 

ERU Á SJÁLFBÆRAN HÁTT 

MARKMIÐ: Að minnka úrgang og önnur umhverfisáhrif með því að beina starfsfólki í átt að 

því að velja pappírs- og viðarvörur sem framleiddar eru á sjálfbæran hátt. 



66 
 

SKILYRÐI: Skrifa, taka upp og innleiða viðmið eða stefnu þar sem kemur fram að við innkaup 

á pappírs- og viðarvörum sé fyrsta val að velja slíkar vörur sem framleiddar eru á sjálfbæran, 

vottaðan hátt. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR:  Í umhverfisvænni innkaupastefnu skal hafa leiðbeiningar um að 

velja skuli frekar pappírs- og viðarvörur sem framleiddar eru á sjálfbæran hátt eða slík stefna 

skal vera endurskoðuð og því bætt við. Ef umhverfisvæn innkaupastefna er ekki til staðar skal 

búa til og innleiða sérstaka stefnu sem fjallar um pappírs- og viðarvörur. Fjölmörg kerfi eru til 

sem votta notkun á pappírs- og viðarvörum sem framleiddar eru á sjálfbæran hátt, þar á 

meðal: Forest Stewardship Council, Sustainable Forestry Initiative (SFI) og alþjóðleg vottun 

PEFC International.  Notkun á „lífrænum“ vörum sem eru ræktaðar í samræmi við viðmið 

Bandaríska landbúnaðarráðuneytisins myndi einnig eiga við hér. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Umhverfisvænar innkaupareglur eða -stefna sem innihalda skriflega yfirlýsingu um að 

velja skuli frekar pappírs- eða viðarvörur sem framleiddar eru á sjálfbæran hátt. 

Einnig má leggja fram kvittanir eða innkaupaskýrslur (valkvætt). 

 Texti sem lýsir stefnunni og hvernig hún er innleidd. 

 

EINING 4 FYRIR INNKAUP: MERKJA UMHVERFISVÆNA HLUTI SÉRSTAKLEGA Í VÖRULISTUM 

MARKMIÐ: Að tryggja að umhverfisvænir hlutir séu keyptir inn með því að gera starfsfólki 

kleift að finna þá auðveldlega. 

SKILYRÐI: Tryggja að umhverfisvænir hlutir séu auðkenndir sem slíkir í vörulistum og/eða á 

vefsíðum. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Ef miðlægt innkaupakerfi er til staðar skal búa til reglur eða stefnu 

til að auðkenna umhverfisvænar vörur, sem fjalla um úrgangslausar vörur, umbúðir og 

þjónustu og leggja áherslu á þær í vörulistum sem starfsmenn í innkaupadeild nota. Ef dreift 

innkaupakerfi er til staðar, sem gerir ráð fyrir að mismunandi deildir kaupi inn vörur, skal 

innleiða kerfi til að koma þeim skilaboðum á framfæri að það sé stefna fyrirtækisins að kaupa 

inn umhverfisvænar vörur og halda skrá yfir slíkar vörur sem auðvelt er að nálgast. Einnig 

skal gera ráðstafanir svo auðvelt sé að velja birgja sem tilgreina umhverfisvæna hluti í 

vörulistum sínum á vef eða á prenti. 
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GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir stefnunni og hvernig hún er innleidd. 

 Reglur eða stefna um hvernig auðkenna á umhverfisvæna hluti. 

 Skjáskot eða ljósmyndir sem sýna að lögð sé áhersla á umhverfisvæna hluti 

(valkvætt). 

 

EINING 5 FYRIR INNKAUP: FYLGJAST MEÐ KAUPUM Á UMHVERFISVÆNUM VÖRUM 

MARKMIÐ: Að tryggja að verið sé að fylgja umhverfisvænni innkaupastefnu og safna 

upplýsingum um aðgerðir tengdar slíkri stefnu til að hjálpa við markmiðasetningu og 

verkefnaþróun. 

SKILYRÐI: Búa til kerfi til að fylgjast með kaupum á umhverfisvænum vörum og efnum, sem 

fjallar um úrgangsleysi. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR:  Skoða innkaupasögu og finna hvaða birgjar bjóða upp á 

umhverfisvænar vörur. Ákveða hvort búa eigi til skýrslur um innkaupasögu innanhúss, eða 

hvort birgjar geti sent skýrslur. Leggja áherslu á umhverfisvæna hluti í þessum skýrslum eða 

búa til sérstaka skýrslu sérstaklega fyrir þá hluti. Starfsfólk má einnig fylgjast með innkaupum 

með því að nota töflureikni eða Word-skjal. Eftirlitskerfið ætti að vera vel útskýrt í 

innkaupareglum sem starfsmenn innkaupadeildar nota og/eða sérhver deild sem hefur 

heimild til innkaupa. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir kerfinu og hvernig það er innleitt. 

 Útdráttur úr eftirlitsskýrslu. 

 

EINING 6 FYRIR INNKAUP: VELJA FREKAR NOTAÐAR, UPPGERÐAR OG/EÐA 

ENDURFRAMLEIDDAR VÖRUR 

MARKMIÐ: Að varðveita auðlindir, minnka úrgang og milda önnur umhverfisáhrif með því að 

kaupa inn notaðan, uppgerðan eða endurframleiddan varning. 

SKILYRÐI: Búa til skriflega stefnu eða taka upp staðlaða starfsvenju þess efnis að notaður, 

uppgerður og/eða endurframleiddur varningur sé fyrsta val til að kaupa fram yfir nýja hluti. 
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Stefna eða viðmið mega vera leiðbeiningar sem eru hluti af umhverfissinnaðri 

innkaupastefnu. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Þegar umhverfisvæn innkaupastefna er búin til skal hún innihalda 

leiðbeiningar um að velja frekar notaðar, uppgerðar eða endurframleiddar vörur, eða slík 

stefna endurskoðuð og því bætt við. Að öðrum kosti skal þjálfa allt starfsfólk sem ber ábyrgð 

á innkaupum í því að velja þennan varning frekar og tryggja að því sé fylgt eftir. Fyrirtækið 

gæti sett sér stefnu til að meta uppgerðan varning áður en eitthvað nýtt er pantað inn. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir stefnu eða staðlaðri starfsvenju og hvernig það var innleitt. Textinn 

ætti að varpa ljósi á hversu mikið af notuðum, uppgerðum og/eða endurframleiddum 

vörum var notað og hver kostnaður eða sparnaður við það var samanborið við það 

sem hefði verið keypt inn nýtt. 

 Umhverfisvænar innkaupareglur eða -stefna sem inniheldur skriflega yfirlýsingu um 

að velja skuli frekar notaðan, uppgerðan eða endurframleiddan varning. 

 Kvittanir eða innkaupaskýrslur (valkvætt). 

 

EINING 7.1 FYRIR INNKAUP: ALLAR FREKARI AÐGERÐIR TENGDAR UMHVERFISVÆNUM 

INNKAUPUM 

EINING 7.2 FYRIR INNKAUP: ALLAR FREKARI AÐGERÐIR TENGDAR UMHVERFISVÆNUM 

INNKAUPUM 

EINING 7.3 FYRIR INNKAUP:  ALLAR FREKARI AÐGERÐIR TENGDAR UMHVERFISVÆNUM 

INNKAUPUM 

MARKMIÐ: Að minnka úrgang og önnur umhverfisáhrif með því að kaupa inn 

umhverfisvænar vörur og efni á skapandi og nýstárlegan hátt. 

SKILYRÐI: Taka upp umhverfisvæna innkaupastefnu eða staðlaða starfsvenju sem minnkar 

úrgang eða fjallar um úrgangslausar vörur, umbúðir eða þjónustu sem ekki er nú þegar 

tilgreind í einhverjum flokki matskerfisins. Hægt er að leggja fram allt að þrjár aðgerðir. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Endurskoða innkaupastefnur, samninga, verklag og vörur sem 

keyptar eru inn til að finna aukin tækifæri til að minnka úrgang og umhverfisáhrif hans. 

Aðgerðir tengdar innkaupum mega einnig miðast við að knýja áfram breytingar í birgðakeðju. 
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GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir starfsvenju(m) tengdum umhverfisvænum innkaupum sem bætt hefur 

verið við og minnka úrgang og sérhver gögn sem geta staðfest þær aðgerðir. 
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FORYSTA 
EINING 1 FYRIR FORYSTU:  ÆÐRI STJÓRNENDUR SETJA SÉR MARKMIÐ UM ÚRGANGSLEYSI 

MARKMIÐ: Að lýsa yfir skuldbindingu gagnvart úrgangsleysi og hvetja til aðgerða til að ná því 

markmiði. 

SKILYRÐI: Búa til og taka upp markmið um úrgangsleysi fyrir fyrirtækið og/eða vinnustaðinn. 

Æðri stjórnendur verða að taka upp þetta markmið. Búa til og innleiða áætlun til að ná 

markmiðinu. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Æðri stjórnendur geta sett markmið um úrgangsleysi sem gildir 

fyrir allt fyrirtækið eða er sértækt fyrir vinnustaðinn með því að setja takmörk í minnkun, 

endurnotkun, endurvinnslu, moltugerð og fleiru. Þróa áætlun og tímalínu til að ná 

takmörkum í markmiðinu um úrgangsleysi. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Afrit af markmiði fyrirtækis og/eða vinnustaðar um úrgangsleysi. 

 Skráning tímalínu og/eða áætlunar um að ná markmiði um úrgangsleysi. 

 Texti sem lýsir tímalínu og/eða áætlun um að ná markmiðinu. 

 

EINING 2 FYRIR FORYSTU: FARA YFIR AÐGERÐIR TIL AÐ BEINA ÚRGANGI ANNAÐ MEÐ ÆÐRI 

STJÓRNENDUM MÁNAÐARLEGA 

MARKMIÐ: Að tryggja að forysta taki virkan þátt í áætlun um úrgangsleysi. 

SKILYRÐI: Æðri stjórnendur fara yfir mánaðarlegar tölur um það sem beint er annað og 

forgangsraða sparnaði og tekjuöflun sem er afleiðing aðgerða tengdum úrgangsleysi. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Þróa endurskoðunarferli fyrir starfsfólk í stjórnunarstöðum. 

Úthluta ákveðnum stjórnenda það verkefni að hafa umsjón með endurskoðun. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir endurskoðunarferli æðri stjórnenda varðandi aðgerðir tengdar 

úrgangsleysi. 

 Afrit af skýrslum sem gerðar eru fyrir æðri stjórnendur eða samskipti sem greina frá 

mánaðarlegum aðgerðum til að beina annað (tölvupóstar, fundargerðir, skýrslur, 

o.s.frv.). 
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EINING 3 FYRIR FORYSTU: ÝTA UNDIR OG HVETJA TIL ÞÁTTTÖKU STARFSMANNA 

MARKMIÐ: Að fá hugmyndir til að minnka úrgang enn frekar og hvetja til úrgangslausrar 

hegðunar til að tryggja þátttöku í áætluninni. 

SKILYRÐI: Koma á fót kerfi til að safna skriflegum eða munnlegum tillögum frá öllu starfsfólki 

varðandi áætlun um úrgangsleysi. Koma á fót kerfi til að finna og verðlauna þá sem leggja 

afburðamikið á sig til að minnka úrgang. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR:  Meta bestu aðferðafræðina til að safna saman tillögum starfsfólks 

og skipuleggja tillögu- og verðlaunakerfi. Breiða kerfið út um allt fyrirtækið. Kerfið má setja 

upp þannig að starfsfólk geti hagnast af því að uppástungur þeirra séu innleiddar, með 

viðurkenningu, verðlaunum eða bónusgreiðslum. Verðlauna- og viðurkenningarkerfi gæti 

verið skipulagt til að hjálpa ákveðnum góðgerðafélögum sem starfsfólk velur. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því hvernig uppástungum um úrgangsleysi er safnað. Texti verður 

einnig að lýsa hvernig og hvenær hvati og viðurkenning fer fram fyrir uppástungur 

og/eða aðgerðir tengdar úrgangsleysi. 

 Gögn sem staðfesta kerfið svo sem afrit af verðlaunum, eyðublöð fyrir tillögur, 

kynningarefni um kerfið, tilkynningar, ljósmyndir frá veislum. 

