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Útdráttur 

Frá því að ISO 14001 var kynnt til leiks árið 1996 hafa fyrirtæki um allan heim innleitt 

staðalinn. Staðallinn er alþjóðlegur og opin öllum og hægt er að aðlaga hann að mismunandi 

starfsemi út um allan heim. Markmið staðlsins er að hjálpa fyrirtækjum að stýra betur 

umhverfismálum og vinna að stöðugum umbótum.  

Markmið ritgerðarinnar er að rannsaka helstu árskoranir verktakafyrirtækja við innleiðingu 

á ISO 14001. Rannsóknin er unnin með því að fylgjast með innleiðingarferli 

Malbikunarstöðvarinnar Hlaðbæjar – Colas frá því að innleiðingin hefst í lok árs 2015 og 

þar til vottun fæst árið 2017.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru að helstu áskoranir verktakafyrirtækja við innleiðingu á 

ISO 14001 eru stærð fyrirtækisins, rekstrarsveiflur, kostnaður við innleiðingu, 

aðlögunarhæfni þess við breytingar, ábyrgð á kerfinu og rekstur þess ásamt þáttum sem snúa 

beint að starfsfólki svo sem viðhorf, skuldbinding, þekking, þjálfun, starfsmannavelta og 

stjórnenda breytingar.  

Abstract 

Ever since the ISO 14001 Environemental Management Standard was introduced in 1996, 

companies around the world have adopted this standard. It is international, open to everyone 

and can be adapted to different operations around the globe. The goal of this standard is to 

help companies managing environmental issues and work towards their continuous 

improvement.  

The objective of this project is to research the main challenges of contractor companies when 

implementing ISO 14001. The study is carried out by following the implementation process 

of Malbikunarstöðin Hlaðbær – Colas from the start of the implementation in late 2015 until 

the ISO 14001 certification is obtained in 2017.  

The findings of the study are that the main challenges for contractors when implementing 

ISO 14001 are the size of the company, operational fluctuations, the cost of implementation, 

its ability to adapt to changes, responsibility for the system and its operations as well as 

issues directly related to staff such as attitude, commitment, knowledge, training, staff 

turnover and changes in management.  
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Skammstafanir  

Eftirfarandi skammstafanir eru notaðar í verkefninu.  

BSI – British Standards International 

EMAS – Umhverfisstjórnunarkerfi Evrópusambandsins 

ESB – Evrópusambandið 

FPC – Framleiðslustýring (e. Factory Production Control) 

HHK – Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis 

HNE – Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra 

ISO – International Organization for Standardization 

MHC – Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas  

UST – Umhverfisstofnun 
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1 Inngangur 

Umræður um sjálfbærni hafa undanfarna áratugi fengið aukna athygli. Fyrirtæki sem vilja 

halda samkeppnishæfni sinni á alþjóðamarkaði innleiða í meiri mæli umhverfisstjórnkerfi til 

þess að takast á við áskoranir í umhverfismálum (Malmborg, 2002; Zobel, 2013). 

Umhverfisstjórnkerfi eru kerfi sem hjálpa fyrirtækjum að greina, stýra og draga úr 

umhverfisáhrifum við framleiðslu og þjónustu. Auk þess hjálpa umhverfisstjórnkerfi 

fyrirtækjum að draga úr kostnaði, auka skilvirkni og yfirsýn til að mynda með eftirfylgni 

laga og reglna (Zobel, 2013). Fyrirtæki setja sér stefnur, markmið og skilgreina verklag í 

umhverfismálum sem tekin eru út í úttektum.  

Umhverfisstjórnkerfin eru yfirleitt byggð á þekktum innlendum eða alþjóðlegum kerfum, 

eitt þeirra er ISO 14001 umhverfisstaðallinn (Murmura, Liberatore, Bravi & Casolani, 2018) 

en hann er sá umhverfisstaðall sem náð hefur mestri dreifingu í heiminum (Wong, Abdullah, 

Baini & Tan, 2017). ISO 14001 staðallinn var kynntur til sögunnar árið 1996 og hefur hægt 

og rólega komist á þann stað að vera einn þekktasti staðall fyrir umhverfisstjórnun í 

heiminum og enn í dag heldur ISO 14001 vottunum áfram að fjölga (Boiral, 2007; Neves, 

Salgado, & Beijo, 2017). Árið 2017 var heildarfjöldi fyrirtækja með gilda ISO 14001:2015 

vottun komin upp í 307.059 með 447.547 vottaðar starfsstöðvar, þar af 62 vottaðar 

starfsstöðvar á Íslandi árið 2016 (International Organization of Standardization, 2019).  

Velgengni staðalsins í að ná heimsdreifingu má rekja til þess að staðallinn styður fyrirtæki í 

að stjórna umhverfisþáttum sínum og áhrifum þeirra. Staðallinn stuðlar að því að fyrirtæki 

dragi úr sorpmyndun og mengun og með því koma í veg fyrir mögulega skaðabótaskyldu 

vegna umhverfismála. Jafnframt hjálpar ISO 14001 vottun fyrirtækjum að auka hagræði í 

rekstri, samkeppnishæfni og ímynd fyrirtækisins (Mazzi, Toniolo, Mason, Aguiari & 

Scipioni, 2016). Staðallinn virkar vel fyrir alþjóðleg fyrirtæki þar sem mögulegt er að aðlaga 

hann að einni verksmiðju eða heilu fyrirtæki (Morrow & Rondinelli, 2002).  

Verktakafyrirtæki hafa verið eftirbátar annarra atvinnugreina í því að takast á við 

umhverfisvandamál og setja upp umhverfisstjórnkerfi en ISO 14001 staðallinn er talinn 

heppilegur fyrir verktakafyrirtæki sem óska eftir því að innleiða umhverfisstjórnkerfi 

(Rodríguez Alegre, & Martínes, 2011). Árið 2015 var gefin út ný útgáfa af staðlinum, ISO 

14001:2015, í honum er aukin áhersla sett á þarfir og væntingar hagsmunaaðila fyrirtækisins, 

greiningu á hættum og tækifærum og ábyrgð æðstu stjórnenda fyrirtækisins (Murmura, 

Liberatore, Bravi & Casolani, 2018).  

Í lok ársins 2015 hóf Malbikunarstöðin Hlaðbær – Colas (MHC) innleiðingu á 

umhverfisstjórnkerfi samkvæmt kröfum ISO 14001. Stefnt var að því frá upphafi að 

innleiðingunni myndi ljúka með ISO 14001 vottun á vegum BSI.  
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1.1 Innleiðing stjórnkerfis 

Sú hefð hefur skapast að verkefnið sem ráðist er í þegar koma á upp vottuðu stjórnkerfi innan 

fyrirtækis er kallað innleiðing. Innleiðing stjórnkerfis tekur því yfir ferlið frá því að 

verkefnið er sett af stað og þar til stjórnkerfið fær vottun samkvæmt þeim kröfum sem verið 

er að innleiða. Innleiðing stjórnkerfis nær þannig yfir þróunarferlið sem á sér stað þegar 

fyrirtæki setur fram sínar aðferðir til þess að uppfylla kröfur staðalsins og innleiðingu þeirra 

aðferða.  

1.2 Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas 

Fyrirtækið var stofnað árið 1987 á grunni eldra fyrirtækis sem bar nafnið Hlaðbær hf. og var 

stofnað árið 1964. Fyrirtækið er í dag hluti af Colas sem er ein stærsta malbikunarsamsteypa 

í heiminum. Malbikunarstöðin Hlaðbær – Colas er í eigu Colas Danmark sem er í eigu Colas 

SA í Frakklandi. Colas SA er með starfsstöðvar í 50 löndum í 5 heimsálfum og 55.000 

starfsmenn (Colas Group, 2017).  

Hjá Malbikunarstöðinni Hlaðbæ – Colas hf. (MHC) starfa um 50 - 60 starfsmenn allt árið en 

starfsmannafjöldinn tvöfaldast yfir sumarmánuðina og er um 100 manns. Aðalstarfsemi 

fyrirtækisins er framleiðsla og sala á malbiki og biktengdum vörum til vegagerðar auk þess 

sem fyrirtækið leggur út malbik. Fyrirtækið er því annarsvegar verktaki í vegagerð og 

hinsvegar framleiðslufyrirtæki í mengandi iðnaði. Við framleiðslu malbiks notar fyrirtækið 

að mestu erlend hráefni svo sem granít og bik sem flutt er til landsins með skipum. Þó er 

íslenskt steinefni og endurunnið malbik einnig notað, eins og kostur er. Árið 2019 festi 

fyrirtækið kaup á Norðurbik á Akureyri og rekur fyrirtækið sem dótturfyrirtæki.  

1.3 Markmið 

Markmið verkefnisins er að fylgja eftir innleiðingu á vottuðu ISO 14001 

umhverfisstjórnunarkerfi, frá upphafi innleiðingar til vottunnar hjá verktakafyrirtæki. Greina 

á vandamálin sem koma upp og svara spurningunni: Hverjar eru helstu áskoranir 

verktakafyrirtækja við innleiðingu á ISO 14001 umhverfisstjórnunarkerfi?  

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt upp í fimm kafla sem eru: Inngangur, fræðileg umfjöllun, aðferðafræði, 

framkvæmd og niðurstöður, samantekt.  

Annar kafli er undirbúningskafli þar sem farið er yfir fræðilega umfjöllun um ISO 14001 og 

innleiðingu á ISO 14001 vottuðu umhverfisstjórnkerfi.  

Þriðji kafli fjallar um aðferðarfræði höfundar við rannsókn sína og leiðina í gegnum 

verkefnið. 
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Fjórði kaflinn er sjálf rannsóknin og inniheldur lýsingu á þeirri vinnu sem átti sér stað við 

innleiðinguna. Kaflinn hefst á upplýsingaöflun og síðan greiningu gagna til þess að 

skilgreina upphafspunkt innleiðingarinnar. Þegar búið er að skilgreina upphafsstöðu 

kerfisins fer vinnan í að fylla upp í götin til að uppfylla kröfur ISO 14001 og fá ISO 14001 

vottun. Í þessum hluta rannsóknarinnar gefst tækifæri til þess að prófa þætti vegna 

innleiðingarinnar og breyta og bæta til þess að ná tilætluðum árangri.  

Fimmti kafli inniheldur samantekt á niðurstöðum rannsóknarinnar og tillögu að frekari 

rannsóknum. 

 

  

 
  



12 

  



13 

2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er fjallað um fræðin á bakvið ISO 14001.  

2.1 ISO 14001  

2.1.1 Gæðastjórnun 

Gæðastjórnkerfi eru lifandi kerfi athafna sem fyrirtæki nota til þess að greina, skipuleggja, 

stýra og bæta starfsemi sína og ná fram stöðugum umbótum í rekstri. Þegar áhersla er sett á 

gæði eflir það menningu fyrirtækisins og leiðir til aukins virðis fyrir hagsmunaaðila (ÍST EN 

ISO 9000:2015 Gæðastjórnunarkerfi - Grunnatriði og íorðasafn, 2016). Meginreglur 

gæðastjórnunar eru áhersla á viðskiptavini, forysta stjórnenda, virkni starfsmanna, 

ferilsnálgun, umbætur, ákvarðanataka byggð á sönnunargögnum og stjórnun tengsla (ÍST 

EN ISO 9001:2015 Gæðastjórnunarkerfi - Kröfur, 2016). Gæðakerfi, svo sem ISO 9001, er 

samansafn af kröfum sem fyrirtækjum er valfrjálst að vinna eftir. Með því að innleiða slíkt 

kerfi þarf fyrirtækið að uppfylla þær kröfur sem til kerfisins eru gerðar kjósi fyrirtækið að fá 

gæðastjórnkerfi sitt vottað.  