 

EINING 4 FYRIR FORYSTU: TAKA ÁBYRGÐ Á VÖRUM OG UMBÚÐUM FYRIRTÆKISINS 

MARKMIÐ: Að sýna fram á forystu með því að taka ábyrgð á vörum og umbúðum sem 

framleitt er til að tryggja að þeim sé beint frá urðun, brennslu (orka úr úrgangi) og 

umhverfinu; að hvetja til að úrgangur sé minnkaður heilt yfir og minnka notkun efna sem 

erfitt er að endurvinna. 

SKILYRÐI: Taka aftur við öllum vörum og umbúðum sem er framleitt og/eða markaðssett 

með öllum vörumerkjum fyrirtækisins. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Innleiða kerfi til að taka aftur við vörum þar sem neytendur mega 

skila vörum og umbúðum, sérstaklega þeim sem erfitt er að endurnota, endurvinna eða setja 

í moltugerð. Að öðrum kosti geta fyrirtæki tekið þátt í kerfum á borð við Extended Producer 
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Responsibility (EPR) í sveitarfélagi eða á landsvísu þar sem áhersla er lögð á aukna ábyrgð 

framleiðanda hvað varðar meðhöndlun og förgun á neysluvörum.71 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því hvenær og hvernig fyrirtækið tekur ábyrgð á vörum og umbúðum. 

 Gögn sem staðfesta þátttöku í kerfi líkt og EPR eða stofnun kerfa til að taka aftur við 

vörum (samkomulög, skjöl tengd kerfinu, tenglar á vefsíður). 

 

EINING 5 FYRIR FORYSTU: SKYLDA BIRGJA TIL AÐ TAKA ÁBYRGÐ Á VÖRUM OG UMBÚÐUM 

MARKMIÐ: Að láta birgja sem eru í samning við fyrirtækið taka ábyrgð á vörum og umbúðum 

sem berst á vinnustaðinn til að tryggja að þeim sé beint frá urðun, brennslu (orka úr úrgangi) 

og umhverfinu; að hvetja til þess að úrgangur sé minnkaður heilt yfir og minnka notkun efna 

sem erfitt er að endurvinna. 

SKILYRÐI: Gera samkomulag við birgja/söluaðila um að þeir taki aftur við öllum vörum og 

umbúðum og fargi þeim á réttan hátt. Að öðrum kosti skal skylda birgi/söluaðila til að 

endurgreiða kostnað fyrir rétta förgun á vörum og umbúðum eða gefa inneign sem því 

nemur. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Hafa texta í útboðslýsingum eða innkaupabeiðnum þar sem fram 

kemur að birgjar þurfi að taka aftur við vörum og umbúðum, sérstaklega þeim sem erfitt er 

að endurnota, endurvinna eða nota í moltugerð fyrir fyrirtækið. Að öðrum kosti má gera 

samkomulag um að fá endurgreiðslu eða inneign sem nemur kostnaði. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því hvenær og hvernig birgjar/söluaðilar taka ábyrgð á vörum og 

umbúðum og hverjar þær vörur og umbúðir eru. Texti ætti að innihalda lýsingu á 

hvernig fyrirtækið lætur birgjana taka ábyrgð. 

 Gögn gætu innihaldið samkomulög, beiðnir um tilboð, útboðslýsingar, 

innkaupabeiðnir, ávísanir eða reikninga sem sýna inneignir, eða skrifleg samskipti við 

birgja. 

 

                                                      
71 Aths. þýð.: síðasti hluti setningarinnar mín viðbót, sjá hér: http://www.oecd.org/env/tools-
evaluation/extendedproducerresponsibility.htm 
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EINING 6 FYRIR FORYSTU: ÆÐRI STJÓRNENDUR KYNNA ÚRGANGSLEYSI Í SAMFÉLAGINU 

MARKMIÐ: Að hvetja til þess aðilar víða utan vinnustaðarins tileinki sér venjur og sjónarmið 

tengd úrgangsleysi. 

SKILYRÐI: Fulltrúi/fulltrúar æðri stjórnenda fara út fyrir mörk síns innra verksviðs til að hvetja 

til og kynna aðgerðir tengdar úrgangsleysi í samfélaginu. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Vinnustaðurinn getur náð til samfélagsins með viðburðum 

tengdum úrgangsleysi svo sem: hreinsun á strandlengjum, almenningsgörðum, ám eða 

lækjum. Stjórnendur geta haldið ræður í samfélaginu um mikilvægi þess að endurvinna og 

um aðgerðir tengdar úrgangsleysi. Fyrirtækið eða vinnustaðurinn gæti einnig hvatt 

samfélagið til að setja sér markmið um úrgangsleysi eða stutt við fræðsluátak. Að auki væri 

hægt að gefa pening til nálægra átaksverkefna um úrgangsleysi sem kynna úrgangsleysi enn 

frekar í samfélaginu. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því hvernig og hvenær vinnustaðurinn nær til samfélagsins með 

aðgerðum tengdum úrgangsleysi. 

 Gögn gætu innihaldið ljósmyndir af viðburðum í samfélaginu tengdum úrgangsleysi 

sem fyrirtækið tók þátt í, dreifibréf eða kynningarefni, formleg bréf sem staðfesta 

þátttöku í samfélagsverkefnum, viðburðum eða átaksverkefnum. 
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ÞJÁLFUN 
EINING 1 FYRIR ÞJÁLFUN: LÁTA ALLT STARFSFÓLK FÁ EINTAK AF MARKMIÐUM/STEFNU UM 

ÚRGANGSLEYSI 

MARKMIÐ: Að allt starfsfólk fyrirtækisins sé upplýst um stefnu um úrgangsleysi til að fá fulla 

þátttöku í innleiðingu áætlunarinnar. 

SKILYRÐI: Afhenda öllu starfsfólki stefnu og/eða markmið um úrgangsleysi sem tekið hefur 

verið upp með einhverjum hætti, þar á meðal en ekki eingöngu: í starfsmannahandbók, 

viðauka við handbókina, eða með því að birta það á tilkynningatöflu eða á vefsíðu. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Finna viðeigandi stað/miðil til að upplýsa allt starfsfólk um 

markmið um úrgangsleysi. Fara yfir skjöl til að bæta þessum upplýsingum við eða búa til nýtt 

skjal eða tilkynningu til að koma þeim á framfæri. Láta starfsfólk vita hvar þau geta nálgast 

upplýsingarnar. Bjóða starfsfólki upp á tækifæri til að fræðast um stefnu um úrgangsleysi svo 

það geti spurt spurninga og lært hvernig stefnan tengist markmiðslýsingu fyrirtækisins. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem fjallar um hvar stefna um úrgangsleysi er birt og hvernig starfsfólk hefur 

aðgang að henni. 

 Gögn um staðsetningu þessara upplýsinga (starfsmannahandbók, skjáskot af vefsíðu, 

ljósmyndir, o.s.frv.). 

 

EINING 2 FYRIR ÞJÁLFUN: BÆTA UPPLÝSINGUM UM ÚRGANGSLEYSI INN Í 

STARFSMANNAKYNNINGAR 

MARKMIÐ: Að tryggja þátttöku allra í úrgangsleysi. 

SKILYRÐI: Bæta upplýsingum um úrgangsleysi inn í kynningar fyrir allt starfsfólk, alla 

verktaka, birgja og ráðgjafa sem starfa á vinnustaðnum. Þjálfun ætti að innihalda alhliða 

upplýsingar um áætlunina (svo sem markmið og stefnu um úrgangsleysi), um mikilvægi 

verkefnisins, hvernig skuli endurvinna og búa til moltu og hvort einhver áætlun um 

endurnotkun sé til staðar. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR:  Hitta skrifstofustjóra eða starfsfólk mannauðsdeildar til að ræða 

tækifæri til að hafa lykilupplýsingar um úrgangsleysi hluta í kynningum og birtu efni.  Ákveða 

hvaða upplýsingar eru lykilatriði til að tryggja að allir geti fylgt reglum um flokkun og annað 

tengt úrgangsleysi á árangursríkan hátt. Leggja áherslu á markmið um úrgangsleysi og 
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aðgerðir í samfélaginu til að tryggja að nýtt starfsfólk sé meðvitað um þau heildarskilaboð 

sem fyrirtækið vill senda og mikilvægi þess sem hver einstaklingur hefur á heildarútkomuna. 

Endurskoða kynningarefni eftir því sem verkefnið breytist eða í samræmi við endurgjöf sem 

fæst með að fylgjast með hegðun starfsmanna. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því hvernig upplýsingar um úrgangsleysi hafa verið felldar inn í 

kynningar. 

 Gögn sem sýna að upplýsingar um úrgangsleysi hafi verið hluti af kynningu (glærur, 

fundadagskrár, dreifimiðar). 

 

EINING 3 FYRIR ÞJÁLFUN: UPPLÝSA STARFSFÓLK UM AÐGERÐIR TENGDAR ÚRGANGSLEYSI 

ÁRSFJÓRÐUNGSLEGA 

MARKMIÐ: Að tryggja þátttöku allra í úrgangsleysi. 

SKILYRÐI: Eiga samskipti við starfsfólk um uppfærslur á áætlun um úrgangsleysi, þann 

árangur sem næst og/eða tækifæri til umbóta minnst einu sinni á hverjum ársfjórðungi. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Leiðir geta verið allt frá því að birta greinar í fréttabréfi, senda út 

ábendingu mánaðarins, setja veggspjöld á tilkynningatöflu, halda málstofur, senda 

tölvupósta til starfsfólks o.fl. Þessi samskipti geta verið rafræn, munnleg eða sjónræn. Nýta 

hátíðisdaga sem eru helgaðir sjálfbærni (t.d. Dagur jarðar, America Recycles Day, Zero Waste 

Week og National Reuse Day) til að halda viðburði tengda úrgangsleysi. Koma niðurstöðum 

ársfjórðungslegra viðburða til skila til starfsfólks á skilvirkan hátt svo það viti um þann 

árangur sem næst í úrgangsleysi og um önnur svið sem bjóða upp á tækifæri. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því hvernig upplýsingum um úrgangsleysi er komið til skila til 

starfsfólks með reglubundnum hætti. Texti ætti einnig að útlista síðustu 4 skilaboð 

eða fræðsluviðburði. 

 Gögn um síðustu 4 skilaboð eða fræðsluviðburði, þar á meðal ljósmyndir (ef þær eru 

til). 
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EINING 4 FYRIR ÞJÁLFUN: MERKJA ÖLL SÖFNUNARÍLÁT VEL 

MARKMIÐ: Að minnka smit á milli tegunda og ná eins miklu efni og mögulegt er. 

SKILYRÐI: Merkja vel og auðkenna öll söfnunarílát fyrir endurvinnanleg efni, lífrænan úrgang, 

efni til urðunar og annars konar úrgang sem safnað hefur verið, eins og við á. Þjálfa 

starfsfólk, verktaka, birgja, ráðgjafa og alla aðra sem vinna á svæðinu um hvað á að fara í 

þessi söfnunarílát (veggspjöld, munnlegar tilkynningar, verklegar æfingar o.fl.). Þetta felur í 

sér endurvinnsluílát við skrifborð og á öllum sameiginlegum svæðum (t.d. kaffiaðstöðu, 

fundarherbergjum og kaffihúsi eða mötuneyti). 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Að lýsa því sem æskilegt er að fari í ílátin með því að miðla því 

með ljósmyndum og orðum ýtir undir skilning á staðsetningu vörutegunda. Til eru margir 

birgjar sem bjóða upp á margar mismunandi tegundir íláta. Röð aðgerða eftir kaup á vögnum 

og tunnum fyrir rusl ætti að innihalda: kynningar á reglubundnum starfsmannafundum til að 

fjalla um gengi áætlunarinnar; kynningar á fundum um öryggismál eða í öryggisskoðun 

varðandi rétt verklag við söfnun; og veggspjöld og skilti á viðeigandi stöðum á vinnustaðnum 

til að kynna áætlunina. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir hvernig er mismunandi tegundum úrgangs er safnað og hvernig 

söfnunarílát eru merkt.  Texti ætti einnig að lýsa verklagi við þjálfun. 

 Ljósmyndir af ílátum og merkingum í þeirri byggingu sem er verið að votta (valkvætt). 

 Gögn varðandi þjálfun um verklag við flokkun (glærur, fundadagskrár, dreifimiðar). 

  

EINING 5 FYRIR ÞJÁLFUN: ÞJÁLFA STARFSFÓLK INNKAUPADEILDAR 

MARKMIÐ: Að sýna fram á skuldbindingu gagnvart því að minnka úrgang á fyrri stigum að 

því leyti sem það varðar heildarmarkmið fyrirtækisins um úrgangsleysi. 