2.1.2 Umhverfisstjórnun 

Umhverfisstjórnun er útvíkkun á gæðastjórnun þar sem hugað er að víðari hag 

hagsmunaaðila með tilliti til umhverfismála. Í stað þess að horfa eingöngu á viðskiptavini 

og þá vöru eða þjónustu sem gæðastjórnun skoðar er horft til heildar umhverfisáhrifa 

fyrirtækisins og reynt að draga úr þeirri mengun og sóun sem reksturinn veldur með 

stöðugum umbótum. Fyrirtæki greina umhverfisáhrif sín, setja sér umhverfismarkmið og 

vinna markvisst að því að draga úr neikvæðum áhrifum sínum á umhverfið. Sum fyrirtæki 

velja að innleiða vottað umhverfisstjórnunarkerfi og fá þannig ytri viðurkenningu á árangri 

sínum í umhverfismálum. Í Evrópu eru tvö kerfi vinsælust, það eru EMAS, 

Umhverfisstjórnunarkerfi Evrópusambandsins, og ISO 14001. EMAS hefur þó ekki náð 

fótfestu á Íslandi.  

Frjálsir staðlar voru þróaðir til þess að sigrast á veikleikum í hefðbundnu regluverki og hafa 

margir þeirra skilað miklum árangri. ISO 14001 er þó einn vinsælasti umhverfisstaðallinn í 

heiminum í dag og var þróaður til þess að verða alþjóðlegur gullstaðall sem kæmi í veg fyrir 

að útbreiðslu á innbyrðis ósamrýmanlegum landsstöðlum (McGuire, 2014). Árangur í 

umhverfismálum er tengdur við aukna arðsemi fyrirtækja. Því stærri sem iðnaðurinn er, því 

meiri rekstrarávinning fær fyrirtæki af árangri í umhverfismálum (Wee & Quazi, 2005) 

2.1.3 Almennt um ISO 14001  

ISO 14001 er alþjóðlegur staðall fyrir umhverfisstjórnun. Fyrirtækjum er valfrjálst að taka 

upp staðalinn sem er í grunninn opinn þannig að hægt er að aðlaga hann að öllum tegundum 

fyrirtækja út um allan heim (Neves, Salgado & Beijo, 2017). Staðallinn gerir kröfur á þau 

fyrirtæki sem staðlinum fylgja að þau bæti frammistöðu sína í umhverfismálum svo sem með  

bættri notkun hráefna og minni úrgangslosun. Þetta skilar fyrirtækjum samkeppnisforskoti 
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og trausti hagsmunaaðila (International Organization for Standardization, 2015). Talsmenn 

alþjóðlegra staðla fyrir umhverfisstjórnunarkerfi fyrirtækja telja fyrirtæki hafa verulegan 

ávinning af því að innleiða kröfur ISO 14001 (Neves, Salgado & Beijo, 2017). Staðallinn 

hjálpar fyrirtækjum að einfalda og samræma umhverfisstjórnunarhætti sína, og auðveldar 

ytri hagsmunaaðilum að fá aðgang að skuldbindingu fyrirtækisins að stöðugum umbótum 

(Rondinelli & Vastag, 2000).  

ISO 14001 er ferlamiðaður staðall sem gefur fyrirtækjum sveigjanleika þegar kemur að því 

að setja sér sín eigin umhverfismarkmið og vinna að þeim. Staðallinn setur þá kröfu að 

fyrirtæki setji upp kerfisbundna umhverfisstjórnun til þess að stýra umhverfisþáttum sínum 

(Arimura, Darnall, Ganguli & Katayama, 2016) með fyrirbyggjandi aðgerðum og daglegri 

stjórnun umhverfismála (Boiral, 2007). Grunnþættir staðalsins eru umhverfisstefna; 

skipulag; innleiðing og rekstur; eftirfylgni og úrbætur; endurgjöf og umbætur (Chan, 2008; 

Hazudin, Mohammed, Azer, Daud & Paino, 2015). Staðallinn gerir þær kröfur að farið sé 

eftir þeim lögum og reglum sem fyrirtækið starfar eftir og staðallinn aðlagar sig að 

landfræðilegum, menningarlegum og félagsfræðilegum breytileika hvers fyrirtækis eða 

starfsstöðvar (Neves, Salgado & Beijo, 2017). Staðallinn hjálpar jafnframt fyrirtækjunum að 

takast á við umhverfisóhöpp og bæta reksturinn og þar með auka trú fjárfesta á fyrirtækinu 

(Rondinelli & Vastag, 2000). 

Sum fyrirtæki kjósa að innleiða staðalinn sjálf og lýsa því yfir að þau uppfylli kröfur 

staðalsins án þess að hafa vottun á meðan önnur fyrirtæki fara alla leið með innleiðinguna 

og fá ytri vottun til staðfestingar á því að þau uppfylli kröfurnar (Rondinelli & Vastag, 2000). 

Innleiðing á ISO 14001 getur skapað fyrirtækjum samkeppnisforskot, með því að hvetja til 

þróunar á hæfni tengdri rekstri, skipulagningu og hagsmunaaðilum (Rondinelli & Vastag, 

2000). Stærð og virðing ISO 14001 vottunar getur einnig einfaldað viðskipti við önnur lönd, 

og dregið úr kostnaði í virðiskeðju, með því að senda út þau skilaboð að fyrirtækið geti 

uppfyllt strangar ytri kröfur (Ferrón-Vílchez, 2016). ISO kerfi eru líklegri til þess að ná 

árangri ef þau eru innleidd með það fyrir augum að ná árangri en ef þau eru eingöngu 

innleidd til þess að fá vottun (Boiral, 2011). ISO 14001 umhverfisstjórnkerfi eru því líklegri 

til þess að ná árangri ef þau eru innleidd vegna innri hvata til þess að standa vel í 

umhverfismálum en ef innleiðingin er eingöngu gerð til þess að friða ytri hagsmunaaðila 

(Barla, 2007). Fyrirtæki telja sig þó fá aukna viðurkenningu og betra orðspor í kjölfar ISO 

14001 vottunar (Boiral O. , 2011; Strachan, Sinclair, & Lal, 2003) 

2.1.4 Umbótahringur Demings (PDCA) 

ISO 14001 umhverfisstjórnunarstaðallinn, rétt eins og aðrir ISO stjórnunarstaðlar, er 

byggður á umbótahring Demings, PDCA (Plan – Do  - Check – Act). Umbótahringurinn 

skiptist upp í fjögur skref, þau eru skipuleggja (e. Plan), gera (e. Do), gáta (e. Check) og 

umbætur (e. Act). Oliveira, Serra og Salgado (2010) lýsa skrefunum í ISO 14001 á þann hátt 

að fyrsta skrefið eða skipulagningin komi fram í gerð umhverfisstefnu,  greiningu 

umhverfisáhrifa og útgáfu umhverfismarkmiða. Að því loknu tekur framkvæmdaskrefið við 

þar sem framkvæmdar eru skjalfestar umhverfisaðgerðir til þess að ná settum markmiðum 

út frá umhverfisstefnu fyrirtækisins.  

Eftir framkvæmd hefst eftirfylgni eða gátun framkvæmdar. Eftirfylgnin fer fram í gegnum 

úttektir og greiningu á frammistöðu í umhverfismálum. Eftirfylgnin leiðir svo til umbóta þar 

sem fram fara samskipti um umhverfismál og oft leiða umbætur til aukinnar 
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umhverfisfræðslu og þjálfunar. Lannelongue, Gonzalez-Benito og Gonzalez-Benito (2014) 

segja þrjá lykilþætti þurfa ef fyrirtæki ætla að ná fullkominni stjórn á umhverfismálum. 

Þættirnir þrír eru eftirlit, aðgerðir og árangur. Fyrirtæki þurfa að fylgjast með þeim þáttum í 

rekstrinum sem hafa umhverfisáhrif, grípa til aðgerða til að draga úr umhverfisáhrifunum, 

og með því ná fram betri árangri í umhverfismálum. Ef einn þáttanna vantar er 

umhverfisstjórnunarkerfið ófullkomið. 

2.1.5 Fyrirtækin sem velja ISO 14001 

Bæði fyrirtæki með góða umhverfisstjórnun og eins þau sem þurfa að bæta sig í 

umhverfismálum kjósa að innleiða og fá vottað umhverfisstjórnkerfi samkvæmt ISO 14001 

(Zobel, 2013). Það eru innri eða ytri þættir sem valda því að fyrirtæki hefji innleiðingu á ISO 

14001. Fyrirtæki sem fara út í innleiðingu á ISO 14001 vegna innri hvata, en ekki þrýstings 

ytri hagsmunaaðila, eru líklegri til þess að fá áþreifanlegan og sjálfbæran ávinning af 

innleiðingunni (Prajogo, Tang & Lai, 2012) og líkur eru á að innleiðingin sé aðeins einn 

þáttur í metnaðarfullri umhverfisstefnu fyrirtækisins (Neugebauer, 2012).  Þessi fyrirtæki 

innleiða ISO 14001 helst til að koma í veg fyrir neikvæð umhverfisáhrif, auka 

umhverfisvitund starfsmanna og svara kröfum viðskiptavina. Einnig eru það vonir um bætta 

ímynd fyrirtækisins og aðgang að nýjum mörkuðum sem hvetja fyrirtæki áfram til 

innleiðingar staðalsins (Kwon, Seo & Seo, 2002).  

Stór og flókin fyrirtæki eru líklegri til þess að innleiða betri umhverfisstjórnkerfi og ná 

þannig enn betri árangri í að draga úr mengun en önnur fyrirtæki (Testa, Rizzi, Daddi, 

Gusmerotti & Frey, 2014). Vottun samkvæmt ISO 14001 leiðir þó ekki af sér að fyrirtæki 

fái í beinu framhaldi betra orðspor en þar sem rekstrarávinningur hefur góð áhrif á orðspor 

má gera ráð fyrir því að innleiðing ISO 14001 leiði að lokum til bætts orðspors (Castka & 

Prajogo, 2013). Samkvæmt rannsókn Oliveira, Oliveira, Ornetto og Ferraudo (2016) höfðu 

fyrirtæki sem voru með heildarumfang sitt vottað samkvæmt ISO 14001, og notuðu ekki ytri 

ráðgjafa við innleiðingu umhverfisstjórnkerfisins, tilhneigingu til þess að taka upp hreinni 

framleiðsluaðferðir af meiri alvöru og sýndu þroskaðri umhverfisvitund og betri aðstæður til 

þess að stunda fyrirbyggjandi stjórnun á umhverfisþáttum. Vel heppnuð innleiðing á ISO 

14001 getur skapað samkeppnisforskot (Ferrón-Vílchez, 2016).  

Það gerist þó aðalega í fáum fyrirtækjum, með mjög sterka fyrirtækjamenningu, að 

innleiðingin sé hafin vegna innri hvata. Flest fyrirtæki innleiða ekki staðalinn nema vegna 

ytri þrýstings eða þvingunar frá viðskiptavinum (Neugebauer, 2012; Ferrón-Vílchez, 2016). 

Þekkt er að fyrirtæki hefji innleiðingu á ISO 14001 eingöngu í þeim tilgangi að skapa þá 

ímynd út á við að þau uppfylli umhverfiskröfur frekar en vegna innri hvata til árangurs í 

umhverfismálum og eru þau ólíklegri en önnur til að innleiða góða umhverfisstjórnun 

(Lannelongue, Gonzalez-Benito, & Gonzalez-Benito, 2014). 