SKILYRÐI: Þjálfa starfsfólk innkaupadeildar um nálganir á úrgangsleysi, um hvernig á að finna 

umhverfisvænar vörur og um að velja þá hluti frekar en aðra. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Hafa alla söluaðila með í þjálfun um úrgangsleysi. Innkaupadeildin 

verður að skilja áætlunina um úrgangsleysi og hafa til staðar verklag um reglubundið eftirlit 

sem sýnir hvað er keypt og áhrif þess á vinnustaðinn og umhverfið. Í öllum tilfellum skal 

fyrirtækið leitast við að kaupa umhverfisvænar vörur. Vera með þjálfun í að finna 

umhverfisvænar vörur, þar á meðal um hvaða táknum eða merkjum á að svipast um eftir. 
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Allir birgjar (t.d. fyrir ræstingavörur, lóðaumhirðu) ættu að vera skyldugir til að kaupa 

umhverfisvænar vörur samkvæmt afmörkun verksviðs. Hafa tiltæka vörulista með 

umhverfisvænum vörum sem starfsfólk getur keypt. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir þjálfun og hvernig starfsfólk innkaupadeildar geta fundið 

umhverfisvænar vörur. Texti ætti einnig að lýsa þjálfun um hvernig þessir hlutir eru 

valdir fram yfir aðra. 

 Gögn um þjálfun ef þau eru til (handbækur, reglur, glærur, fundadagskrár, 

dreifimiðar). 

 

EINING 6 FYRIR ÞJÁLFUN: GERA ÚRGANGSLEYSI AÐ HLUTA AF STARFSMANNAMATI 

OG/EÐA BÓNUSAKERFI 

MARKMIÐ: Að hvetja til þátttöku starfsfólks í áætlun um úrgangsleysi. 

SKILYRÐI: Starfsmannamat og/eða bónusakerfi taki tillit til framlags starfsfólks í öllum 

mismunandi stöðum innan fyrirtækisins til aðgerða tengdum úrgangsleysi. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Meta allt starfsfólk með tilliti til ákveðinna og kerfisbundinna 

væntinga svo sem að: fylgja flokkunarreglum, minnka endurvinnanleg efni sem fara í 

ruslið/urðun um 5% frá ári til árs; auka hlutfall þess sem beint er annað um 5% frá ári til árs, 

þar til það nær 90% og auka það svo um 1% á hverju ári eftir það; leggja sitt af mörkum til að 

gera áætlun um að heildarmagn úrgangs sem myndast verði minnkað um XX% og lýsa 

hvernig hún verður framkvæmd; og sýna fram á sparnað á kostnaði. Fyrirtæki gæti notað 

sparnað sem verður til vegna aðgerða til minnkunar úrgangs fyrir bónusgreiðslur, til að 

kaupa gjafir, og greiða í lífeyrissjóði. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því hvernig framlag starfsfólks til aðgerða tengdum úrgangsleysi er 

hluti af starfsmannamati og/eða bónusakerfi. 

 Gögn um starfsmannamat sem felur í sér atriði eða spurningar um þátttöku í áætlun 

um úrgangsleysi. 
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EINING 7 FYRIR ÞJÁLFUN: FELA MINNST EINUM STARFSMANNI LEIÐTOGAHLUTVERK TENGT 

ÚRGANGSLEYSI 

MARKMIÐ: Að tryggja velgengni og varanleika áætlunar um úrgangsleysi. 

SKILYRÐI: Ráða aðila eða veita aðila stöðuhækkun til að stýra áætlun um úrgangsleysi. Að 

öðrum kosti skal útnefna starfsmann til að taka að sér leiðtogahlutverk tengt úrgangsleysi. 

Starfslýsingin ætti að tilgreina að þessi aðili beri ábyrgð á þjálfun um úrgangsleysi. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Búa til stöðu stjórnanda græns teymis, endurvinnslumeistara, 

endurvinnslustjóra, o.s.frv. sem ber ábyrgð á að stýra úrgangsleysi. Veita einhverjum innan 

fyrirtækisins stöðuhækkun til að taka að sér að stýra áætluninni eða leita að reyndu fagfólki 

til að taka hlutverkið að sér. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því hver stýrir áætlun um úrgangsleysi og tilgreinir alla aðra með 

leiðtogahlutverk. Texti ætti einnig að lýsa skyldum þessa aðila hvað varðar þjálfun. 

 Starfslýsing sem sýnir fram á að starfmanni hafi verið úthlutað það verkefni að stýra 

áætlun um úrgangsleysi. 

 

EINING 8 FYRIR ÞJÁLFUN: BJÓÐA ÖLLU STARFSFÓLKI UPP Á ÞJÁLFUN UM ÚRGANGSLEYSI 

MARKMIÐ: Að kynna þjálfun um úrgangsleysi og gera hana aðgengilega fyrir allt starfsfólk til 

að hvetja til þátttöku þeirra í áætluninni. 

SKILYRÐI: Birta almennar upplýsingar og þjálfunarefni tengt áætlun um úrgangsleysi á innri 

vef fyrirtækisins eða á öðrum tiltækum vettvangi. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Ákvarða hvaða tiltæka þjálfunarefni og skjöl tengd úrgangsleysi 

væru best til þess fallin að vera aðgengileg fyrir starfsfólk. Bæta þeim upplýsingum við í 

handbók, á vefsíðu, vefsvæði, veftól, o.s.frv. Upplýsingar ættu að innihalda tilgang 

úrgangsleysis, reglur og upplýsingar um tengilið ef spurningar vakna. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir hvar upplýsingarnar er að finna. 

 Tengill á vefsíðu eða skjáskot af vefsíðu sem inniheldur upplýsingar fyrir þjálfun um 

úrgangsleysi fyrir allt starfsfólk fyrirtækisins (valkvætt). 
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GREINING Á ÚRGANGSLEYSI 
EINING 1 FYRIR GREININGU Á ÚRGANGSLEYSI: GERA ÁRLEGA ÚTTEKT Á ÚRGANGI 

MARKMIÐ: Að skilja hvaða efni halda áfram að verða að úrgangi og hvar eru tækifæri til að 

minnka úrgang. 

SKILYRÐI: Árleg úttekt á úrgangi er framkvæmd af starfsfólki á vettvangi eða þriðja aðila á 

meðan á skýrslugjafartímabili stendur. Ferlið krefst þess að úrgangur sé aðskilinn og 

flokkaður eftir vörutegund til að meta frammistöðu áætlunar um úrgangsleysi. Finna þarf 

þyngd og hlutfall efna sem hægt er að endurnýta (þ.e. endurvinnanleg efni og endurnotanleg 

efni) í ruslinu sem hægt væri að fjarlægja til að auka hlutfall þess sem beint er annað. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Óska eftir upplýsingum frá þjónustuaðilum um endurvinnanleg 

efni sem þeir taka við. Halda eftir sýnishorni af því rusli sem myndast á einum degi og 

merkingum íláta fyrir flokkana 12. Fá sjálfboðaliða til að flokka úrganginn á opnu svæði til að 

fræða starfsfólk á vinnustaðnum um endurnýtanleg efni sem enda í ruslinu. Halda skrá yfir 

tegundir af efni sem finnast og þyngd þeirra. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir úttekt á úrgangi. 

 Gögn um framkvæmd á úttektinni (hafið allar skýrslur og ljósmyndir með). 

 

EINING 2 FYRIR GREININGU Á ÚRGANGSLEYSI:  GREINA NIÐURSTÖÐU ÁRLEGRAR 

ÚTTEKTAR Á ÚRGANGI OG INNLEIÐA TILMÆLI SEM ÞAR KOMA FRAM 

MARKMIÐ: Að skilja og innleiða tækifæri til að bæta áætlanir um að beina annað. 

SKILYRÐI: Greina upplýsingar sem koma fram í úttekt á úrgangi í formi skýrslu. Skýrsla ætti 

að útskýra niðurstöður og tilgreina tilmæli. Innleiða tilmælin úr skýrslunni. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Safna gögnum í árlegri úttekt á úrgangi, þar á meðal en ekki 

eingöngu: lista yfir hvern hlut/efni sem finnst, magn hluta/efna, þyngd og hlutfall allra 

efnistegunda, þyngd og hlutfall endurnýtanlegra efna (þ.e. endurvinnanlegra efna og 

endurnotanlegra efna) sem finnst í ruslinu og/eða mögulegan uppruna hlutanna/efnanna. 

Leita að tækifærum til að auka hlutfall sem beint er annað, forðast úrgang og minnka smit á 

milli tegunda. Bregðast við tilmælum um flæði vörutegunda sem munu spara mestan pening 

eða hafa mest áhrif á hlutfall sem beint er annað. 
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GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir greiningunni og hvað hefur verið gert til að innleiða tilmælin. 

 Skýrsla sem útskýrir niðurstöðurnar og tilgreinir tilmæli. 

  

EINING 3 FYRIR GREININGU Á ÚRGANGSLEYSI: LJÚKA ÁRLEGRI ÚTTEKT Á 

ENDURVINNANLEGUM EFNUM 

MARKMIÐ: Að skilja og að endingu minnka smit á milli tegunda í flæði endurvinnsluefna. 

SKILYRÐI: Árleg úttekt á endurvinnslu er framkvæmd af starfsfólki á vettvangi eða þriðja 

aðila á meðan á skýrslugjafartímabili stendur. Ferli krefst þess að endurvinnanleg efni séu 

aðskilin eftir vörutegund og tegund smitefnis. Finna þyngd og hlutfall smitefna á meðal 

endurvinnanlegra efna sem ætti að fjarlægja til að fá nákvæmari mynd af hlutfalli þess sem 

beint er annað. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Óska eftir upplýsingum frá þjónustuaðilum um endurvinnanleg 

efni og smitefni sem þeir taka við. Halda eftir sýnishorni af endurvinnanlegum efnum eða því 

magni sem myndast á einum degi og merkingum íláta fyrir flokkana 12. Fá sjálfboðaliða til að 

flokka endurvinnanlegu efnin á opnu svæði til að fræða starfsfólk um hlutfall smits í 

endurvinnslu. Halda skrá yfir tegundir af efni sem finnast og þyngd þeirra. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir úttekt á endurvinnanlegum efnum. 

 Gögn um úttekt á endurvinnanlegum efnum (þar á meðal allar skýrslur og 

ljósmyndir). 

 

EINING 4 FYRIR GREININGU Á ÚRGANGSLEYSI: BÆTA ENDURVINNANLEGUM EFNUM SEM 

HAFNAÐ ER AFTUR Í SKRÁNINGU Á FLÆÐI ÚRGANGS 

MARKMIÐ: Að tryggja að þyngd endurunninna efna sé skráð á réttan hátt í skýrslum um 

eftirlit með því sem beint er annað. 

SKILYRÐI: Óska eftir því að flutningsaðili tilgreini hlutfall og/eða þyngd smitefna í flæði 

endurvinnanlegra efna. Telja þær upplýsingar með urðun eða brennslu (orka úr úrgangi) í 

útreikningum og skýrslum um það sem beint er annað. Gera minnispunkta um vandamálið 
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(þ.e. ef það tengist ákveðnu íláti, svæði eða byggingu) og gera áætlun um að bæta við 

átaksverkefni, fræðslu eða þjálfun á þeim ákveðna stað. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR:  Hafa samband við birgja til að finna hlutfall smitefna sem berast 

með endurvinnanlegum efnum frá vinnustaðnum sem þurfti að taka til hliðar og senda svo í 

urðun eða brennslu. Að auki mega birgjar benda á ákveðið svæði/byggingu sem skilar meira 

magni af smitefnum með endurvinnanlegum efnum og þarf að líta sérstaklega til hvað varðar 

átaksverkefni, fræðslu og þjálfun. Setja upp kerfi til að safna þessum upplýsingum saman 

með reglubundnum hætti og að telja þyngd smitefna með heildartölum um urðun/brennslu 

(orka úr úrgangi). Tryggja að starfsfólk skilji hvaða vörutegund fer í hvaða ákveðna ílát með 

áframhaldandi fræðslu og þjálfun. Fyrir flokkunarmiðstöðvar sem taka á móti blönduðum, 

óflokkuðum eða „óhreinum“ efnum skulu vera leiðbeiningar um að leifarnar eftir vinnslu á 

efnum frá vinnustaðnum ættu að vera minna en 10% af heildarmagni. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir aðferðafræðinni sem er notuð til að leiðrétta útreikninga og skýrslur 

um hlutfall sem beint er annað. 