Þrýstingur frá ytri hagsmunaaðilum getur verið mikill, viðskiptavinir gera kröfu um græna 

starfshætti og umhverfissinnar nota fjölmiðla til þess að sannfæra almenning um að 

sniðganga fyrirtæki sem huga ekki að umhverfismálum hjá sér og í virðiskeðju sinni (Castka 

& Prajogo, 2013). Sagan hefur sýnt að lítil fyrirtæki fá oft slæma útreið í fjölmiðlum vegna 

skoðana sinna og aðgerða í umhverfismálum. Litið hefur verið á fyrirtækin sem áhugalaus 

um umhverfið en vandamálið er þó oft að þau vita ekki hvað þau geta eða ættu að gera til 

þess að setja upp skilvirkar umhverfislausnir (Zorpas, 2010). Ytri vottun á umhverfisstjórnun 

fyrirtækisins er leið til þess að sýna viðleitni fyrirtækisins og sendir skilaboð um að 
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fyrirtækið axli ábyrgð á umhverfismálum (Castka & Prajogo, 2013; Ferrón-Vílchez, 2016). 

Fyrirtæki eru jafnframt líklegri til þess að innleiða ISO 14001 ef viðskiptavinir þeirra eru 

umhverfismeðvitaðir (McGuire, 2014).  

Ytri þrýstingur á ISO 14001 vottun er þó ekki þrýstingur á að fyrirtæki taki upp 

umhverfisstjórnun í daglegum rekstri sínum heldur er þrýstingurinn eingöngu á að fyrirtækin 

geti sýnt fram á að þau hafi ISO 14001 vottun. Fyrirtæki sem fara í vottunarferlið vegna ytri 

þrýstings leitast við að auka virði orðsporsins fremur en að ná fram auknu rekstrarvirði 

(Castka & Prajogo, 2013). Ef fyrirtæki velja að innleiða ekki vottað umhverfisstjórnkerfi 

getur það haft þau áhrif að þau missi mikilvæga viðskiptavini ef þeir eru farnir að óska eftir 

ISO 14001 vottun eða ef samkeppnisaðilar eru komnir með sambærilega vottun (Bansal & 

Bogner, 2002; Wall, Weersink & Swanton, 2001). 

Jafnvel þó kostnaðurinn við innleiðingu á ISO 14001 geti orðið hár velja mörg fyrirtæki sem 

þegar hafa þróað umhverfisstjórnkerfi eða eru í mengandi iðnaði að fara þá leið að innleiða 

ISO 14001. Ástæða þess að fyrirtækin kjósa að fara þá leið er sú að þau telja vottunina 

hagstæða fjárfestingu þar sem hún gefur öðrum þá sýn að fyrirtækið sé að huga að 

umhverfismálum (Ferrón-Vílchez, 2016). Fyrirtæki nota umhverfismál til þess að styrkja 

stöðu sína á nýjum mörkuðum (Wee & Quazi, 2005) og með ISO 14001 vottun sendir 

fyrirtækið út merki um að það taki ábyrga stjórn á umhverfismálum sem getur dregið úr 

kostnaði hjá virðiskeðjunni í heild (Ferrón-Vílchez, 2016).   

Fyrirtæki sem búast við að vaxa og bæta arðsemi til lengri tíma eru líkleg til þess að taka 

upp umhverfisstjórnunarkerfi og vita að þegar hugsað er til framtíðar er innleiðing slíks 

kerfis gagnleg. Til lengri tíma litið þarf tækninýjungar til þess að hjálpa fyrirtækjum að draga 

úr útblæstri og draga þannig verulega úr umhverfisáhrifum sínum og hafa áhrif á 

loftslagsbreytingarnar. Nýsköpun í umhverfismálum er því að verða mikilvægur þáttur til 

þess að það þurfi ekki að fórna hagvexti til þess að vinna bug á loftslagsbreytingunum. ISO 

14001 innleiðing getur hjálpað fyrirtækjum að hefja nýsköpun í umhverfismálum sem snúa 

að þáttum í rekstrinum. Þroski umhverfisstjórnunarkerfis hefur áhrif á það hversu mikla 

fjármuni fyrirtæki setja í nýsköpun, þannig nota fyrirtæki meira fjármagn í rannsóknir og 

þróun tengda umhverfismálum ef þau hafa lengi verið ISO 14001 vottuð (Inoue, Arimura & 

Nakano, 2013). 

2.1.6 Kostir og gallar  

Hægt er að finna rannsóknir sem sýna fram á góð áhrif af ISO 14001 innleiðingu hjá 

fyrirtækjum þar sem innleiðingin leiðir til þess að dregið er úr mengun (Neves, Salgado & 

Beijo, 2017; Nguyen & Hens, 2015) en einnig aðrar sem sýna fram á engan mun á 

fyrirtækjum sem innleiða ISO 14001 og öðrum sem innleiða ekki vottað 

umhverfisstjórnkerfi (Arimura, Darnall, Ganguli & Katayama, 2016; Gomez & Rodrigues, 

2011).  

Tvær helstu ástæður á mismunandi niðurstöðum hjá fyrirtækjum sem innleiða ISO 14001 

geta verið annarsvegar regluverk landa og hins vegar viðhorf stjórnenda. Regluverk eru mjög 

misjöfn á milli landa, sum lönd hafa ströng regluverk og önnur frjálsari. Í þeim löndum sem 

setja strangar lagalegar kröfur á fyrirtæki er erfitt fyrir fyrirtæki að móta sinn rekstur og 

hugsa sjálfstætt innan regluverksins. Á meðan sambærileg fyrirtæki í frjálsari löndum hafa 

meira svigrúm til sjálfstæðrar þróunar í umhverfismálum sem henta rekstrinum. Hin ástæðan 

fyrir mismunandi niðurstöðum getur verið að almennt er ekki gerður greinarmunur á ýmsum 
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innri þáttum við innleiðingu á ISO 14001, svo sem á viðhorfi stjórnenda til umhverfismála 

(Arimura, Darnall, Ganguli & Katayama, 2016).  

Allur gangur er á því hvort fyrirtæki hefji innleiðingu á ISO 14001 vegna innri hvata frá 

stjórnendum til þess að ná betri tökum á umhverfismálum eða til þess að uppfylla kvaðir 

viðskiptavina og líta þá jafnvel betur út á pappír. Rannsókn (Ferrón-Vílchez, 2016) leiddi í 

ljós að hægt væri að skipta fyrirtækjum upp í fjóra flokka þegar kemur að umhverfismálum, 

flokkana má sjá á töflu 2-1.  

Tafla 2-1 Flokkun fyrirtækja samkvæmt rannsókn Ferón – Vílchez (2016) 

Flokkur Lýsing 

Aðgerðalaus (e. PASSIVE) Fyrirtæki sem hafa ekki innleitt ISO 14001 

og eru lítið eða ekkert að fylgjast með 

umhverfisþáttum sínum.  

TÁKNRÆN (E. SYMBOLIC) Fyrirtæki sem hafa innleitt ISO 14001 en 

eru lítið eða ekkert að fylgjast með 

umhverfisþáttum sínum. 

ÓSÝNILEG (E. INVISIBLE) Fyrirtæki sem hafa ekki innleitt ISO 14001 

en fylgjast vel með umhverfisþáttum sínum. 

STAÐREYNDAR (E. FACTUAL) Fyrirtæki sem hafa innleitt ISO 14001 og 

fylgjast vel með umhverfisþáttum sínum. 

 

Þau fyrirtæki sem eru ósýnileg eða staðreyndar fyrirtæki leggja áherslu á og fylgjast vel með 

eigin umhverfisþáttum. Helsti munurinn á þeim liggur í því að ósýnilegu fyrirtækin hafa ekki 

innleitt vottað umhverfisstjórnkerfi og áhugi þeirra á umhverfismálum er þá ekki jafn 

sýnilegur á meðan staðreyndar fyrirtækin hafa látið votta sitt umhverfisstjórnkerfi. 

Aðgerðalaus og táknræn fyrirtæki eru aftur á móti lítið eða ekkert að fylgjast með 

umhverfisþáttum sínum. Aðgerðalausu fyrirtækin virðast lítinn áhuga hafa á 

umhverfismálum og hafa ekki innleitt ISO 14001 umhverfisvottun á meðan táknrænu 

fyrirtækjunum hefur þó tekist að fá umhverfisstjórnkerfið sitt vottað. Þegar talað er um 

táknræna innleiðingu ISO 14001 þá er átt við að fyrirtæki noti staðalinn til þess að réttmæta 

sínar umhverfisvenjur án þess að þess að skuldbinda sig til þess að vinna að umbótum í 

umhverfismálum (Ferrón-Vílchez, 2016). Fyrirtæki eru líklegri til þess að innleiða ISO 

14001 ef þau stunda einungis táknræna umhverfishegðun og að innleiðing skili því ekki betri 

árangri í umhverfismálum (Vílchez, 2017). Fáar rannsóknir hafa skoðað þessi táknrænu 

fyrirtæki sem tekst að fá vottað umhverfisstjórnkerfi án þess að innleiðingin skili sér í 

verulegri minnkun umhverfisáhrifa en ekki var hægt að sýna fram á að meira væri dregið úr 

umhverfisáhrifum hjá táknrænum fyrirtækjum en þeim fyrirtækjum sem skilgreind eru með 

öllu aðgerðalaus í umhverfismálum (Ferrón-Vílchez, 2016).  

Margir hafa gagnrýnt táknræna innleiðingu á ISO 14001 og að fyrirtæki innleiði staðalinn 

til þess að réttlæta frammistöðu sína í umhverfismálum án þess að það skili sér í minni 

umhverfisáhrifum (Ferrón-Vílchez, 2016; Vílchez, 2017). Sú gagnrýni helst í hendur við 

heildargagnrýni á ISO 14001 staðlinum en hann hefur verið sagður ófullkominn til þess að 

bæta umhverfismál þar sem hann mælir ekki beint umhverfisárangur. Staðalinn geri í raun 
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einungis ráð fyrir að ef fyrirtæki innleiði kröfur staðalsins vel þá muni þau draga úr 

neikvæðum umhverfisáhrifum (Rondinelli & Vastag, 2000).  

MacDonald (2005) dregur fram hversu illa skilgreindar stöðugar umbætur eru í raun í ISO 

14001 og bendir á að ef ekki er búið að skilgreina endamarkið þá sé erfitt að skipuleggja og 

ná ferðinni þangað. Það gerir jafnframt erfitt fyrir að upphefja stöðugar umbætur innan 

fyrirtækja. Ein ámæla staðalsins er að þar sem staðallinn er ferlamiðaður en ekki 

frammistöðumiðaður er ekki hægt að segja að innleiðing staðalsins verði til þess að fyrirtæki 

dragi úr umhverfisáhrifum sínum (Ferrón-Vílchez, 2016). Einn liður í því að auðvelda 

táknræna umhverfisstjórnun eru lélegar ytri úttektir. Ytri úttektirnar meta ekki hversu vel 

umhverfisvenjur hafa verið innleiddar til dæmis í ákvarðanatöku né mæla þróun í 

umhverfisumbótum (Vílchez, 2017).  

Áður fyrr var helsti hvati ISO 14001 innleiðenda að ná innri hagkvæmni og bættum rekstri, 

með það fyrir augum að standast lagalegar kröfur. Núorðið gætu fyrirtæki ákveðið að 

innleiða ISO 14001 með það fyrir augum að fá þekkta viðurkenningu á að þau standist ytri 

kröfur (Ferrón-Vílchez, 2016). Það að fyrirtæki innleiði staðalinn fyrst og fremst til þess að 

uppfylla kröfur hagsmunaaðila í stað þess að nýta hann sem tól til þess að bæta frammistöðu 

sína er ein af mögulegum ástæðum þess að ISO vottunin skilar fyrirtækjum ekki árangri í að 

draga úr umhverfisáhrifum sínum (Boiral & Henri, 2012). Þegar fyrirtæki setja það í forgang 

að finna ytri kröfur til þess að starfa eftir, frekar en að byggja upp skilvirka hegðun innan 

fyrirtækisins er hætta á því að kröfurnar séu misvel innleiddar á milli starfssviða og 

frammistöður í umhverfismálum samkvæmt því  (Ferrón-Vílchez, 2016). Það eru því engar 

sjálfkrafa umbætur sem verða í umhverfismálum við innleiðingu á ISO 14001 og hættan er 

sú að umhverfisstjórnkerfið verði ótengt starfsemi fyrirtækisins (Boiral & Henri, 2012).  