 Gögn/skýrsla um það sem beint er annað sem sýnir heildarmagn smitefna sem bætt 

er við í urðun eða brennslu (orka úr úrgangi). 

 Gögn frá flutningsaðila sem sýna hlutfall smitefna í flæði endurvinnanlegra efna. 

  

EINING 5 FYRIR GREININGU Á ÚRGANGSLEYSI: VIRKJA STARFSFÓLK Í ÚTTEKT OG/EÐA 

GREININGU Á ÚRGANGI 

MARKMIÐ: Að stuðla að vitundarvakningu á meðal starfsfólks um úrgangsleysi og hvetja til 

þátttöku þeirra. 

SKILYRÐI: Tryggja að starfsfólk taki þátt í úttekt á úrgangi og/eða greiningunni í kjölfar 

hennar. Ef um hið síðara er að ræða verður starfsfólk að taka þátt í þróun aðgerðaáætlunar 

um að minnka úrgang enn frekar og fjarlægja endurvinnanleg efni úr flæði úrgangs. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Fá starfsfólk og samstarfsaðila með í að flokka rusl (til að leita að 

endurvinnanlegum efnum), vigta efni, skrá niður gögn og greina þau síðan. Starfsfólk og 

samstarfsaðilar geta líka aðstoðað við að ákvarða hvaða aðrar æskilegar leiðir eru til staðar 

til að skipta út þeim efnum í flæði úrgangs sem er mest af og eru verðmætust og eitruðust. 
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GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir aðild og þátttöku starfsfólks í úttekt á úrgangi og/eða greiningarferli. 

Ef um hið síðara er að ræða verður texti að fjalla um aðild starfsfólks að þróun 

aðgerðaáætlunar. 

 Gögn um þátttöku starfsfólks í úttekt á úrgangi og greiningarferli (t.d. ljósmyndir, 

umsagnir, fundargerðir, hópskýrslur). 
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STJÓRNUN Á FYRRI STIGUM 
EINING 1 FYRIR STJÓRNUN Á FYRRI STIGUM: VINNA MEÐ BIRGJUM AÐ ÞVÍ AÐ ÚTRÝMA 

ÓENDURVINNANLEGUM UMBÚÐUM 

MARKMIÐ: Að koma í veg fyrir úrgang með því að draga smám saman úr 

óendurvinnanlegum umbúðum sem koma inn á vinnustaðinn. 

SKILYRÐI: Vinna með birgjum að því að koma auga á aðra kosti en óendurvinnanlegar 

umbúðir og taka upp stefnu til að skipta yfir í þá kosti. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR:  Endurskoða allar umbúðir sem koma frá birgjum og finna hvaða 

umbúðir er ekki hægt að endurvinna í flokkunarkerfi á viðkomandi stað. Láta viðkomandi 

birgi vita af þessum vandamálum og hefja samtal um lausnir. Sumar leiðir fela í sér að óska 

eftir að ekki séu umbúðir utan um hvern stakan hlut, óska eftir að umbúðir séu ekki úr 

frauðplasti, óska eftir að umbúðir séu gerðar úr einu endurvinnanlegu efni í stað blandaðra 

efna eða að safna vörum saman og pakka á vörubretti til að stuðla að endurnýtingu. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því hvernig vinnustaðurinn hefur unnið með birgjum að því að útrýma 

óendurvinnanlegum umbúðum. 

 Gögn um óskir eða samtal (tölvupóstar, minnisblöð, bréf o.s.frv.) og/eða gögn um 

nýjar leiðir sem farnar hafa verið (ljósmyndir). 

 

EINING 2 FYRIR STJÓRNUN Á FYRRI STIGUM: VELJA FREKAR BIRGJA SEM SETJA SÉR 

MARKMIÐ UM ÚRGANGSLEYSI 

MARKMIÐ: Að hvetja til þess að aðilar víðar í birgðakeðju tileinki sér úrgangsleysi. 

SKILYRÐI: Spyrja birgja um markmið sín tengd úrgangsleysi og áætlun þeirra til að ná þeim 

markmiðum. Ef ekkert markmið er til staðar, hvetja birgja til að setja sér markmið. Taka upp 

stefnu eða staðlaðar starfsvenjur þess eðlis að frekar skuli skipta við birgja sem taka virkan 

þátt í að stefna að markmiðum um úrgangsleysi. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Spyrja hvort birgjar hafi áætlun um úrgangsleysi, hver markmið 

þeirra um úrgangsleysi eru, og hvernig þeir vinna að því að ná þeim markmiðum. Bjóða upp á 

tæknilega aðstoð og upplýsingar til að hjálpa birgjum að ná markmiðum sínum. Hvetja birgja 

til að tileinka sér skilgreiningu Zero Waste International Alliance á úrgangsleysi. 
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GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því hvernig vinnustaðurinn spyr birgja um áætlanir sínar og markmið 

tengd úrgangsleysi. Texti ætti einnig að lýsa framkvæmd þess að velja frekar birgja 

sem tileinka sér úrgangsleysi í valferlinu. Ef við á ætti texti að lýsa hvernig birgjar eru 

beðnir um að setja sér markmið um úrgangsleysi. 

 Gögn sem sýna að óskað hafi verið eftir upplýsingum (spurningalisti, eyðublöð, 

tölvupóstar, bréf) og ef við á óskir um að viðkomandi setji sér markmið um 

úrgangsleysi. 

 Gögn um stefnu sem tilgreinir að velja skuli ákveðna birgja frekar en aðra. 

 

EINING 3 FYRIR STJÓRNUN Á FYRRI STIGUM: ÓSKA EFTIR ÞVÍ AÐ BIRGJAR NOTI 100% 

ENDURVINNANLEGAR UMBÚÐIR 

MARKMIÐ: Að koma í veg fyrir umbúðaúrgang og hvetja birgja til að taka sjónarmiðum 

úrgangsleysis opnum örmum. 

SKILYRÐI: Tilgreina þá birgja sem skipt er við núna og eru ekki að nota 100% 

endurvinnanlegar umbúðir og biðja þá um að skipta yfir í 100% endurvinnanlegar umbúðir. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Taka upp reglu, stefnu eða staðlaða starfsvenju sem gerir kröfu 

um að birgjar noti 100% endurvinnanlegar umbúðir. Gera kröfu um að birgjar noti 100% 

endurvinnanlegar umbúðir í samningum og samkomulögum. Ef þeir geta ekki orðið við 

beiðninni skal leita að öðrum söluaðilum og birgjum. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því hvernig birgjar eru beðnir um að nota 100% endurvinnanlegar 

umbúðir. 

 Afrit af umbúðastefnu (ef við á) eða samkomulög sem tilgreina þetta skilyrði. 

 Gögn um beiðnir (tölvupóstar, bréf, minnisblöð). 

 

EINING 4 FYRIR STJÓRNUN Á FYRRI STIGUM:  ÓSKA EFTIR ÞVÍ AÐ BIRGJAR ENDURHANNI 

VÖRUR M.T.T. ENDURNOTKUNAR OG ENDURVINNSLU 

MARKMIÐ: Að koma í veg fyrir að tekið sé við vörum eða efnum sem verða að úrgangi á 

vinnustaðnum. Hvetja birgja til að taka sjónarmiðum úrgangsleysis opnum örmum til 

hagsbóta fyrir alla viðskiptavini sína. 
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SKILYRÐI: Finna hvaða vörur eða efni verða að úrgangi og myndu henta fyrir endurhönnun. 

Vinna með birgjum að því að endurhanna þessar vörur eða efni til að auka getu þeirra til að 

vera notaðar aftur eða endurunnar. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Biðja birgja um að endurhanna vörur/efni sem fyrirtækið kaupir 

inn til að auka getu þeirra til að vera notaðar aftur eða endurunnar. Hafa ákvæði í 

innkaupastefnu sem leggur áherslu á samstarf á milli fyrirtækisins og birgja um að 

endurhanna vörur til að auka getu þeirra til að vera notaðar aftur og endurunnar. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því hvernig birgjar eru beðnir um að endurhanna vörur og efni sem 

fyrirtækið kaupir inn til að auka getu þeirra til að vera notaðar aftur og endurunnar. 

 Gögn sem rekja svör birgjanna og árangur sem næst í ferlinu.  
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FORVARNIR FYRIR HÆTTULEGAN ÚRGANG 
EINING 1 FYRIR FORVARNIR FYRIR HÆTTULEGAN ÚRGANG: MEÐHÖNDLA HÆTTULEG EFNI 

Á RÉTTAN HÁTT 

MARKMIÐ: Að tryggja að hættulegur úrgangur sé meðhöndlaður, geymdur og honum fargað 

á réttan hátt til að koma í veg fyrir að hann smitist yfir í hættulausan úrgang og skaði 

umhverfið. 

SKILYRÐI:  Merkja hættulegan úrgang vel og geyma hann á öruggan hátt.  Merkingar, 

geymsla og förgun á hættulegum úrgangi verður að vera í samræmi við HAZCOM, RCRA, og 

lög ríkis, fylkis og sveitarfélags. Þjálfa starfsfólk til það viti hvaða efni eru hættuleg og hvar á 

að setja þau til að farga þeim, endurnota eða endurvinna á réttan hátt. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Læra reglugerðir HAZCOM, RCRA, ríkis, fylkis og sveitarfélags um 

hættulegan úrgang. Finna hentugan stað á vinnustaðnum til að geyma efnin. Geyma og 

merkja efni í samræmi við viðeigandi reglugerðir. Skrá niður hvernig öllum reglugerðum um 

þjálfun er fylgt, eftir tegund úrgangs sem myndast og magninu sem er meðhöndlað á 

vinnustaðnum. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir geymslu og merkingum á hættulegum úrgangi. Texti ætti einnig að lýsa 

þjálfunarkerfi fyrir merkingu, geymslu og förgun á hættulegum efnum. Geymsla, 

merking og þjálfun ætti að sýna fram á að HAZCOM, RCRA, og lögum ríkis, fylkis og 

sveitarfélags sé fylgt. 

 Þjálfunarefni eða stefna fyrirtækisins um hættulegan úrgang (ef slík hefur verið tekin 

upp). Einnig má sýna ljósmyndir af fyrirkomulagi geymslu og merkinga (valkvætt). 

 

EINING 2 FYRIR FORVARNIR FYRIR HÆTTULEGAN ÚRGANG: GEYMA SKÝRSLUR Í AÐ 

MINNSTA KOSTI 3 ÁR 

MARKMIÐ: Að tryggja að gögn um kerfi tengd hættulegum úrgangi séu geymd á réttan hátt. 

SKILYRÐI: Geyma allar farmskrár og skrár um hættulegan úrgang í að minnsta kosti 3 ár í 

samræmi við reglugerðir fylkis og sveitarfélags. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Fela starfsmanni það verkefni eða nota fyrirtæki á vegum þriðja 

aðila til að halda utan um skráningu og farmskrár um hættulegan úrgang. 
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GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því hvernig eldri gögn eru geymd, þar á meðal upplýsingar um fyrirtæki 

sem ber ábyrgð á geymslu gagna (ef við á). 

 

EINING 3 FYRIR FORVARNIR FYRIR HÆTTULEGAN ÚRGANG: ENDURNOTA EÐA 

ENDURVINNA SPILLIEFNI 

MARKMIÐ: Að forðast neikvæð umhverfisáhrif sem orsakast af því að spilliefnum sé fargað á 

rangan hátt. 

SKILYRÐI: Safna og farga spilliefnum sem verða til á vinnustaðnum á réttan hátt. Öll spilliefni 

sem myndast á vinnustaðnum ættu að vera með, þar á meðal en ekki eingöngu: úrgangur frá 

rafmagns- og rafeindabúnaði, flúrperur og rafhlöður. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Koma auga á flæði spilliefna sem myndast í starfsemi 

vinnustaðarins. Þróa kerfi til að safna þessum efnum. Tryggja að möguleikar á endurnotkun 

eða endurvinnslu séu auðkenndir og innleiddir. Ráðlagt er að vinna með aðila sem sér um 

förgun spilliefna til að tryggja að efnin séu flutt á viðurkennda endurvinnslustöð sem hefur 

starfsleyfi sem slík. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir spilliefnum sem myndast á vinnustaðnum og hvernig þeim er safnað 

og fargað (þar á meðal en ekki eingöngu úrgangur frá rafmagns- og rafeindabúnaði, 

flúrperum og rafhlöðum). 