Táknræn innleiðing ISO 14001 gæti orðið tvíeggja sverð með neikvæðum afleiðingum ef 

staðallinn missir trúverðugleikann. Það er þegar fleiri innleiða staðalinn án þess að 

innleiðingin skili sér í minni umhverfisáhrifum (Ferrón-Vílchez, 2016). Innleiðing á vottuðu 

umhverfisstjórnkerfi tryggir ekki að fyrirtæki leggi sitt af mörkum til að ná bættum árangri 

í umhverfismálum með bestu fáanlegu tækni og starfsháttum. Fyrirtæki þurfa að hafa innri 

hvata til þess að starfa samkvæmt stöðlunum ef þau vilja ná út þeim ávinningi sem vottað 

umhverfisstjórnkerfi getur leitt til (Heras-Saizarbitoria, Boiral, García & Allur, 2020). Það 

eru þó ekki eingöngu táknrænu fyrirtækin sem innleiða staðalinn, fyrirtæki sem skuldbinda 

sig til að ná árangri í umhverfismálum innleiða hann líka en þar sem ekki er gerður 

greinarmunur á innleiðingunni hjá skuldbundnum fyrirtækjum og hinum táknrænu, þá líða 

skuldbundnu fyrirtækin fyrir það ef traust til staðalsins minnkar (Vílchez, 2017). Táknrænu 

fyrirtækin eru því að skemma grunninn á bakvið ISO 14001 vottanir og það traust sem 

vottunum á að fylgja (Boiral, 2007).  

Fræðimenn hafa gagnrýnt hversu auðvelt það virðist að fá ISO 14001 vottun án þess að sýna 

fram á skilvirka umhverfisstjórnun (Boiral, 2007; Ferrón-Vílchez, 2016; Vílchez, 2017) 

jafnframt hefur verið bent á að ISO 14001 staðallinn er takmarkandi á þann hátt að hann 

hefur ekki mikil áhrif í baráttunni gegn mengun ef það er ekki í lögum eða reglugerðum að 

lágmarka þurfi mengunina (Barla, 2007). Þó að lög og reglugerðir séu til staðar um að 

lágmarka mengun mun vottunin ekki tryggja að fyrirtæki fylgi alltaf lögum og reglum. 

Vottunin ein og sér tryggir heldur ekki að fyrirtæki nái sjálfbærni í umhverfismálum 

(Rondinelli & Vastag, 2000).  
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Því er haldið fram að kostnaðurinn við að innleiða ISO 14001 sé of mikill (Neves, Salgado 

& Beijo, 2017) og mögulega gæti sá þáttur ásamt skorti á auðlindum, mannskap og stuðningi 

átt þátt í því að lítil og meðalstór fyrirtæki eiga í meiri erfiðleikum með innleiðingu á ISO 

14001 en stóru fyrirtækin (Halila & Tell, 2013). ISO 14001 vottunin eykur skrifræði og 

mörgum stjórnendum þykir hún þrengja að starfsemi fyrirtækisins án þess að skilja eftir sig 

sýnilegan árangur í umhverfismálum og því vilja ekki allir stjórnendur taka upp staðalinn 

(Boiral & Henri, 2012). Innleiðing á ISO 14001 veldur meira álagi á þeim starfsmönnum 

sem sinna umhverfismálum innan fyrirtækisins með aukinni pappírsvinnu og vinnu við 

viðhald kerfisins (Rondinelli & Vastag, 2000). Litlu og meðalstóru fyrirtækin hafa jafnvel 

ekki þá þekkingu innanhúss sem þarf fyrir innleiðinguna (Halila & Tell, 2013) og þá getur 

kostnaðurinn orðið of hár til þess að slík fyrirtæki hefji innleiðingu (Korul, 2005; Neves, 

Salgado & Beijo, 2017).  

Verktakafyrirtæki falla oft undir skilgreininguna á litlum og meðalstórum fyrirtækjum. 

Notkun vottaðra umhverfisstjórnkerfa hjá verktakafyrirtækjum, til dæmis við vegagerð og 

byggingu húsa, er oft yfirborðsleg og vottuninni viðhaldið til þess eins að geta tekið þátt í 

þeim útboðum sem gera kröfu um að verktaki hafi vottað umhverfisstjórnkerfi án þess þó að 

hugsa kerfið sem tól til þess að draga úr umhverfisáhrifum fyrirtækisins. Á sama tíma eru 

þessi fyrirtæki stærstu notendur óendurnýjanlegra hráefna og stórir aðilar þegar kemur að 

sorpmyndun, mengun og eyðileggingu landsvæða (Rodríguez, Alegre & Martínes, 2011). 

Innleiðing sem heppnast ekki eins og gert er ráð fyrir skilar fyrirtækinu ekki alltaf bættri 

frammistöðu (Murmura, Liberatore, Bravi & Casolani, 2018). 

Þrátt fyrir galla kerfisins eru einnig til rannsóknir sem sýna jákvæða eiginlega kerfisins. Fyrri 

rannsóknir segja að innleiðing á ISO 14001 geti orðið til þess að auka virði fyrirtækisins. 

Fyrirtæki sem innleiða kröfur staðalsins inn í daglega starfsemi sína bæta frammistöðu sína 

í umhverfismálum og draga úr mengun (Boiral, 2011; Castka & Prajogo, 2013; Ferrón-

Vílchez, 2016). Staðallinn getur einnig leitt til bættra samskipta við hagsmunaaðila og bætt 

orðspor fyrirtækisins og haft góð áhrif á viðskipti þess (Psomas, Fotopoulos & 

Kafetzopoulos, 2011; Vílchez, 2017). Innleiðing á ISO 14001 getur haft jákvæð áhrif á 

skipulag innan fyrirtækisins og leitt til samkeppnisforskots þar sem staðallinn byggir á 

undirstöðureglunni um stöðugar umbætur (Vílchez, 2017).  

Rannsókn (Ferrón-Vílchez, 2016) leiddi í ljós að staðreyndar og ósýnilegu fyrirtækin á töflu 

2-1 hér að framan voru mun líklegri en aðgerðalausu og táknrænu fyrirtækin til þess að draga 

úr umhverfisáhrifum sínum. Staðreyndarfyrirtækin voru jafnframt líklegri til þess að ná betri 

rekstrarafkomu en aðrir flokkar fyrirtækja. Þessar niðurstöður styðja við aðrar rannsóknir 

sem sýnt hafa fram á gagnsemi á ISO 14001 innleiðingu fyrir fyrirtæki. Fyrir fyrirtæki sem 

vilja bæði efla árangur sinn í umhverfismálum og gera reksturinn skilvirkari getur innleiðing 

á umhverfisstjórnunarkerfi verið kraftmikið tól til þess að ná árangri. Innleiðingin á að draga 

úr umhverfisáhrifum með því að greina reksturinn og finna umhverfisþætti fyrirtækisins, 

greina hráefna- og orkunotkun, framkvæma lífsferilsgreiningar og annað sem stuðlar að 

minni umhverfisáhrifum fyrirtækisins (Ferrón-Vílchez, 2016; Vílchez, 2017; Zeng, Tam, 

Tam & Deng, 2005). Fyrirtækið styrkir góð vinnubrögð í umhverfismálum, endurskoðar og 

bætir stjórnferla og eykur hagkvæmni og skilvirkni í rekstri (Rondinelli & Vastag, 2000) 

sem hjálpar fyrirtækinu að lágmarka ábyrgðir vegna umhverfisóhappa, draga úr úrgangi og 

hámarka skilvirka notkun auðlinda (Franchetti, 2011; Psomas, Fotopoulos, & 

Kafetzopoulos, 2011; Zeng, Tam, Tam, & Deng, 2005). Ef vel er staðið að innleiðingu ISO 

14001 þá hefur stjórnkerfið möguleika á að draga úr áhrifum fyrirtækisins á umhverfið (Wu, 

An, Wu, Tsai & Yang, 2020). Innleiðing ISO 14001 leiðir jafnframt til aukinnar þekkingar 
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starfsmanna á umhverfisáhrifum starfseminnar, betri umhverfisvitundar starfsmanna 

(Psomas, Fotopoulos & Kafetzopoulos, 2011; Rondinelli & Vastag, 2000; Zeng, Tam, Tam 

& Deng, 2005), bættra samskipta við hagsmunaaðila, sterkari stöðu á markaðnum og betri 

reksturs fyrirtækis (Psomas, Fotopoulos & Kafetzopoulos, 2011). 

Rannsóknir á vel heppnuðum innleiðingum umhverfisstjórnkerfa hjá litlum og meðalstórum 

fyrirtækjum gefa til kynna að umhverfisstjórnkerfi hjálpi fyrirtækjum að bæta frammistöðu 

í umhverfismálum. Lítil og meðalstór fyrirtæki sem starfa samkvæmt ISO 14001 vottun vaxa 

hraðar en önnur fyrirtæki sem ekki vinna markvist að umhverfismálum og innleiðing á 

umhverfisstjórnun leiðir til aukins hagnaðar og betri umhverfisárangurs (Halila & Tell, 

2013). Umhverfisstjórnun hentar jafnframt fyrir stærri fyrirtæki og rannsókn Wu o.fl. (2020) 

bendir til þess að orkufrekur iðnaður geti haft fjárhagslegan hag af vottuðu 

umhverfisstjórnkerfi ásamt því að senda út þau skilaboð til markaðarins að framleiðslan sé 

hreinni. Ytra eftirlitið sem fylgir því að vera með vottað umhverfisstjórnkerfi verður til þess 

að stjórnendur verða að þróa og uppfæra umhverfisstjórnkerfið sitt, fylgjast með stöðunni 

og bæta hana, þjálfa starfsfólkið sitt og leiðrétta neikvæð umhverfisáhrif. Þegar fyrirtæki 

fylgja kröfum ISO 14001 geta þau dregið úr kostnaði með því að lágmarka sorp, koma í veg 

fyrir mengun og á sama tíma bæta gæði umhverfisins sem þau starfa í (Rondinelli & Vastag, 

2000). Jafnvel þó fyrirtæki finni ekki fyrir jákvæðum áhrifum þess að innleiða ISO 14001, 

þá er ávinningurinn að mestu falinn í betri stjórnun innan fyrirtækisins. Innleiðing staðlsins 

leiðir til þess að fyrirtæki taka meiri stjórn á rekstrinum, fylgjast með frábrigðum og uppfæra 

skjöl, bæta samskipti og úttektir, og setja upp tölvukerfi til að halda utan um umhverfismálin 

(Boiral, 2007).  

Flest fyrirtæki innleiða ISO 14001 vegna innri áhuga á að bæta umhverfisstjórnun en fast á 

eftir koma ástæður eins og að ná auknu samkeppnisforskoti. Undir innri áhuga falla þættir 

eins og umhverfisvæn stefna, skuldbinding stjórnenda til þess að nota krafta sína í þágu 

umhverfismála og samkvæmt kröfum ISO 14001. Þó svo að þættirnir hafi mismikið vægi þá 

eru fyrirtæki yfirleitt að fara í þessa vinnu bæði til þess að vera umhverfisvænni og á sama 

tíma til þess að styrkja markaðsstöðu sína (Psomas, Fotopoulos & Kafetzopoulos, 2011).   

Fæst fyrirtæki fara út í innleiðingu á ISO 14001 til þess að uppfylla ytri kröfur frá 

samfélaginu en þó eru einnig dæmi um að fyrirtæki fari út í innleiðingu á ISO 14001 til þess 

að eiga greiðari leið inn á nýja markaði (Psomas, Fotopoulos & Kafetzopoulos, 2011; Wu, 

An, Wu, Tsai & Yang, 2020). 