 

EINING 4 FYRIR FORVARNIR FYRIR HÆTTULEGAN ÚRGANG: MINNKA NOTKUN 

HÆTTULEGRA EFNASAMBANDA/EFNA 

MARKMIÐ: Að minnka eða útrýma áhættu fyrir umhverfi, heilsu og öryggi starfsmanna og 

samfélagsins þar sem starfsemi vinnustaðarins fer fram. 

SKILYRÐI: Búa til skriflega stefnu eða taka upp staðlaða starfsvenju sem minnkar notkun á 

hættulegum efnasamböndum/efnum í allri starfsemi vinnustaðarins. Skipta hættulegum 

efnasamböndum/efnum út fyrir skaðlausa möguleika eða útrýma þörfinni á að nota 

hættuleg efni til að byrja með. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR:  Finna öll hættuleg efnasambönd og efni sem notuð eru í starfsemi 

vinnustaðarins. Stunda rannsóknir og leita ráðgjafar innan geirans til að ákvarða hentugar 
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hættulausar lausnir á þörfum fyrirtækisins. Skrifa stefnu eða taka upp staðlaða starfsvenju 

sem sýnir fram á markmið um að minnka notkun hættulegra efnasambanda og efna. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir stefnu eða staðlaðri starfsvenju og hvernig slíkt er innleitt. 

 Afrit af stefnunni sem tekin var upp til að minnka notkun hættulegra efnasambanda 

og efna. 

 

EINING 5 FYRIR FORVARNIR FYRIR HÆTTULEGAN ÚRGANG: SAFNA SPILLIEFNUM FRÁ 

STARFSFÓLKI OG/EÐA VIÐSKIPTAVINUM 

MARKMIÐ: Að bjóða viðskiptavinum og starfsfólki upp á tækifæri til að endurvinna spilliefni 

á öruggan hátt. 

SKILYRÐI: Þróa og innleiða kerfi til að safna spilliefnum frá starfsfólki og/eða viðskiptavinum. 

Tryggja að þeim spilliefnum sem er safnað sé fargað á réttan hátt. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Bjóða upp á ákveðinn stað þar sem hægt er að skila af sér og safna 

spilliefnum hvenær sem er, eða bjóða upp á slíkt á ákveðnum tímabilum. Söfnun ætti að taka 

við rafhlöðum, flúrlömpum og raftækjum til einkanota. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir ferlinu, afmörkun og tíðni söfnunar. 
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LOKUÐ HRINGRÁS 
EINING 1 FYRIR LOKAÐA HRINGRÁS: GERA KRÖFU UM AÐ MINNST 30% AF KEYPTUM 

SKRIFSTOFUPAPPÍR SÉ ENDURUNNIN NEYSLUVARA 

MARKMIÐ: Að ýta undir notkun á efnum sem eru endurunnin neysluvara og minnka notkun 

á nýjum pappír. 

SKILYRÐI: Búa til skriflega stefnu eða taka upp staðlaða starfsvenju þar sem krafist er þess að 

minnst 30% af skrifstofu-/ljósritunarpappír sem er notaður sé endurunninn. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Þegar umhverfisvæn innkaupastefna er mótuð (Eining 1 fyrir 

innkaup) skal hún innihalda kröfu um að minnst 30% af pappír sem keyptur er inn sé 

endurunnin neysluvara eða slík stefna endurskoðuð og því bætt við. Ef umhverfisvæn 

innkaupastefna er ekki til staðar skal búa til og innleiða sérstaka stefnu sem fjallar um 

endurunninn skrifstofu-/ljósritunarpappír. Að öðrum kosti skal þjálfa allt starfsfólk sem ber 

ábyrgð á innkaupum um skilyrðin og tryggja að þeim sé í raun fylgt. Ef notast er við 

utanaðkomandi fyrirtæki skal vinna að því að tryggja að það skilji þessi viðmið þegar nýir 

samningar eru gerðir. Í núverandi verkefnum skal minnst 30% af prentarapappír á svæðinu 

vera endurunninn. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir gildisdagsetningu og innihaldi stefnunnar eða stöðluðu 

starfsvenjunnar. 

 Afrit af skriflegri stefnu/skilyrðum. 

 Ef stefnan hefur verið til staðar lengi skal sýna afrit af innkaupareikningum sem sýna 

fram á það. 

 

EINING 2 FYRIR LOKAÐA HRINGRÁS: GERA KRÖFU UM AÐ MINNST 20% AF KEYPTUM 

PAPPÍR TIL RÆSTINGA SÉ ENDURUNNIN NEYSLUVARA 

MARKMIÐ: Að ýta undir notkun á efnum sem eru endurunnin neysluvara og minnka notkun 

á nýjum pappír. 

SKILYRÐI: Búa til skriflega stefnu eða taka upp staðlaða starfsvenju þar sem krafist er þess að 

minnst 20% af pappír sem notaður er til ræstinga sé endurunninn (þar á meðal en ekki 

eingöngu: klósettpappír, handþurrkur og setuhlífar). 
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MÖGULEGAR AÐGERÐIR:  Þegar umhverfisvæn innkaupastefna er mótuð (Eining 1 fyrir 

innkaup) skal hún innihalda kröfu um að minnst 20% af pappír sem keyptur er inn til 

ræstinga sé endurunnin neysluvara eða slík stefna endurskoðuð og því bætt við. Ef 

umhverfisvæn innkaupastefna er ekki til staðar skal búa til og innleiða sérstaka stefnu sem 

fjallar um endurunninn pappír til ræstinga. Að öðrum kosti skal þjálfa allt starfsfólk sem ber 

ábyrgð á innkaupum um skilyrðin og tryggja að þeim sé í raun fylgt. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir gildisdagsetningu og innihaldi stefnunnar eða stöðluðu 

starfsvenjunnar. 

 Afrit af skriflegri stefnu/skilyrðum. 

 Ef stefnan hefur verið til staðar lengi skal sýna afrit af innkaupareikningum sem sýna 

fram á það. 

 

EINING 3 FYRIR LOKAÐA HRINGRÁS: KAUPA MOLTU AF AÐILA Í NÆRUMHVERFI 

MARKMIÐ: Að hvetja til kerfis með lokaðri hringrás þar sem matarúrgangur er notaður til 

moltugerðar til notkunar innanhúss. 

SKILYRÐI: Ef molta er keypt inn skal kaupa frá aðila sem býr til moltu úr efnum frá 

vinnustaðnum. Ef ekki er gerð molta úr neinum efnum sem myndast á vinnustaðnum skal 

kaupa moltu frá aðila í nærumhverfi. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Leggja mat á ferli aðilans sem sér um moltugerð, fyrirtækis sem 

sér um lóðaumhirðu, eða rekstrarstjóra sem tekur á móti mat fyrir vinnustaðinn og/eða 

grænum úrgangi. Fara yfir kostnað, magn, tímalínur og gæði moltu sem myndast miðað við 

það sem var notað á staðnum. Innleiða stefnu þar sem nota skal moltu frá fyrirtæki sem 

tekur á móti matarúrganginum frá vinnustaðnum, eða öðrum aðila í nærumhverfi. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því til hvaða fyrirtækis úrgangur frá vinnustaðnum fer og hvernig 

hringrásinni er lokað þegar hann snýr til baka á staðinn (ef við á). Ef vinnustaðurinn 

sendir efni ekki í moltugerð skal texti að lýsa því hvar molta er keypt. 

 Kvittanir eða reikningar sem sýna fram á kaup á moltu. 
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EINING 4 FYRIR LOKAÐA HRINGRÁS:   TRYGGJA AÐ EFNI HALDIST Á STAÐBUNDNUM 

MÖRKUÐUM OG KOMI AFTUR Á VINNUSTAÐINN 

MARKMIÐ: Að loka hringrásinni sem fylgir eins mörgum vörutegundum og hægt er og styðja 

úrgangslaust hagkerfi í nærumhverfi. 

SKILYRÐI: Innleiða ferli þar sem vinnustaðurinn nýtir eins og hægt er nálæga möguleika á 

endurnotkun, endurvinnslu eða uppvinnslu fyrir þau efni sem þar myndast. Kaupa á ný eða 

nota vörur eða efni sem gerð eru úr efnum frá vinnustaðnum. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Leggja mat á tækifæri á staðbundnum mörkuðum til 

endurnotkunar, endurvinnslu eða uppvinnslu á efnum sem myndast á staðnum. Starfsemin 

gæti myndað öðruvísi úrgang sem auðveldlega væri hægt að breyta í nýja vöru í 

nærumhverfi. Gera samkomulag við fyrirtæki eða stofnanir í nærumhverfi sem bjóða upp á 

þessa þjónustu. Þróa stefnu eða staðlaða starfsvenju til að tryggja að nýju vörurnar eða efnin 

sem þær mynda komi aftur á staðinn. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti um hvaða fyrirtæki fá úrgang frá vinnustaðnum og hvernig hringrásinni er lokað 

þegar hann snýr til baka á staðinn. 

 Gögn sem staðfesta samkomulag við fyrirtæki eða stofnanir í nærumhverfi svo sem 

samningar, samkomulög, reikningar, eða formleg bréf sem útlista samstarfið. Einnig 

verður að sýna gögn um það hvernig vörur eða efni er fengið (kvittanir, reikningar). 
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NÝSKÖPUN 
EINING 1 FYRIR NÝSKÖPUN: TAKA ÞÁTT Í UPPVINNSLUVERKEFNUM 

MARKMIÐ: Að nota aðrar leiðir sem beina efnum sem erfitt er að endurvinna annað á 

nýstárlegan hátt. 

SKILYRÐI: Finna og uppvinna að minnsta kosti eitt efni eða flæði úrgangs. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Finna og leita eftir öðrum leiðum fyrir vörutegundir sem erfitt er 

að endurvinna. Þetta gæti innihaldið uppvinnsluverkefni svo sem ReCork og Terracycle eða 

verkefni þar sem vörur fara á milli birgja til að vera notaðar aftur eða gerðar upp. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir því hvað efnið er, hvernig ferlið virkar, hvert efnið er sent til 

uppvinnslu, hversu lengi fyrirtækið sem tekur við því hefur starfað, af hverju ferlið 

telst vera uppvinnsla, og ávinning sem hlýst af verkefninu. 

 Gögn sem staðfesta þátttöku í uppvinnsluverkefnum, þar á meðal samkomulög, 

kvittanir, bréf (ef við á). 

 

EINING 2 FYRIR NÝSKÖPUN:  SKULDBINDA SIG TIL AÐ MINNKA ÁRLEGT BROTTKAST 

MARKMIÐ: Að tryggja stöðugar framfarir til að hægt sé að minnka það magn sem verður 

umfram og fer í urðun, brennslu og út í umhverfið. 

SKILYRÐI: Gera skriflega yfirlýsingu og skuldbinda sig til að stuðla að stöðugum framförum 

sem fela í sér að minnka þær leifar sem verða eftir og fargað er með urðun eða brennslu um 

að minnsta kosti 1% af viðmiðunarlosun á hverju ári og/eða að taka upp önnur fyrirtækjagildi 

tengd úrgangsleysi með tíð og tíma. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Leggja mat á áætlun um úrgangsleysi og möguleika á framförum. 

Halda áfram að rannsaka mismunandi markaði til að koma auga á leiðir fyrir vörutegundir 

sem erfitt er að endurvinna. Setja markmið og taka upp skriflega stefnu um úrgangsleysi eða 

sjálfbærni eða endurskoða slíka stefnu til að bæta því við. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem lýsir áætluninni um skuldbindingu til minnka úrgang árlega um að minnsta 

kosti 1% af viðmiðunarförgun. 

 Afrit af skriflegri yfirlýsingu sem verður að innihalda texta um að minnka eigi leifarnar 

sem fargað er með urðun eða brennslu um að minnsta kosti 1% af viðmiðunarlosun á 
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hverju ári og/eða að taka eigi upp önnur fyrirtækjagildi tengd úrgangsleysi með tíð og 

tíma. 

EINING 3 FYRIR NÝSKÖPUN: INNLEIÐA NÝSTÁRLEGAR AÐGERÐIR TIL AÐ MINNKA ÚRGANG 

MARKMIÐ: Að finna aðra skapandi og nýstárlega nálgun á úrgangsleysi. 

SKILYRÐI: Finna aðrar aðferðir til að minnka úrgang sem ekki er nú þegar fjallað um í TRUE-

matskerfi fyrir úrgangsleysi. Þróa og innleiða leiðir til að auka aðgerðir sem minnka úrgang. 