Það tekur fyrirtæki nokkur ár að ná fullum ávinningi af innleiðingu ISO 14001 staðalsins og 

innri hagur er meiri en ytri hagur af innleiðingu staðalsins (Psomas, Fotopoulos & 

Kafetzopoulos, 2011). Fyrirtæki hafa þó bæði innri og ytri ávinning af innleiðingunni. Innri 

ávinningur er fjárhags- og rekstrarlegur, svo sem betri framleiðni. Ytri ávinningur er tengdur 

betri samskiptum við hagsmunaaðila (Gavronski, Ferrer & Paiva, 2006) og bættri ímynd 

(Psomas, Fotopoulos & Kafetzopoulos, 2011; Zeng, Tam, Tam & Deng, 2005). Innleiðingin 

getur skapað samkeppnisforskot vegna þess að viðskiptavinir og markaðurinn setur þrýsting 

á að fyrirtæki sýni fram á að þau hugi að umhverfismálum en jafnframt vegna þess að í 

grunninn byggir ISO 14001 á því að fyrirtæki vinni að stöðugum umbótum (Ferrón-Vílchez, 

2016). Samkvæmt Arimura, Darnall, Ganguli og Katayama (2016) getur innleiðing á ISO 

14001 haft góð áhrif, þrátt fyrir að fyrirtækin sjálf bæti ekki eigin frammistöðu í 

umhverfismálum, því þau beita þrýstingi á önnur fyrirtæki í virðiskeðjunni um að þau bæti 

sig í umhverfismálum og taka upp ákveðnar starfsvenjur þegar kemur að umhverfismálum.  

Staðallinn er dæmi um hvernig frjáls staðall getur orðið stofnanavæddur og fyrirtæki skylduð 

til þess að fylgja staðlinum eftir en staðalinn hefur orðið að einskonar lágmarkskröfu sem 
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fyrirtæki gera við birgja sína (Neugebauer, 2012). Útbreiðsla staðalsins auðveldar 

fyrirtækjum að eiga í alþjóðlegum viðskiptum og með því að hafa vottun eru fyrirtæki að 

senda frá sér þau skilaboð að hægt sé að treysta umhverfisstarfi fyrirtækisins sem getur 

lækkað kostnað í virðiskeðjunni (Ferrón-Vílchez, 2016). Vottun getur opnað möguleikana á 

að sækja á nýja markaði en mörg fyrirtæki gera kröfu á að allir í alþjóðlegu virðiskeðjunni 

þeirra geti sýnt fram á vottun (Murmura, Liberatore, Bravi & Casolani, 2018; Zeng, Tam, 

Tam & Deng, 2005). 

Hafa ber í huga að rannsóknir á áhrifum ISO 14001 vottunar gætu þó verið ófullkomnar en 

Boiral & Henri (2012) telja að rannsóknaraðferðir á ISO 14001 ekki vera nógu góðar og gefa 

rangar niðurstöður. Þeir settu fram nýjar aðferðir sem eiga að geta útskýrt betur þau áhrif 

sem innleiðingin á ISO 14001 hefur og sýnir þá jafnfram fram á bætta frammistöðu í 

umhverfismálum á meðal ISO 14001 vottaðra fyrirtækja. 

2.2 ISO 14001 innleiðing  

Í þessum kafla verður fjallað um það sem fræðin segja um innleiðingu á ISO 14001. Byrjað 

er á almennri umfjöllun um innleiðingu á ISO 14001 og skrefin fimm sem Barla (2007) setti 

fram fyrir innleiðingu kerfisins kynnt. Skrefunum verður svo fylgt eftir til þess að kynna 

framkvæmd innleiðingar ISO 14001 umhverfisstjórnunarkerfisins.  

2.2.1 Almennt um innleiðingu ISO 14001 

Setja má upp innleiðinguna á ISO 14001 upp sem fimm skrefa ferli. Fyrsta skrefið er að 

yfirstjórn setji upp umhverfisstefnu sem inniheldur skýra skuldbindingu stjórnenda til þess 

að vinna að stöðugum umbótum og draga úr mengun. Næsta skref er skipulagskrefið þar sem 

fyrirtækið greinir helstu umhverfisþætti rekstursins, þau lög, reglur og aðrar ytri kröfur sem 

ná yfir starfsemina og skilgreina hvernig eigi að uppfylla þær kröfur. Jafnframt setur 

fyrirtækið fram umhverfismarkmið byggð á stefnu fyrirtækisins. Þriðja skrefið er þegar 

skipulagningunni er hrint í framkvæmt með þjálfun starfsmanna og gerð verklagsreglna til 

þess að koma í veg fyrir mengun. Fjórða skrefið er gerð verklagsreglna og áætlana fyrir 

stjórnun og eftirlit umhverfisáhrifa og úrbótareglna ef upp koma frávik. Fimmta skrefið er 

endurmat umhverfisstjórnkerfisins og uppfærslur eftir þörfum til þess að tryggja stöðugar 

umbætur (Barla, 2007).   

Þetta ferli frá upphafi innleiðingar og að ISO 14001 vottun tekur fyrirtæki yfirleitt um 6 – 

24 mánuði (Babakri, Bennett & Franchetti, 2003; Strachan, Sinclair & Lal, 2003), 

stjórnendur halda því fram að gott sé að gefa sér 1 – 2 ár í ferlið svo hægt sé að gefa sér tíma 

til þess að greina umfangið og markmið, og fá starfsfólkið með innleiðingunni og vinna 

innleiðinguna fagmannlega (Boiral, 2011). Fyrirtæki vanmeta oft þann tíma, fyrirhöfn og 

auðlindir sem þörf er á til þess að innleiða gott ISO stjórnkerfi, það á sérstaklega við um 

fyrirtæki sem vilja drífa innleiðinguna í gegn á sem stystum tíma (Boiral, 2011). 

Tímalengd innleiðingar getur ráðist af flækjustigi fyrirtækja en samkvæmt Babakri, Bennett 

og Franchetti (2003) er greining umhverfisþátta sá þáttur í innleiðingu á ISO 14001 sem 

krefst almennt mestrar vinnu hjá fyrirtækjum eins og sjá má í töflu 2-2. Aðrir þættir sem 

krefjast mikillar vinnu eru þættir sem snúa beint að kerfinu svo sem 

umhverfisstjórnunarkerfið sjálft, skjalfesting þess, skjalastýring og úttektir á kerfinu. Aðrir 
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þættir sem krefjast mikillar vinnu eru þjálfun starfsfólks, rekstrarstýring og markmiða-

setning.  

Tafla 2-2 Þættir við innleiðingu 14001 sem krefjast mestrar vinnu samkvæmt rannsókn 

Babakri o.fl. (2003) 

 

 

Fyrirtæki þurfa að komast yfir nokkrar hindranir til þess að fá 14001 vottun. Rannsókn 

(Babakri, Bennett & Franchetti, 2003) leiddi í ljós að helstu hindranir sem fyrirtæki þurfa að 

kljást við eru kostnaður, takmarkaður aðgangur að auðlindum, óvissa um ávinning, auknar 

kröfur um þjálfun, skortur á skuldbindingu stjórnenda, skortur á umbótum í 

umhverfismálum, mótstaða starsfmanna og takmarkaður áhugi á umhverfismálum. Hár 

kostnaður er efstur á lista en beinn kostnaður vegna innleiðingar og viðhalds ISO 14001 

vottunar felst í skráningargjöldum, kostnaði við úttektir og kaup á ráðgjöfum (Strachan, 

Sinclair & Lal, 2003). Þessi hindrun ásamt takmörkuðum auðlindum, óvissu um ávinning og 

skortur á skuldbindingu stjórnenda eru þættir sem geta komið í veg fyrir að fyrirtæki hefji 

vegferðina í átt að innleiðingu. Mikilvægt er þó að áður en ráðist er í innleiðingu á 

umhverfisstjórnunarkerfi þarf fyrirtækið að tryggja að þekkingin í verkið sé til staðar og 

skuldbinding helstu stjórnenda til þess að verkefnið gangi upp. Þegar talað er um þekkingu 

fyrir innleiðingu þá er átt við þekkingu á því hvers vegna og hvernig eigi að breyta skipulagi 

fyrirtækisins til þess að takast á við breytingarnar ásamt getunni til þess að framkvæma 

fyrirhugaðar breytingar (Malmborg, 2002).   

Þó svo að ISO 14001 teljist gott tól til þess að hefja sjálfbæra þróun innan fyrirtækja þá er 

það eitt og sér ekki nóg til þess að hjálpa fyrirtækjum að vinna að stefnumótandi 

skipulagningu með sanna sjálfbærni í huga (MacDonald, 2005). Innri og ytri þættir tengdir 

rekstrinum hafa áhrif á árangur umhverfisstjórnkerfisins. Zeng, Tam, Tam & Deng (2005) 

tóku saman þá þætti sem hafa mest áhrif á velgengni við innleiðingu á ISO 14001. 

Mikilvægustu þættirnir voru umhverfisvitund æðstu stjórnenda, umhverfisvitund 

millistjórnenda, vel skilgreind ábyrgð á umhverfisstjórnun, lagakerfið og eftirlit með 

hlýtingu krafna. Stjórnendur með mikla umhverfisvitund eru góðir leiðtogar við innleiðingu 

á umhverfisstjórnkerfi en ef umhverfisvitund er ekki til staðar er hætta á að skuldbindingu 

stjórnenda skorti og áhugi þeirra sé ekki nægur til þess að tryggja góða innleiðingu kerfisins. 

Það er því ekki að undra að Babakri (2003) telji skort á skuldbindingu yfirstjórnenda og 

mótstöðu starfsmanna vera hindranir við innleiðingu. Lagakerfið og löggæsla eru ytri þættir 

sem hafa áhrif á innleiðingu umhverfisstjórnkerfis. Ef það er ekki í lögum eða reglugerðum 

að fyrirtæki beri að lágmarka mengun þá er takmarkar það möguleika ISO 14001 staðalsins 

á berjast gegn mengun (Barla, 2007). Jafnframt geta stífar kröfur á fyrirtæki orðið til þess að 

fyrirtækin fái ekki svigrúm til þess að þróa eigin lausnir til þess að draga úr mengun og stuðla 

að umbótum í umhverfismálum. Umhverfisvitund stjórnenda og vel skilgreind ábyrgð á 

Sæti Þáttur í ISO 14001 

1 Greining umhverfisþátta 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Skjalfesting umhverfisstjórnkerfis 

Þjálfun 

Úttektir á umhverfisstjórnkerfi 

Rekstrarstýring 

Umhverfisstjórnkerfi 

Markmið 

Skjalastýring 
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umhverfismálum snýr að innra skipulagi og menningu fyrirtækisins, það er að stjórnendur 

taki ábyrgð á umhverfismálum en jafnframt að hlutverk stjórnenda sé skýrt (Zeng, Tam, 

Tam, & Deng, 2005). Innleiðingin á umhverfisstjórnkerfinu ætti að vera á ábyrgð leiðtoga 

innan fyrirtækisins með yfirburða reynslu af stjórnun, mikil áhrif innan fyrirtækisins og með 

heimild til þess að ráðstafa fjármunum til umhverfisstjórnunar. Yfirleitt er þessi starfsmaður 

þegar hátt settur yfirmaður í fyrirtækinu (Wee & Quazi, 2005). Á töflu 2-3 er búið að taka 

saman þau atriði sem Babakri o.fl. (2003) og Zeng o.fl. (2005) telja hafa áhrif á innleiðingu 

á ISO 14001.   