MÖGULEGAR AÐGERÐIR: Hvetja allt starfsfólk til að senda inn nýstárlegar hugmyndir sem 

gætu hjálpað til við að koma áætluninni um úrgangsleysi á næsta stig. Einnig skal leita að 

öðrum kerfum sem taka við ákveðnum vörum eða efnum og meðhöndla þau á annan hátt 

sem ekki hefur nú þegar verið gefin eining fyrir í stigakerfinu. 

GÖGN SEM SKILA Á INN: 

 Texti sem tekur saman hvernig verkefnið virkar og hvernig það minnkar úrgang. 

 Gögn sem staðfesta aðgerðirnar (stefna, samkomulög, skrifleg samskipti, ljósmyndir). 

 Excel-tafla sem útskýrir þyngd og kostnað ef við á (valkvætt). 
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ORÐSKÝRINGAR 
LOFTFIRRÐ MELTUN (LF):  Röð ferla þar sem örverur brjóta niður lífbrotgjörn efni í 

súrefnisleysi, notað til iðnaðar- eða heimilisnota til að meðhöndla úrgang og/eða til að 

framleiða orku. Loftfirrð meltun fangar venjulega metan sem örverurnar mynda og notar það 

til að framleiða varma eða orku. 

 

VIÐMIÐUN: Grundvallarstaðall eða -stig; viðmið eða sérstakt/sérstök gildi sem geta nýst sem 

samanburður eða takmörkun. 

 

VIÐMIÐUNARÁR: Það ár sem hafið var að fylgjast með hlutfalli sem beint er annað og/eða 

fjármálagögnum; það ár sem fyrstu fáanlegu gögn um hlutfall sem beint er annað og/eða 

fjármálagögn urðu til. Þetta gæti hið minnsta verið skýrslugjafarárið sem kemur beint á 

undan nýafstöðnu skýrslugjafarári (almanaksári eða annars konar). 

 

VERSLUNARÚRGANGUR: Úrgangur sem myndast við starfsemi fyrirtækja. 

 

VÖRUTEGUNDIR: Efni sem hafa gildi og hægt er að nota aftur eða selja. 

 

MOLTUGERÐ: Stýrt loftfirrt niðurbrot lífrænna efna af örverum. 

 

SMIT: Efni eða innihald sem blandast saman við endurvinnanleg efni eða lífrænan úrgang og 

dregur úr eða eyðileggur notagildi eða verðgildi endurvinnanlegu efnanna eða lífræna 

úrgangsins. 

 

KOSTNAÐUR: Krónuvirði auðlinda sem notaðar eru fyrir starfsemi á gefnu tímabili. 

 KOSTNAÐUR SEM SPARAST (SPARAÐUR KOSTNAÐUR): Minnkun kostnaðar fyrir 

athöfn sem kemur til vegna starfsemi sem tengist annarri athöfn. Í meðhöndlun á 

föstum úrgangi þýðir kostnaður sem sparast oft þann sparnað sem verður til við 

minnkun á að safna, ferja, flytja og farga rusli vegna aðgerða til að minnka úrgang, 

aukinnar endurvinnslu og moltugerðar. 

 NETTÓKOSTNAÐUR: Heildarkostnaður aðgerða til að meðhöndla fastan úrgang, að 

frádreginni afurð þeirra eða virðisaukandi tekjum. 
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FÖRGUN: Að losa, leggja, sprauta, sturta, hella, láta leka eða staðsetja sérhvern fastan 

úrgang eða hættulegan úrgang í eða á hvers konar land eða vatn svo að slíkur fastur 

úrgangur eða hættulegur úrgangur eða einhver hluti hans fari í umhverfið eða berist í loft 

eða sé losaður í sérhver vötn, þar með talið grunnvatn. 

 

NIÐURVINNSLA: Endurvinnsluaðferð sem felur í sér að brjóta hlut niður í íhluti sína eða 

innihaldsefni. Þegar íhlutarnir eða innihaldsefnin hafa verið endurnýtt, er það notað aftur ef 

hægt er, en venjulega sem ódýrari vara. 

 

SEINNI STIG: Efni sem myndast eftir neyslu á upprunalegum efnum/vöru72. 

 

ENDASTÖÐ VÖRU: Sérhver einstaklingur eða staður sem fær til sín unnin eða óunnin 

endurvinnanleg efni sem eru aðskilin eftir uppruna, og notar svo efnin sem fullgerða vöru 

eða sem hráefni í framleiðsluferli. 

 

UMHVERFISVÆN INNKAUPASTEFNA: Hugtak sem sameinar innkaup og umhverfislega 

sjálfbærni í innkaupastefnu sem felur í sér að vera meðvituð um umhverfið og nota taka tillit 

til fjölbreyttra umhverfislegra þátta við innkaup. 

 

MATARLEIFAR: Matur sem ekki var borðaður og úrgangur sem myndast við matargerð. 

 

GRASENDURVINNSLA: Aðferð til að minnka úrgang þar sem hann myndast með því að láta 

slegið gras liggja á lóðinni eftir slátt til að hjálpa við að við veita raka og bæta næringarefnum 

aftur í jarðveginn á náttúrulegan hátt. 

  

GRÆN TEYMI: Hópur einstaklinga sem hefur hið sameiginlega markmið að auka sjálfbæra 

eða umhverfislega ábyrga starfsemi/kerfi ákveðinna fyrirtækja, starfsemi eða samfélags. Í 

grænum teymum er oft samansafn af fólki úr öllum stigum fyrirtækis/samfélags til að fá sem 

fjölbreyttust álit og sjónarhorn.  Græn teymi hafa allajafna það verkefni að greina núverandi 

frammistöðu fyrirtækis með áherslu á sjálfbærni, og koma með tillögur til að bæta þá 

                                                      
72 Aths. þýð.: bæti við í lok setningar til að skýra betur. Í frumtexta „Materials generated after the point of 
consumption.“ 
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frammistöðu, þar á meðal með að minnka úrgang, auka endurvinnslu, með aðgerðum til 

orkunýtni, umhverfisvænum innkaupum/öflun, aðgerðum til að spara vatn og fræðslu 

starfsfólks/íbúa. 

 

FLUTNINGSAÐILI: Sorphirðufyrirtæki sem býður upp á þjónustu til að fjarlægja sorp og önnur 

efni. Felur í sér bæði einkafyrirtæki og opinbera aðila. Samheiti: þjónustuaðili, söfnunarstöð, 

birgir. 

 

HÆTTULEGUR ÚRGANGUR:  Úrgangur sem er eða gæti reynst hættulegur fyrir lýðheilsu eða 

umhverfið. Það eru fjórir eiginleikar sem ákvarða hvort efni sé hættulegt eða ekki: eldfimi, 

hvarfgirni, ætingareiginleikar, eiturhrif. 

 

NÝTA TIL FULLNUSTU: Að búa til og halda efnum og vörum í notkun eins hátt í stigveldi 

úrgangsleysis og hægt er og í hringrás hins nothæfa eins lengi og hægt er. Að koma í veg fyrir 

niðurvinnslu efna þar sem nothæfi og möguleikar í framtíðinni takmarkast. 

 

BRENNSLA: Að minnka umfang fasts úrgangs með því að nota stýrða brennara í lokuðu rými. 

 

URÐUNARSTAÐUR: Mengunareftirlitsstöð þar sem hægt er að farga föstum úrgangi 

endanlega á landi með öruggum/hreinlegum hætti. Sorpinu er dreift og það þjappað og lagi 

af jarðvegi hellt yfir til að lágmarka umhverfisáhrif (þar á meðal á lýðheilsu og öryggi). 

Samkvæmt núverandi reglugerðum þurfa urðunarstaðir að gera ráðstafanir til að koma í veg 

fyrir mengun í grunnvatn og yfirborðsvatn. 

 

FLOKKUNARMIÐSTÖÐ:  Millistigs vinnslustöð sem ætluð er til að fjarlægja endurvinnanleg 

efni og önnur verðmæt efni úr flæði úrgangs, handvirkt eða með vélum. 

 

GERÐ JARÐVEGSÞEKJUEFNIS: Ferli þar sem umfang lífræns úrgangs er minnkað með því að 

rífa það niður eða merja. 
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EFNI SEM ER ENDURUNNIN NEYSLUVARA: Endurnýtt efni sem hafa verið notuð sem 

neysluvara og er beint frá föstum heimilis- og rekstrarúrgangi til að safna þeim, endurvinna 

og ráðstafa annað. Þetta felur ekki í sér efni úr iðnaðarferli sem hefur ekki enn borist til 

neytanda, svo sem gler sem brotnar í framleiðsluferlinu eða offramleiðslu af dagblöðum og 

tímaritum. 

 

ENDURVINNSLA: Röð aðgerða þar sem brottkasti er safnað, það flokkað, unnið, breytt í 

hráefni til framleiðslu og notað til að búa til nýjar vörur. Þetta felur ekki í sér notkun þessara 

efna sem eldsneyti eða til orkuframleiðslu. 

 

GERA VIÐ (EINNIG GERA UPP, ENDURFRAMLEIÐA): Þegar hlutur er endurgerður og notaður 

áfram í upprunalegum tilgangi. 

 

ENDURNOTANLEGUR: Þegar hlutur er framleiddur til að vera notaður aftur og aftur, og til að 

koma í staðinn fyrir einnota hluti. 

 

LEIFAR: Efni sem verður eftir þegar vinnslu, brennslu (orka úr úrgangi), moltugerð eða 

endurvinnslu er lokið; er venjulega fargað á urðunarstað. 

 

ENDURNOTKUN: Notkun á vöru eða hlut í upprunalegri mynd sinni oftar en einu sinni. 

 

ÓFLOKKAÐ FLÆÐI: Aðferð þar sem öllum endurvinnanlegum efnum er safnað saman í eitt 

„flæði“ í farartæki með einu rými, og efnin svo flokkuð á öðrum stað síðar. Kerfi með 

óflokkuðu flæði sameinar þætti aðskilnaðar og söfnunar í endurvinnslu. 

  

MINNKUN VIÐ UPPRUNA: Sérhver athöfn sem orsakar hreina minnkun á magni fasts 

úrgangs sem myndast. Minnkun við uppruna felur í sér en einskorðast ekki við: að minnka 

notkun á óendurvinnanlegum efnum, skipta einnota efnum og vörum út fyrir endurnotanleg 

efni og vörur, minnka umbúðir, minnka magn garðaúrgangs sem myndast, taka upp 

matskerfi fyrir rusl með hvata til að minnka það magn sem myndast og auka skilvirkni 

notkunar á pappír, pappa, gleri, málmi, plasti og öðrum efnum. Hefur sömu merkingu og að 

koma í veg fyrir úrgang. 
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AÐSKILNAÐUR VIÐ UPPRUNA: Sú aðgerð að aðskilja endurvinnanleg eða endurnotanleg 

efni/hluti frá öðrum efnum sem áætlað er að farga. 

 

ÞREFÖLD AFKOMA: Þegar félagslegum og umhverfislegum gildum er bætt við hinar 

hefðbundnu efnahagslegu leiðir til að mæla velgengni samsteypu eða fyrirtækis. Bókhald 

með þrefaldri afkomu reynir á mælanlegan hátt að lýsa félagslegum og umhverfislegum 

áhrifum sem athafnir fyrirtækis hafa á efnahagslega afkomu þess, til að sýna framfarir eða til 

að meta frammistöðuna á ítarlegri hátt. 

 

TÓLF MEGINFLOKKAR VÖRUTEGUNDA/BROTTKASTS: Almenn skipting eftir vörutegundum á 

þeim auðlindum sem finna má í brottkasti, þróað af Dr. Dan Knapp: 

 

1. Endurnotanlegt 2. Pappír 3. Plöntuafklippur 4. Rotnar/matur 

5. Gerviefni  6. Viður 7. Postulín  8. Vefnaður 

9. Jarðvegur  10. Málmar 11. Gler  12. Efnasambönd 

 

SPILLIEFNI: Flokkur úrgangsefna sem telst ekki „hættulegur úrgangur“, en inniheldur efni 

sem koma þarf í veg fyrir að verði losuð óhindrað út í umhverfið. 

 

UPPVINNSLA: Endurvinnsla á efnum þar sem meirihluta af innihaldi og orkugildi efnanna er 

haldið eftir, þó með því að búa til nýjan hlut eða efni sem hefur langan endingartíma og 

mikið notagildi. 