Tafla 2-3 Þættir sem hafa áhrif á innleiðingu ISO 14001, samantekt úr rannsóknum 

Babakri o.fl. (2003) og Zeng o.fl. (2005) 

Þættir sem hafa áhrif á innleiðingu ISO 14001 

Kostnaður við vottun 

Aðgangur að auðlindum 

Óvissa um ávinning af innleiðingunni 

Kröfur um þjálfun 

Skuldbinding og umhverfisvitund stjórnenda 

Skortur á umbótum í umhverfismálum 

Mótstaða starfsmanna 

Takmarkaður áhugi á umhverfismálum 

Lagakerfi og löggæsla 

Ábyrgð á umhverfismálum 

 

Mörg fyrirtæki kaupa þjónustu ytri ráðgjafa til þess að auðvelda ferlið við innleiðingu. 

Hættan við slíka þjónustu er að fyrirtækin verða háð ytri ráðgjöfunum sem grefur undan 

innviðum staðalsins og innleiðingu hans í fyrirtækjum. Það er mikilvægt að fyrirtæki taki 

sjálf ábyrgð á innleiðingu stjórnkerfisins og treysti ekki á ráðgjafa, nemendur í hlutastarfi og 

stjórnendur með litla reynslu og þekkingu á staðlinum og fyrirtækinu. Ef þetta er ekki gert 

er möguleiki á að sett verði upp stjórnkerfi sem lítur vel út á blaði en er ekki í samræmi við 

starfsemi og ferla fyrirtækisins og því lélegt stjórnkerfi fyrir fyrirtækið (Boiral, 2011). Lítil 

og meðalstór fyrirtæki sem innleiða umhverfisstjórnkerfi nota sitt eigið starfsfólk, ráða 

sérfræðing með réttu þekkinguna og reynsluna eða ráða ytri ráðgjafa til þess að hjálpa til við 

innleiðinguna. Óháð því hvaða leið er farin þá er hún aldrei auðveld fyrir þessi fyrirtæki 

(Halila & Tell, 2013). Boiral (2011) mælir þó með því að fyrirtæki fari varlega við kaup á 

ráðgjöfum og innleiði frekar kerfið á sínum hraða og skilgreini innri ábyrgðaaðila á hverri 

kröfu staðalsins. Oliveira & Pinheiro (2009) segja það einn af lykilþáttum bakvið vel 

heppnaða innleiðingu á ISO 14001 að ráða inn ráðgjafa með reynslu og hæfni á 

umhverfisstjórnkerfum.  

2.2.2 Umhverfisstefna og skuldbinding stjórnenda 

Við upphaf innleiðingar á ISO  14001 er fyrsta skrefið af fimm að setja stefnu og fá skýra 

skuldbindingu stjórnenda um að vinna skuli að stöðugum umbótum og draga úr mengun 

(Barla, 2007). Innleiðingarferlið er stór áskorun fyrir fyrirtæki þar sem umhverfisstefnan 

þarf að vera samofin viðskiptastefnu fyrirtækisins. Skuldbinding fyrirtækisins við náttúruna 

og þrýstingur frá samfélaginu þurfa að vera mótuð saman þannig að fyrirtækið öðlist 

efnahagslegan ávinning af stefnunni (Hazudin, Mohammed, Azer, Daud & Paino, 2015). 

Skuldbinding stjórnenda og starfsmanna á öllum stigum og deildum fyrirtækisins er lykillinn 
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að vel heppnaðri innleiðingu á umhverfisstjórnkerfi og þarf að skína í gegn við fjárfestingar, 

samskipti og aðgengi. Sérstaklega er mikilvægt að skuldbinding stjórnenda sé til staðar ef 

ná á árangri við innleiðinguna (Neves, Salgado & Beijo, 2017; Oliveira & Pinheiro, Brazil, 

2009). Við innleiðingu á ISO 14001 þurfa stjórnendur að horfa til þess hvernig 

fyrirtækjamenningin er áður en hafist er handa og taka tillit til hennar. Fyrirtækjamenning er 

safn af forsendum og gildum sem leiða starfsmenn áfram í daglegri vinnu (Daily & Huang, 

2001). Menning er sérstaklega mikilvæg þegar reynt er að innleiða breytingar (Balzarova, 

Castka, Bamber & Sharp, 2006). Það að skoða ekki fyrirtækjamenninguna getur valdið því 

að fyrirtækið nái ekki að framkvæma þær breytingar sem ráðist er í. Fyrirtæki með 

sveigjanlegt skipulag eru líklegri til að ná árangri en þau sem hafa stíft og ósveigjanlegt 

skipulag. Ef menningin er stíf og ósveigjanleg fyrir breytingum þá er hægt að breyta 

menningunni, en það tekur tíma (Daily & Huang, 2001; Balzarova, Castka, Bamber & Sharp, 

2006). Við innleiðingu á ISO 14001 þarf að breyta fyrirtækjamenningunni, það er ekki nóg 

að breyta ferlunum (Balzarova, Castka, Bamber & Sharp, 2006). Til þess að breyta menningu 

fyrirtækisins þarf að byrja á því að aflæra (e. unlearn) núverandi vinnubrögð. Fyrirtæki 

hvetja til þróunar menningar með því að halda uppi opinni menningu með góðum 

samskiptum starfsmanna, leyfa breytingar og ábyrgar áhættutökur, samþykkja mistök og 

læra af þeim, og ráða inn starfsfólk með mikla hæfni til þess að tileinka sér nýja hlut 

(Malmborg, 2002).  

Einn af lykilþáttunum til árangurs er að setja saman umhverfisnefnd þvert á fyrirtækið sem 

samanstendur af starfsfólki sem skiptist daglega á hugmyndum um umhverfisstjórnkerfið 

(Oliveira & Pinheiro, 2009). Innleiðing á umhverfisstjórnkerfi hjálpar fyrirtækinu að koma 

upp þeim stýringum sem þarf til þess að lágmarka umhverfisáhrif fyrirtækisins og bæta 

rekstur þess og á sama tíma að senda merki út í samfélagið um að fyrirtækið taki ábyrgð á 

umhverfismálum (Neves, Salgado & Beijo, 2017). Meta þarf framtíðarsýn, gildi og stefnur 

fyrirtækisins ekki aðeins fyrir heldur einnig meðfram innleiðingarferlinu með það fyrir huga 

að styrkja umhverfisstjórnkerfi fyrirtækisins (Oliveira & Pinheiro, 2009).  

2.2.3 Markmið og kröfur 

Þegar búið er að setja stefnu og ná skuldbindingu stjórnenda tekur við skref tvö sem er að 

greina umhverfisþætti fyrirtækisins og ytri kröfur sem gerðar eru til rekstursins, svo sem lög 

og reglugerðir. Skilgreina þarf hvernig uppfylla eigi þær kröfur og setja umhverfismarkmið 

sem byggjast á stefnunni (Barla, 2007). 

Það er mikilvægt í innleiðingunni að ekki sé verið að aðlaga fyrirtækið að staðlinum, heldur 

staðalinn að fyrirtækinu. Fyrirtæki sem þegar hafa góðan grunn í umhverfisstjórnun ætti ekki 

að henda út núverandi kerfi til þess að taka upp nýtt ISO 14001 kerfi, heldur nýta allt sem 

hægt er áfram og smíða í kringum það og byggja þannig öflugra kerfi byggt á gamla 

grunninum og vinna áfram með þau grunnmarkmið sem fyrirtækið hefur (Boiral, 2011). 

Mikilvægt er að umhverfismarkmiðin séu markmið fyrirtækisins en ekki eingöngu 

umhverfisdeildarinnar (Rondinelli & Vastag, 2000). 

Í innleiðingaferli ISO 14001 þurfa fyrirtæki að kynna sér þau lög og reglugerðir sem snerta 

fyrirtækið ásamt öðrum kröfum sem til rekstrarins eru gerðar (Zorpas, 2010). ISO 14001 

staðallinn er takmarkandi á þann hátt að hann hefur ekki mikil áhrif í baráttunni gegn mengun 

ef það er ekki í lögum eða reglugerðum að lágmarka þurfi hana (Barla, 2007) en staðallinn 

gerir þó ráð fyrir fullri hlýtingu þeirra laga og reglugerða sem um starfsemina gilda 
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(Comoglio & Botta, 2012). Vottunin tryggir þó ekki að fyrirtæki fylgi alltaf lögum og reglum 

og mun ein og sér ekki tryggja að fyrirtæki nái sjálfbærni í umhverfismálum (Rondinelli & 

Vastag, 2000). 

Fyrirtækjum þykir nytsamlegasta krafa ISO vera krafan um að fylgja eftir lögum og 

reglugerðum en eiga þó á sama tíma erfitt með að meta það hvort þau uppfylli viðeigandi 

lög og reglugerðir (Mazzi, Toniolo, Mason, Aguiari & Scipioni, 2016). Hægt er að meta það 

hvort lögum og reglugerðum sé fylgt á tvo vegu, annarsvegar er er hægt að vera með sívöktun 

á viðeigandi kröfum og hins vegar er hægt að vera með reglulegar úttektir á kröfunum. Mörg 

fyrirtæki kjósa þó að sameina báðar aðferðirnar með sívöktun sem tekin er jafnframt út í 

úttektum (Kwon, Seo & Seo, 2002). 

Mat á umhverfisáhrifum fyrirtækja er eitt mikilvægasta skrefið í innleiðingu á 

umhverfisstjórnkerfi. Greina þarf á kerfisbundinn hátt umhverfisþættina sem tengjast rekstri 

fyrirtækisins og möguleg áhrif hvers þeirra, hvað varðar umfang, alvarleika og líkum á 

óhappi og tímalengd þess (Zorpas, 2010; Wall, Weersink & Swanton, 2001). Ekki má 

gleyma orkunotkun, flutningum og geymslu þegar umhverfisþættirnir eru skoðaðir 

(Balzarova, Castka, Bamber & Sharp, 2006; Castka & Prajogo, 2013).  

Fyrirtæki þurfa að setja fram hvernig eftirlit og mælingar með þessum umhverfisþáttum fer 

fram, halda utan um gögn sem sýna fram á stöðu þeirra og bera niðurstöður saman við lög 

og reglugerðir (Wall, Weersink & Swanton, 2001). Þetta getur orðið flókin og tímafrek 

vinna, sérstaklega hjá fyrirtækjum með flókin rekstur eða í mengandi iðnaði (Babakri, 

Bennett, & Franchetti, 2003).  

Comoglio & Botta (2012) skoðuðu umhverfisþætti í bílaiðnaði og komust að því að yfir 85% 

fyrirtækjanna í rannsókninni höfðu eftirlit með umhverfisþáttunum: loftmengun, 

úrgangsmeðhöndlun, notkun náttúruauðlinda og staðarmál (e. local issues). Að staðarmálum 

undanskildum eru þetta þættir sem falla undir vöktun og eftirlit hjá þeim fyrirtækjum á 

Íslandi sem starfa í mengandi iðnaði (Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr.7/1998). 

Flest fyrirtækjanna fylgdust einnig með rafmagns, eldsneytis og vatnsnotkun, en fóru 

mislangt í þær greiningar (Comoglio & Botta, 2012). Eru þessar niðurstöður svipaðar og 

greining Brouwer & van Koppen (2008) á algengustu umhverfisþáttum í fræðigreinum og 

má sjá þá á töflu 2-4. Í töflunni eru taldir upp yfirflokkarnir orkunotkun, efnisnotkun, 

loftmengu, afrennsli, magn og samsetning sorps og endurvinnsla úrgangs og eru þetta þeir 

flokkar sem fyrirtæki nýta til þess að fylgjast helst með árangri sínum í umhverfismálum. 