 

FYRRI STIG: Efni sem myndast áður en kemur til neyslu á endanlegum efnum/vöru. 

 

BIRGIR: Fyrirtæki á vegum þriðja aðila, sem sér fyrir vörum, þjónustu eða efnum. 

 

ÚTTEKT Á ÚRGANGI: Greining á ferlum, flæði úrgangs, endurvinnsluaðgerðum og kostnaði 

við förgun á vinnustað. Úttekt á úrgangi er notuð til að vinna úr nákvæmum upplýsingum um 

kerfi fyrir meðhöndlun á föstum úrgangi og koma með tillögur að gagnlegum breytingum. 
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EIGINLEIKAR ÚRGANGS/GREINING Á ÚRGANGI: Flokkun, auðkenning og mæling (eftir þyngd 

og/eða magni) efna, eftir flokkum, sem finnast í föstum úrgangi til að ákvarða hvernig best er 

að vinna með hann og þróa hagkvæm kerfi til endurvinnslu og moltugerðar.  

 

MYNDUN ÚRGANGS: Magn (þyngd eða rúmtak) efna og vara sem berast í flæði úrgangs áður 

en endurvinnsla, moltugerð, urðun eða brennsla fer fram. 

 

MINNKUN ÚRGANGS: Sameinað átak aðgerða til að forðast úrgang, endurnota, búa til moltu 

og endurvinna. 

 

FLÆÐI ÚRGANGS: Þau úrgangsefni sem myndast á vinnustað. 

 

ORKA ÚR ÚRGANGI: Þegar endurnýttum föstum úrgangi er breytt í nothæft form orku, 

venjulega með því að brenna hann við mjög háan hita. 

 

LANDSLAGSMÓTUN SEM ÞARF TAKMARKAÐA VÖKVUN: Landslagsmótun þar sem reynt er 

að stuðla að því að lítil sem engin þörf sé á vökvun og mynda þannig minni úrgang. 

  

ÚRGANGSLEYSI: Eina ritrýnda, alþjóðlega viðurkennda skilgreiningin á úrgangsleysi er frá 

Zero Waste International Alliance (zwia.org): Úrgangsleysi er takmark sem er siðferðilega 

rétt, hagkvæmt, skilvirkt og framsýnt, til að leiðbeina fólki í að breyta lífsstíl sínum og venjum 

til að líkja eftir sjálfbærum náttúrulegum hringrásum þar sem allt brottkast er hannað til að 

verða að auðlind fyrir aðra til að nota. Úrgangsleysi felur í sér hönnun og stjórnun á vörum 

og ferlum til að forðast og eyða kerfisbundið því magni og eiturvirkni sem fylgir úrgangi og 

efnum, varðveita og endurnýta allar auðlindir, og ekki brenna eða grafa þær. Innleiðing 

úrgangsleysis mun útrýma allri losun í jörð, vatn eða loft sem ógnar heilsu plánetunnar, 

manneskja, dýra eða plantna. 
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Þriðji hluti: Íðorðasafn 
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1 efni 

áþreifanlegur hlutur, inntak eða efniviður 

[enska] material 

 

nýting til fullnustu 

þegar efni sem er haldið í notkun í sínu upprunalegu ástandi og/eða með sínum upprunalegu 

íhlutum eins lengi og hægt er og svo haldið áfram í hringrás hins nothæfa að því marki sem 

hægt er 

[enska] highest and best use 

 

lokuð hringrás 

það þegar efni sem er afturð framleiðsluferlis er skilað aftur í sama framleiðsluferli 

[enska] closed loop 

 

lífsferill 

ferill efnis frá vöggu til grafar, s.s. hönnun, hráefnisval, framleiðsla, dreifing, notkun, 

endurnýting og förgun73 

[sh.] vistferill 

[enska] lifecycle; life cycle 

 

1.1 (hættustig) 

1.1.1 milt efni 

efni sem hefur engin afgerandi áhrif á lýðheilsu eða umhverfið 

[enska] benign material 

 

1.1.1.1 hættulaust efni 

milt efni sem er skaðlaust lýðheilsu eða umhverfinu 

[enska] non-hazardous material 

 

                                                      
73 (Orðanefnd í umhverfisfræði) 
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1.1.2 hættulegt efni 

efni sem er eða gæti reynst hættulegt fyrir lýðheilsu eða umhverfið 

[enska] hazardous material 

 

1.2 (endurvinnslugeta) 

1.2.1 endurvinnanlegt efni 

efni sem hægt er að endurvinna 

[enska] recyclable material 

 

smit 

það að efni hafi blandast saman við endurvinnanlegt efni eða lífrænan úrgang og dregið úr 

eða eyðilagt notagildi eða verðgildi þeirra 

[enska] contamination 

 

efni sem er endurunnin neysluvara 

efni sem hefur verið notað sem neysluvara og er endurnýtt, endurunnið eða ráðstafað annað 

[enska] post-consumer material 

 

1.2.1.1 endurvinnanlegar umbúðir 

umbúðir sem gerðar eru úr endurvinnanlegu efni 

[enska] recyclable packaging 

 

1.2.2 óendurvinnanlegt efni 

efni sem ekki er hægt að endurvinna 

[enska] non-recyclable material 

 

1.2.2.1 óendurvinnanlegar umbúðir 

umbúðir sem gerðar eru úr óendurvinnanlegu efni 

[enska] non-recyclable packaging 
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1.3 (notkun) 

1.3.1 einnota 

sem eingöngu er hægt að nota einu sinni 

[enska] single-use; disposable 

[aths.] um efni 

 

1.3.2 endingargóður 

sem þolir ítrekaða notkun án slits 

[enska] durable 

[aths.] um efni 

 

1.3.3 endurnotanlegur 

sem hægt er að nota oftar en einu sinni í óbreyttri mynd 

[enska] reusable 

[aths.] um efni 

 

geta til að vera notað aftur 

eiginleiki efnis sem gerir að verkum að hægt sé að nota það oftar en einu sinni 

[enska] reusability 

 

1.4 (tegund) 

1.4.1 hráefni 

óunnið efni í náttúrunni 

[enska] raw material 

 

1.4.1.1 ólífrænt efni 

efni sem ekki inniheldur efnasambönd lífvera 

[enska] inorganic material 
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1.4.1.2 lífrænt efni 

efni sem inniheldur efnasambönd lífvera 

[enska] organic material 

 

1.4.1.2.1 lífbrotgjarnt efni 

lífrænt efni sem brotnar niður fyrir áhrif örvera 

[enska] biodegradable material 

 

1.4.1.2.2 efni sem rotnar 

efni sem leysist sundur af völdum örvera 

[enska] putrescible 

 

1.4.2 úrgangsefni 

ónothæf afurð úr tilteknu ferli 

[enska] waste material 

 

1.4.2.1 úrgangur 

hvers kyns efni eða hlutir sem úrgangshafi ákveður að losa sig við eða er gert að losa sig við74 

[enska] waste 

 

úrgangsleysi 

lífsstíll og venjur þar sem líkt er eftir sjálfbærum náttúrulegum hringrásum og allt brottkast 

er hannað til að verða að auðlind fyrir aðra til að nota75 

[enska] zero waste 

 

 

 

 

 

                                                      
74 (Umhverfisráðuneyti, 2003) 
75 (Green Business Certification Inc., 2017, bls. 4) 
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stigveldi úrgangsleysis 

þrepaskipting vöru eða efnis eftir því hversu mikið af upprunalegum efnum eða tilgangi þess 

er viðhaldið 

[enska] zero waste hierarchy 

[aths.] Stigveldi úrgangsleysis hefur verið skilgreint af samtökunum Zero Waste International 

Alliance og  eru stigin þrjú. Fyrsta stigið felur í sér að nota efni aftur í upprunalegum tilgangi 

þess, annað stigið að endurvinna ólífræn efni og hið þriðja að setja lífræn efni í moltugerð 

eða meltun.76 

 

flæði úrgangs 

þau úrgangsefni sem myndast á tilteknum stað 

[enska] waste stream 

 

flokkunarmiðstöð sem tekur á móti óflokkuðum úrgangi 

staður þar sem tekið er við óflokkuðum úrgangi til flokkunar, endurnýtingar og/eða förgunar 

[enska] single-stream facility 

 

flokkunarmiðstöð sem tekur á móti blönduðum úrgangi 

staður þar sem tekið er við blönduðum úrgangi til flokkunar, endurnýtingar og/eða förgunar 

[enska] hauler commingled facility 

 

1.4.2.1.1 (notkun) 

1.4.2.1.1.1 rusl 

úrgangur sem er ónothæfur eða hefur verið hafnað af notanda 

[enska] litter; trash 

 

 

 

 

                                                      
76 (Green Business Certification Inc., 2017, bls. 25) 
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1.4.2.1.1.2 sorp 

hvers konar úrgangur sem er fleygt 

[sh.] brottkast 

[enska] refuse; discard 

 

sorphirða 

það að fjarlægja uppsafnað sorp frá tilteknum stað 

[enska] waste collection 

 

ruslagámur fyrir ruslabíla með örmum að framan 

stórt ílát fyrir úrgang sem hannað er þannig að sorpbíll með örmum að framan geti gripið 

það og tæmt 

[enska] front loader bin 

 

1.4.2.1.2 (hættustig) 

1.4.2.1.2.1 hættulegur úrgangur 

úrgangur sem er eða gæti reynst hættulegur fyrir lýðheilsu eða umhverfið 

[enska] hazardous waste 

 

1.4.2.1.2.2 hættulaus úrgangur 

úrgangur sem er skaðlaus fyrir lýðheilsu eða umhverfið 

[enska] non-hazardous waste 

 

1.4.2.1.3 (tegund) 

1.4.2.1.3.1 lífrænn úrgangur 

úrgangur sem er niðurbrjótanlegur af örverum77 

[enska] compostable 

 

 

 

                                                      
77 (Umhverfisráðuneyti, 2003) 
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1.4.2.1.3.1.1 (afurð) 

1.4.2.1.3.1.1.1 jarðvegsþekjuefni 

áburður gerður úr lífrænum úrgangi sem hefur verið mulinn eða rifinn niður 

[enska] mulch 

 

 

1.4.2.1.3.1.1.2 jarðvegsbætir 

efni unnið úr lífrænum úrgangi sem bætt er við jarðveg til að auka heilbrigði hans og ýta 

undir tiltekna eiginleika 

[enska] soil amendment 

 

1.4.2.1.3.1.2 (tegund) 

1.4.2.1.3.1.2.1 pappírsúrgangur 

lífrænn úrgangur sem samanstendur af pappírsefni 

[enska] paper waste 

 

1.4.2.1.3.1.2.2 grænn úrgangur 

lífrænn úrgangur sem samanstendur af matvöru og jarðyrkjuvöru 

[enska] green waste 

 

1.4.2.1.3.1.2.2.1 matarúrgangur 

lífrænn úrgangur sem samanstendur af mat sem ekki var borðaður og úrgangi sem myndast 

við matargerð 

[enska] food waste 

 

1.4.2.1.3.1.2.2.2 garðaúrgangur 

lífrænn úrgangur sem myndast í görðum 

[enska] yard waste; yard trimming waste 

 

1.4.2.1.3.2 umbúðaúrgangur 

úrgangur sem myndast vegna umbúða utan um vörur og efni 

[enska] packaging waste 
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1.4.2.1.3.3 spilliefni 

úrgangur sem telst ekki hættulegur úrgangur en inniheldur efni sem koma þarf í veg fyrir að 

verði losuð óhindruð út í umhverfið 

[enska] universal waste 

 

1.4.2.1.3.4 verslunarúrgangur 

úrgangur sem myndast við starfsemi fyrirtækja 

[enska] commercial waste 

 

1.4.2.1.3.5 heimilis- og rekstrarúrgangur 

úrgangur sem myndast á heimilum og hjá rekstraraðilum 

[enska] municipal waste 

 

1.4.2.1.3.6 iðnaðarúrgangur 

úrgangur sem myndast við iðnaðarstarfsemi 

[enska] industrial waste 

 

1.4.2.1.3.7 raf- og rafeindabúnaðarúrgangur 

úrgangur sem myndast vegna brottkasts raf- eða rafeindabúnaðar eða íhluta úr slíkum 

búnaði 

[enska] electronic waste 

 

1.4.2.1.4 (áferð) 

1.4.2.1.4.1 fastur úrgangur 

úrgangur í föstu formi 

[enska] solid waste 

 