Hægt er að skilgreina viðeigandi undirflokka útfrá eðli starfseminnar, safna gögnum og bera 

saman á milli ára til þess að fá samanburð og vakta umhverfisáhrifin.  
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Tafla 2-4 Algengir umhverfisþættir samkvæmt Brouwer og van Koppen (2008)  

 

 

 Orkunotkun 

 Efnisnotkun 

 Loftmengun 

 Afrennsli 

 Magn og samsetning sorps 

 Endurvinnsla úrgangs 
 

Sorpmeðhöndlun er einn þeirra þátta sem algengt er að fyrirtæki fylgist með. Rannsóknir 

sýna fram á að fyrirtæki ná betri stjórn á endurvinnslumálum eftir innleiðingu ISO 14001 og 

endurvinna hlutfallslega meira magn úrgangs eftir ISO 14001 vottun en áður (Babakri, 

Bennett, Rao, & Franchetti, 2004). Samkvæmt rannsókn sem gerð var á litlum og 

meðalstórum fyrirtækjum í Indlandi er ISO 14001 vottun talin lykilþáttur í því að lágmarka 

sorpmyndun en vottuðu fyrirtækin framleiða 25% minna sorp en óvottuð fyrirtæki. Hlutfallið 

fór þó alveg upp í 42% þegar aðrar mikilvægir breytur voru skoðaðar sérstaklega, svo sem 

eðli starfseminnar og fjöldi valmöguleika í umhverfismálum. Á heildina litið voru 

framleiðendur og fyrirtæki með marga möguleika í umhverfismálum líklegri til þess að ná 

góðum árangri í lágmörkun sorps (Singh, Brueckner & Padhy, 2015). Rannsókn Rondinelli 

og Vastag (2000) á verksmiðju leiddi í ljós að innleiðing á ISO 14001 leiddi ekki eingöngu 

til þess að starfsmenn áttuðu sig frekar á tækifærum til þess að endurvinna úrgang heldur 

minnkaði jafnframt það magn úrgangs sem féll til við framleiðsluna.  

2.2.4 Þjálfun og fyrirbyggjandi aðgerðir 

Þegar búið er að greina umhverfisþætti, ytri kröfur og setja umhverfismarkmið er komið að 

skrefi þrjú því að hrinda skipulagningunni í framkvæmd með þjálfun starfsmanna og gerð 

verklagsreglna til þess að koma í veg fyrir mengun (Barla, 2007). 

Stjórnendur fyrirtækja sem teljast umhverfissinnuð fyrir ISO 14001 innleiðingu telja helstu 

breytingarnar í kjölfar innleiðingarinnar á ISO 14001 vera að starfsmaður fær það hlutverk 

að bera ábyrgð á málaflokknum og oft fylgja innleiðingunni nýjar verklagsreglur sem þarf 

til þess að uppfylla kröfur staðalsins. Hlutverk innleiðandans felst aðalega í því að skrá niður 

núverandi starfshætti frekar en að breyta þeim, og stærsti hluti innleiðingarinnar fer fram hjá 

stjórnendum (Boiral, 2007). Með því að þróa fyrirtækjamenninguna þannig að hún stuðli að 

breytingum og setja upp kerfi sem verðlaunar góða hegðun, eykur samskipti í gegnum 

fyrirtækið ásamt því að valdefla starfsmenn til þess að hafa áhrif á breytingar geta æðstu 

stjórnendur stutt við innleiðingu á umhverfisstjórnkerfi (Daily & Huang, 2001). Starfsmenn 

gegna veigamiklu hlutverki í vegferðinni að árangursríkri innleiðingu á ISO 14001 (Zutshi 

& Sohal, 2004) og jákvæð tengsl eru á milli innleiðingar á umhverfisstjórnkerfi og 

starfsánægju innan fyrirtækja (Wagner, 2013).  

ISO kerfin hafa verið gagnrýnd fyrir of mikla pappírsvinnu og hátt flækjustig skjala sem 

gerir þau erfið til að vinna með og þekkt er að fyrirtæki skjalfesti of mikið af gögnum og 

röng gögn. Fyrirtæki ættu að einbeita sér að mikilvægum og virðisaukandi verklagsreglum 

og uppfæra þær reglulega. Skjöl þurfa að vera aðgengileg og auðveld í notkun til þess að 

lágmarka pappírsvinnu (Boiral, 2011).  
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Þjálfun er einn af lykilþáttum þess að innleiða umhverfisstjórnkerfi og til þess að fá starfsfólk 

til þess að huga að umhverfismálum (Babakri, Bennett, & Franchetti, 2003; Daily & Huang, 

2001; Sammalisto & Brorson, 2008; Sammalisto & Brorson, 2008; Wee & Quazi, 2005) og 

getur stuðlað að betri innleiðingu á ISO 14001 (Daily & Huang, 2001; Strachan, Sinclair & 

Lal, 2003). Allir starfsmenn þurfa að fá fræðslu um mikilvægi umhverfismála, vera 

skuldbundnir þeim og tryggja að framleiðsla og framkvæmd fái ekki meira vægi en 

umhverfismál þegar á reynir (Rodríguez, Alegre, & Martínes, 2011). Það þarf að fræða 

starfsmenn, þjálfa þá og veita þeim þær upplýsingar sem þarf svo þeir skilji 

umhverfisstjórnkerfið og þær breytingar sem eru að eiga sér stað (Zutshi & Sohal, 2004). 

Þjálfun og samskipti um umhverfismál þjóna þeim tilgangi við innleiðingu á 

umhverfisstjórnkerfi að fræða starfsfólk um stefnu og ferla fyrirtækisins og að breyta 

almennu viðhorfi starfsfólks til umhverfismála (Sammalisto & Brorson, 2008). Með þjálfun 

læra starfsmenn meira um þörfina á umhverfisstjórnun og um hag fyrirtækisins á því að 

innleiða kerfið (Strachan, Sinclair & Lal, 2003; Daily & Huang, 2001) og draga má úr líkum 

á mótstöðu á meðal starfsmanna og einfalda ferlið við innleiðingu umhverfisstjórnkerfisins 

(Zutshi & Sohal, 2004). Starfsmenn auka jafnframt hæfni sína til þess að þróast og það 

stuðlar að betra viðhorfi. Þjálfun getur einnig átt við til að fræða fólk um mismunandi 

umhverfisáhrif og hættur. Um leið og fyrirtæki ákveður að skara fram úr í umhverfismálum 

ætti það að hafa fullnægjandi auðlindir til þess að tryggja þjálfun starfsmanna, annars á 

fyrirtækið það á hættu að ná ekki takmarkinu (Daily & Huang, 2001). Almenn þjálfun ætti 

að innihalda meirihluta stjórnenda og starfsmanna en sumir starfsmannahópar gætu auk þess 

þurft ítarlegri fræðslu um umhverfisstjórnkerfið (Sammalisto & Brorson, 2008). Fjárfesta 

þarf í tæknilegri umhverfisþjálfun og þróun starfsmanna og skipuleggja þjálfun í samvinnu 

við mannauðsdeild út frá þjálfunarþörf starfsmanna. Leggja skal áherslu á siðareglur, 

samskipti og hópavinnu við þjálfun starfsmanna. Setja skal upp stefnu um störf og laun tengd 

stjórnun eftir hæfni og ávallt hafa áherslu á umhverfismál (Oliveira & Pinheiro, 2009).  

Til þess að verktakafyrirtæki nái árangri í umhverfisstjórnun ætti að hafa virka 

umhverfisnefnd innan fyrirtækisins sem fer yfir þau málefni sem koma upp og setja upp 

umhverfisstjórnkerfi. Allt starfsfólk fyrirtækisins þarf að fá fræðslu um kerfið og mikilvægi 

umhverfisstjórnunar. Á vinnusvæði ætti framleiðsla ekki að hafa forgang yfir umhverfismál. 

Allir starfsmenn ættu að vera skuldbundnir umhverfinu og ábyrgð á umhverfismálum ekki 

að einskorðast við starfsfólk með umhverfisskyldur og hlutverk. Umhverfisstjórnkerfið ætti 

að fá þær auðlindir sem það þarf og starfsmenn sem bera ábyrgð á umhverfismálum að hafa 

viðeigandi færni og þekkingu en á sama tíma mega þeir ekki bera ábyrgð á framleiðslunni 

(Rodríguez, Alegre & Martínes, 2011). Smæð verktakafyrirtækja getur gert þeim erfiðara 

fyrir við innleiðingu og rekstur á umhverfisstjórnkerfi. Í þeim fyrirtækjum er mikilvægt að 

stuðningur æðstu stjórnenda sé til staðar og fullt umboð liggi hjá starfsfólki í 

umhverfismálum til þess að koma á fót og viðhalda ISO 14001 umhverfisstjórnkerfi og að 

aðgangur kerfisins að auðlindum sé tryggður (Christini, Fetsko & Hendrickson, 2004). Þegar 

ábyrgðaaðili umhverfisstjórnkerfis ber einnig ábyrgð á gæðastýringu, heilsu og öryggi er 

best að sameina öll kerfin í eitt til þess að einfalda þau og besta notkun auðlinda (Rodríguez, 

Alegre & Martínes, 2011) 

2.2.5 Stjórnun og eftirlit umhverfisáhrifa 

Þegar búið er að hrinda skipulagningunni í framkvæmd með þjálfun starfmanna og gerð 

verklagsreglna til þess að takast á við mengun þarf að halda áfram og gera áætlanir fyrir 

stjórnun og eftirlit umhverfisáhrifa og reglur um úrbætur ef upp koma frávik samkvæmt 

skrefi fjögur (Barla, 2007). Brouwer og van Koppen (2008) greindu sex algengustu 
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stjórnunarvísana í fræðigreinum um umhverfisstjórnun og má sjá þá í Tafla 2-5. 

Stjórnunarvísarnir eru umhverfiskostnaður, umhverfisfjárfestingar, fjárfestingar í 

umhverfismenntun þá annað hvort með því að mæla kostnað eða fjölda námskeiða, fjöldi 

atvika og slysa, fjöldi kvartana og fjöldi umhverfishugmynda starfsmanna. Þessir 

stjórnunarvísar eru allir yfirflokkar og geta fyrirtæki sett fram eigin undirflokka í takt við 

eðli starfseminnar og bera gögnin saman á milli ára.  

Tafla 2-5 Algengir stjórnunarvísar samkvæmt rannsókn Brouwer og van Koppen (2008) 

Stjórnunarvísar  Umhverfiskostnaður 

 Umhverfisfjárfestingakostnaður 

 Magn/fjárfesting í umhverfismenntun 

 Fjöldi atvika og slysa 

 Fjöldi kvartana 

 Fjöldi umhverfishugmynda starfsmanna 
 

„Ef þú mælir það ekki, getur þú ekki stýrt því“ er orðið einskonar slagorð innan 

umhverfisstjórnunar. Sértækir umhverfismælikvarðar út frá starfsemi fyrirtækisins eru 

mikilvægir fyrir skipulagningu, stjórnun og eftirfylgni umhverfisárangurs. Með því að bera 

saman niðurstöður mælinga á milli ára og verkstaða má fylgjast með framförum fyrirtækisins 

í umhverfismálum (Brouwer & van Koppen, 2008). Samkvæmt rannsókn sem gerð var í 

Grikklandi þykir fyrirtækjum þó erfiðara að skilgreina og setja fram eigin umhverfisárangur 

en að uppfylla kröfur ISO 14001 staðalsins (Psomas, Fotopoulos & Kafetzopoulos, 2011). 

 

2.2.6 Stöðugar umbætur 

Þegar búið er að setja upp umhverfisstjórnkerfið er vinnan ekki búin samkvæmt Barla (2007) 

en skref fimm segir að endurmeta þurfi umhverfisstjórnkerfið og uppfæra það eftir þörfum 

til þess að tryggja stöðugar umbætur (Barla, 2007; Strachan, Sinclair & Lal, 2003; Wall, 

Weersink & Swanton, 2001).  