1.4.2.1.4.2 fljótandi úrgangur 

úrgangur í fljótandi formi 

[enska] liquid waste 
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1.4.2.1.4.2.1 skólp 

fljótandi úrgangur sem veitt er frá heimilum og fyrirtækjum með fráveitu 

[enska] wastewater 

 

1.4.2.1.5 (aðgerðir) 

1.4.2.1.5.1 aðskilnaður við uppruna 

sú aðgerð að aðskilja endurvinnanleg eða endurnotanleg efni frá öðrum efnum sem áætlað 

er að farga78 

[enska] source separation 

 

1.4.2.1.5.2 flokkun 

aðgreining úrgangstegunda til þess að hægt sé að endurnýta úrgangsefni og koma þeim 

úrgangi sem ekki nýtist til viðeigandi förgunar79 

[enska] sorting 

 

söfnunarílát 

ílát ætlað til þess að safna saman úrgangi af tiltekinni tegund 

[enska] collection receptable 

 

söfnunartunna 

söfnunarílát sem er sívalt, vítt um miðjuna og með botn 

 

1.4.2.1.5.2.1 beina úrgangi annað 

það að miða að því að forðast að úrgangur fari í urðun, brennslu eða út í umhverfið80 

[enska] diversion 

 

1.4.2.1.5.2.1.1 minnkun úrgangs 

sameinað átak aðgerða til að forðast úrgang 

[enska] waste reduction 

                                                      
78 (Green Business Certification Inc., 2017, bls. 55) 
79 (Umhverfisráðuneyti, 2003) 
80 (Green Business Certification Inc., 2017, bls. 5) 



110 
 

1.4.2.1.5.2.1.1.1 minnkun við uppruna 

aðgerð til minnkunar úrgangs sem beinist að því að koma í veg fyrir að úrgangur myndist á 

mögulegum myndunarstað hans 

[enska] source reductino 

 

1.4.2.1.5.2.1.1.1.1 landslagsmótun sem krefst takmarkaðrar vökvunar 

aðferð til minnkunar úrgangs við uppruna með landslagsmótun þar sem reynt er að stuðla að 

því að lítil sem engin þörf sé á vökvun 

[enska] xeriscaping 

 

1.4.2.1.5.2.1.1.1.2 landslagsmótun sem leggur áherslu á staðargróður 

aðferð til minnkunar úrgangs við uppruna með landslagsmótun þar sem reynt er að nota 

sem mest af gróðri sem er upprunalegur á viðkomandi stað 

[enska] native landscaping 

 

1.4.2.1.5.2.1.1.1.3 grasendurvinnsla 

aðferð til minnkunar úrgangs við uppruna með því að láta slegið gras liggja á lóðinni eftir 

slátt til að hjálpa við að veita raka og bæta næringarefnum aftur í jarðveginn81 

[enska] grasscycling 

 

1.4.2.1.5.2.1.2 endurnotkun 

endurtekin notkun úrgangs í óbreyttri mynd 

[enska] reuse 

1.4.2.1.5.2.1.2.1 endurnýting 

hvers konar nýting úrgangs önnur en endurnotkun 

[enska] recovery 

 

1.4.2.1.5.2.1.3 endurvinnsla 

endurframleiðsla úr úrgangi til upprunalegra nota eða annarar notkunar en orkuvinnslu 

[enska] recycling 

                                                      
81 (Green Business Certification Inc., 2017, bls. 53) 
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endurvinnslustöð 

staður þar sem endurvinnsla fer fram 

[enska] recycling facility 

 

1.4.2.1.5.2.1.3.1 uppvinnsla 

aðferð við endurvinnslu þar sem meirihluta af innihaldi og orkugildi efnanna er haldið eftir, 

þó með því að búa til nýjan hlut eða efni 

[enska] upcycling 

 

1.4.2.1.5.2.1.3.2 niðurvinnsla 

aðferð við endurvinnslu sem felur í sér að brjóta hlut niður í íhluti sína eða innihaldsefni 

[enska] downcycling 

 

1.4.2.1.5.2.1.3.3 endurframleiðsla 

það þegar hlutur er endurgerður og notaður áfram í upprunalegum tilgangi hans 

[sh.] gera upp 

[enska] remanufacturing; refurbishing 

 

endurhönnun 

það þegar hlutur er hannaður aftur m.t.t. ákveðinna þátta sem bæta þarf úr 

[enska] redesign 

1.4.2.1.5.2.1.4 moltugerð 

stýrt loftfirrt niðurbrot lífrænna efna af örverum 

[enska] composting 

 

örvera 

lífvera sem er of smá til að vera séð berum augum 

[enska] micro-organism 
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1.4.2.1.5.2.1.4.1 (staðsetning) 

1.4.2.1.5.2.1.4.1.1 moltugerð innan starfsstöðvar 

moltugerð sem fer fram innan þess svæðis sem viðkomandi fyrirtæki/stofnun starfar á 

[enska] on-site composting 

 

1.4.2.1.5.2.1.4.1.2 moltugerð utan starfsstöðvar 

moltugerð sem fer fram hjá utanaðkomandi þjónustuaðila 

[enska] off-site composting 

 

1.4.2.1.5.2.1.4.2 (tegund) 

1.4.2.1.5.2.1.4.2.1 moltugerð með möðkum 

aðferð til moltugerðar þar sem jarðormar eru notaðir til að jarðgera lífrænan úrgang82 

[enska] vermicomposting 

 

1.4.2.1.5.2.1.4.2.2 moltugerð í loftháðum lokuðum einingum 

aðferð til moltugerðar þar sem lífrænn úrgangur er lokaður inni í tilteknu rými og loft 

þvingað í gegnum efnið með blæstri eða sogi83 

[enska] composting with in-vessel units 

 

1.4.2.1.5.2.1.4.2.3 moltugerð með múgaaðferð 

aðferð til moltugerðar þar sem lífrænu efni er blandað og velt með hjólaskóflu eða tromlu84 

[enska] windrow composting 

 

1.4.2.1.5.2.1.4.2.4 meltun 

loftfirrt ferli sem gerist fyrir tilstilli örvera við niðurbrot lífræns úrgangs 

[enska] digestion 

 

 

 

                                                      
82 (Björn H. Halldórsson & Björn Jóhann Björnsson, 2000, bls. 18) 
83 (Björn H. Halldórsson & Björn Jóhann Björnsson, 2000, bls. 18) 
84 (Björn H. Halldórsson & Björn Jóhann Björnsson, 2000, bls. 14) 



113 
 

1.4.2.1.5.2.1.4.2.4.1 loftfirrð meltun 

röð ferla þar sem örverur brjóta niður lífbrjótanleg efni í súrefnislausu rými85 

[enska] anaerobic digestion 

 

1.4.2.1.5.2.2 förgun 

það að losa eða staðsetja úrgang með sérhverjum hætti á eða í hvers konar land eða vatn, 

svo slíkur úrgangur eða hluti hans geti farið í umhverfið86 

[enska] disposal 

 

1.4.2.1.5.2.2.1 losun 

afferming eða tæming úrgangsefna í umhverfið 

[enska] discharge 

 

1.4.2.1.5.2.2.2 urðun 

aðferð til að farga föstum úrgangi þar sem honum er dreift, hann þjappaður og lagi af 

jarðvegi hellt yfir87 

[enska] landfill 

 

1.4.2.1.5.2.2.3 brennsla 

það þegar umfang fasts úrgangs er minnkað með notkun brennara í lokuðu rými88 

[enska] incineration 

 

orka úr úrgangi 

það þegar endurnýttum föstum úrgangi er breytt í orku með því að brenna hann við mjög 

háan hita89 

[enska] waste-to-energy (WTE) 

 

 

                                                      
85 (Green Business Certification Inc., 2017, bls. 53) 
86 (Green Business Certification Inc., 2017, bls. 53) 
87 (Green Business Certification Inc., 2017, bls. 54) 
88 (Green Business Certification Inc., 2017, bls. 54) 
89 (Green Business Certification Inc., 2017, bls. 55) 
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auðlind 

allir þættir náttúrunnar sem nýtast manninum90 

[enska] resource 

 

byggt umhverfi 

manngert rými þar sem fólk lifir og starfar 

[enska] built environment 

 

greining á úrgangi 

flokkun, auðkenning og mæling efna sem finnast í úrgangi til að ákvarða hvernig best er að 

vinna með hann91 

[enska] waste analysis 

 

gróðurhúsalofttegund 

lofttegund sem veldur gróðurhúsaáhrifum 

[enska] greenhouse gas 

 

grænir viðskiptahættir 

viðskiptahættir sem leitast við að orsaka engin neikvæð áhrif á umhverfið, samfélagið eða 

hagkerfið92 

[enska] green business 

 

hrein orka 

orka sem er framleidd með því að virkja náttúrulega hringrás án þess að ganga á auðlindir 

eða búa til mengun93 

[enska] clean energy 

 

 

                                                      
90 (Stjórnarráð Íslands, 2018) 
91 (Green Business Certification Inc., 2017, bls. 55) 
92 (WebFinance Inc., 2018) 
93 (Samál - Samtök álframleiðenda, 2015) 



115 
 

jarðvegseyðing 

eyðing lausra jarðvegsefna af völdum vinds og vatns 

[enska] erosion 

 

kolefnisspor 

það magn gróðurhúsalofttegunda, sér í lagi koltvíoxíðs, sem losað er á tilteknu tímabili 

[enska] carbon footprint 

 

loftslagsáhrif 

félagshagfræðilegar og náttúrulegar athafnir sem hafa áhrif á loftslag 

[enska] climate impact 

 

loftslagsbreytingar 

breytingar á loftslagi sem koma til vegna loftslagsáhrifa 

[enska] climate change 

 

lýðheilsa 

almennt heilsufar í samfélagi, líkamlegt og andlegt 

[enska] public health 

 

mengun 

óæskileg og skaðleg áhrif á umhverfi af völdum efna, efnasambanda, örvera eða 

eðlisfræðilegra þátta94 

[enska] pollution 

 

mynda úrgang 

þegar eðli efnis veldur því að af því verði til úrgangur, hvort sem það er við notkun eða eftir 

notkun 

[enska] wasteful 

 

                                                      
94 (Orðanefnd í umhverfisfræði) 
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myndun úrgangs 

það þegar úrgangur verður til 

[enska] waste generation 

 

myndunarstaður úrgangs 

staður eða hluti af ferli þar sem úrgangur myndast 

[enska] point of generation 

 

sjálfbærni 

sá eiginleiki að nota auðlind á þann hátt að hún verði hvorki uppurin né fyrir skemmdum 

[enska] sustainability 

 

umhverfi 

samheiti fyrir menn, dýr, plöntur og annað í lífríkinu, jarðveg, jarðmyndanir, vatn, loft, 

veðurfar og landslag, samfélag, heilbrigði, menningu og menningarminjar, atvinnu og 

efnisleg verðmæti 

[enska] environment 

 

umhverfisáhrif 

áhrif tiltekinnar athafnar á margvíslega umhverfisþætti 

[enska] environmental impact 

 

umhverfisvæn innkaupastefna 

innkaupastefna sem felur í sér að vera meðvituð um umverfislega þætti og áhrif við 

innkaup95 

[enska] environmentally preferred purchasing 

 

umhverfisvæn vara 

vara sem ekki veldur mengun eða skaða á náttúru og lífríki 

[enska] environmentally friendly product 

                                                      
95 (Green Business Certification Inc., 2017, bls. 53) 
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úttekt á úrgangi 

greining á ferlum, flæði úrgangs, endurvinnsluaðgerðum og kostnaði við förgun96 

[enska] waste audit 

 

varúðarreglan 

regla þess efnis að ekki skuli láta óvissu um afleiðingar tiltekinna athafna eða athafnaleysis 

koma í veg fyrir að gripið sé til fyrirbyggjandi aðgerða97 

[enska] precautionary principle 

[aths.] reglan er ein meginregla alþjóðlegs umhverfisréttar 

 

vistkerfi 

tiltekið svæði með þeim lífverum sem þar lifa og því umhverfi sem þær búa við 

[enska] ecosystem 

 

vistspor 

það magn eða sú stærð af auðlindum umhverfisins sem þörf er á til að framleiða vörur og 

þjónustu sem nauðsynleg er til að viðhalda ákveðnum lífsstíl98 

[enska] ecological footprint 

  

                                                      
96 (Green Business Certification Inc., 2017, bls. 55) 
97 (Umhverfisstofnun, 2012) 
98 (WWF - World Wide Fund For Nature, 2017) 
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