Mikilvægt er að taka umhverfisstjórnkerfið reglulega út til þess að staðfesta að kerfið sé að 

virka eins og stefnt var að, að kerfið geti náð þeim markmiðum sem sett hafa verið fram fyrir 

kerfið og til þess að upplýsa um stöðuna á rýni stjórnenda (Wall, Weersink & Swanton, 

2001). Þróun kerfis fyrir stjórnun umhverfisþekkingar í fyrirtækinu með stöðugri uppfærslu, 

samþættingu og aðgengi að upplýsingum er einn lykilþátta þess að ná fram vel heppnaðri 

innleiðingu á ISO 14001 (Oliveira & Pinheiro, 2009).  

Innleiðing á umhverfisstjórnkerfi tekur tíma og þrátt fyrir að formlegri innleiðingu sé lokið 

og kerfið komið með ISO 14001 vottun þá tekur kerfið tíma að ná fullum þroska og það að 

fyrirtæki standi sig ekki nógu vel í byrjun þýðir ekki að fyrirtækið muni ekki standa sig vel 

þegar kerfið nær þroska (Rino & Salvador, 2017). Það er krefjandi að starfa undir kröfum 

ISO og stór hluti stjórnenda telur erfitt að halda kerfinu á lífi eftir innleiðingu og er það óháð 

því hvort kerfið hafi verið vel eða illa innleitt í upphafi (Boiral, 2011). Áfram verður að vera 

aðili sem ber ábyrgð á umhverfismálum í fyrirtækinu en jafnframt þarf að deila almennri 

ábyrgð á umhverfismálum um fyrirtækið, bæði til að koma í veg fyrir að 

umhverfisstjórnkerfið deyi þegar umhverfisstjórinn hættir og til þess að fá fleiri hugmyndir 

upp á yfirborðið (Davis, 2000). Viðhald kerfisins eftir innleiðingu er ein stærsta áskorun 
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ábyrgðaraðilans, ef kerfið er eingöngu notað í kringum úttektir mun það aldrei skila 

tilætluðum árangri (Boiral, 2011).  

Til þess að viðhalda kerfinu þurfa æðstu stjórnendur að skilgreina hvað telst vera árangur 

fyrir umhverfisstjórnkerfið, setja upp mælikvarða fyrir frammistöðu og skilgreina 

úrbótaferla (Davis, 2000). Æðstu stjórnendur fyrirtækis þurfa reglulega að yfirfara þær 

framfarir sem hafa orðið í umhverfisstjórnkerfinu. Tilgangur yfirferðanna er að ganga úr 

skugga um skilvirkni kerfisins og að kerfið uppfylli þær kröfur sem til þess eru gerðar. Með 

þessum yfirferðum er stutt við ferlið um stöðugar umbætur, sem er nauðsynlegt fyrir árangur 

reksturs kerfisins (Daily & Huang, 2001; Davis, 2000) og jafnframt til þess að geta sýnt fram 

á að kerfið sé enn fjárfestingarinnar virði (Davis, 2000). 

Innri úttektir bera mikinn þunga af viðhaldi kerfisins eftir vottun og mælir Davis (2000) með 

því að þær séu framkvæmdar að minnsta kosti á sex mánaða fresti. Nota skal úttektir, árlega 

endurskoðun og fundi æðstu stjórnenda til þess að viðhalda kerfinu. ISO 14001 ætti að vera 

á dagskrá á fundum æðstu stjórnenda ekki sjaldnar en einu sinni til tvisvar á hverjum 

ársfjórðungi til þess að halda kerfinu á lífi og senda skýr skilaboð til starfsmanna um 

mikilvægi umhverfisstjórnunar. Nota á ytri þrýstinginn til þess að hvetja áfram og virkja 

stjórnendur og starfsmenn og látið þau taka þátt í innleiðingu breytingu (Boiral O. , 2011). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði og þá aðferð sem notuð verður til þess að svara 

rannsóknarspurningunni. Fyrst er leiðin í gegnum verkefnið mörkuð, svo aðferðin útskýrð 

og að lokum er farið yfir það hvernig upplýsingasöfnun fer fram.  

Verkefnið er tilfellisrannsókn með þeirri viðbót að rannsakandi er jafnframt að stýra 

framkvæmd verkefnisins. Venjan er í tilfellisrannsóknum að rannsakandinn fylgist með og 

hafi ekki tækifæri á að breyta og bæta aðferðir þegar rannsókn er hafin. Þessi aðferð bíður 

þó upp á aukinn sveigjanleiki í framkvæmdinni sem skilar sér í auknum skilningi 

rannsakanda og möguleikum á að grípa inn í ferlið og breyta því við framkvæmdina.  

Samkvæmt Ottosson og Björk (2004) er áreiðanleiki rannsóknar meiri eftir því sem 

rannsakandi kemst nær hlutnum sem á að rannsaka og því áreiðanlegasta niðurstaðan þegar 

rannsóknaraðili stýrir, eins og í þessu tilfelli, framkvæmdinni og fær þar með allar 

upplýsingar beint til sín án hættu á misskilningi á milli framkvæmdaaðila og rannsakenda 

eða að gögn týnist. Almennt eru rannsakendur til hliðar og fylgjast með tilvikarannsóknum 

án þess að grípa inn í (Halecker, 2015). Rannsakandinn hefur jafnframt möguleika á að 

breyta og bæta rannsóknina hratt og örugglega meðan á rannsókn stendur (Ottosson & Björk, 

2004).  

 

Mynd 3-1 Framkvæmd rannsóknar 

Undirbúningur

•Auka fræðilega þekkingu

•ISO 14001

•Innleiðing ISO 14001

Upplýsinga-
öflun

•Afla gagna um upphafsstöðu

•Yfirfara kröfur ISO 14001

•Rýna ISO 9001 gæðakerfi MHC

•Rýna núverandi umhverfisstjórnun hjá MHC

Greining gagna

•Taka saman gögn og greina upphafsstöðu umhverfismála gagnvart ISO 14001 staðlinum

Innleiðing 
ISO 14001

•Framkvæmd innleiðingar byggð á greiningu gagna og fimm skrefum Barla

•Niðurstöður innleiðingar

•Aukin fræðileg þekking ef þarf

•Umbætur ef við á

•Greining á áskorunum MHC við innleiðinguna

Samantekt

•Niðurstöður á innleiðingu ISO 14001 teknar saman. 

•Umræður.
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Á Mynd 3-1 má sjá einfaldaða mynd af framkvæmd rannsóknar. Fyrsta skref 

rannsóknarinnar er undirbúningsvinna sem snýr að öflun fræðilegrar þekkingar á málefninu. 

Við tekur upplýsingaöflun sem er þá annars vegar ytri gögn, svo sem ISO 14001 staðallinn, 

og hins vegar innri gagnaöflun hjá fyrirtækinu. Gögnin eru þar næst greind og innleiðingin 

skipulögð og framkvæmd. Að lokinni innleiðingu tekur rekstur kerfisins við og loks 

samantekt rannsóknarniðurstaðna.  

3.1 Undirbúningur 

Undirbúningur verkefnisins fólst að miklu leyti í því að auka skilning og þekkingu innan 

MHC á umhverfisstjórnun og innleiðingu umhverfisstaðla. Lögð var áhersla á lestur 

fræðigreina tengdum ISO 14001, innleiðingu á ISO 14001 og rekstri umhverfisstjórnkerfa 

samkvæmt ISO 14001. Þekktir kostar og gallir kerfisins voru skoðaðir og hvaða þættir þóttu 

krefjandi við innleiðingu og rekstur þess. Leitin af fræðigreinum hófst á leitarvélunum Leitir, 

Science Direct og Web of Science en leitarniðurstöðum var svo ýtt áfram með 

snjóboltaáhrifum sem leiddi til þess að aðrar greinar voru jafnframt skoðaðar. Þessar 

niðurstöður mynda fræðilega kafla rannsóknarinnar og grunnin að verkefninu. Eftir að 

undirbúningnum lauk var farið í gagnasöfnun fyrir verkefnið sjálft. 

3.2 Upplýsingaöflun  

Upplýsingaöflunin hófst á því að rýna ISO 14001 og þær kröfur sem staðallinn gerir til 

umhverfisstjórnunar. Ég tók námskeið í innleiðingu staðalsins, Innleiðing ISO 14001 hjá 

BSI á Íslandi, til þess að fá dýpri skilning á staðlinum. Innan fyrirtækisins fólst 

upplýsingaöflun í því að lesa gamlar fundagerðir og fara í gegnum allar upplýsingar sem 

fundust innan fyrirtækisins um umhverfismál og voru í notkun. Ótengd og lítið tengd skjöl 

voru látin vera. Gagnasöfnun meðfram verkefninu var á þá leið að öll gögn tengd 

innleiðingunni voru skoðuð.  

3.3 Greining gagna 

Í upphafi verkefnisins þegar gagnasöfnun var lokið var næsta verkefni að greina 

upphafsstöðu fyrirtækisins gagnvart kröfum ISO 14001 umhverfisstjórnunarstaðalsins. 

Greining gagna fór þó einnig fram í innleiðingarferlinu sjálfu en þá voru greind gögn sem 

urðu til eða bárust eftir að verkefnið fór af stað.  

3.4 Innleiðing ISO 14001 

Þegar greining á upphafsstöðu MHC gagnvart ISO 14001 var lokið hófst innleiðing á 

staðlinum. Sú vinna fólst í því að innleiða þættina sem upp á vantaði í starfsemi fyrirtækisins 

til þess að standast kröfur ISO 14001. Inn í þennan hluta komu þættir eins og skipulagning 

innleiðingar, framkvæmd hennar og eftirfylgni með málefnum og umbætur jafnóðum eftir 



33 

þörfum. Við innleiðinguna var stuðst við skilgreiningar Barla (2007) á fimm skrefum sem 

fyrirtæki þurfa að taka til þess að innleiða ISO 14001 umhverfisstjórnunarkerfi.  

3.5 Niðurstöður teknar saman 

Í samantekt eru helstu niðurstöður á innleiðingu og áhrifum innleiðingarnar teknar saman. 

Farið er yfir þær breytingar sem hafa orðið á fyrirtækinu eftir innleiðingu staðalsins og 

rannsóknarspurningunni svarað.  
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður fjallað um innleiðingu MHC á ISO 14001.  

4.1 Staðan fyrir innleiðingu 

4.1.1 Upphafið 

MHC fór að huga að innleiðingu á ISO 14001 fljótlega eftir að ISO 9001 vottunin var komin 

í hús árið 2008. Formlegt samþykki fyrir að hefja innleiðinguna kom fram á rýni stjórnenda 

árið 2009 en ekki var mannskapur eða tími til þess að hefja þá vinnu fyrr en innleiðingin 

hófst í lok árs 2015. Gerð var forathugun á stöðu MHC gagnvart ISO 14001.2004 í byrjun 

árs 2015 og hófst innleiðing á ISO 14001.2015 í lok sama árs. Innleiðingunni lauk með ytri 

úttekt BSI á kerfinu í mars 2017 og í kjölfarið gaf BSI út ISO 14001 vottun fyrir fyrirtækið, 

sjá viðauka B. Við það að ljúka sjálfri innleiðingunni hófst nýr kafli sem var daglegur rekstur 

og þróun kerfisins í átt að stöðugum umbótum fyrirtækisins í umhverfismálum.  

4.1.2 Malbikunarstöðin Hlaðbær - Colas 

MHC Hefur rúmlega 50 ára reynslu á íslenskum markaði. Verktakafyrirtækið Hlaðbær hf. 

var stofnað árið 1964 og vann að verkefnum tengdum vegagerð fyrir Vegagerðina og 

sveitafélög. Árið 1987 keypti danska fyrirtækið Colas Vejemateriale A/S (síðar Colas 

Danmark) 49% hlut í fyrirtækinu og breyttist nafn þess þá í Malbikunarstöðina Hlaðbæ – 

Colas hf. Síðar keypti Colas Danmark alla hluti í Malbikunarstöðinni Hlaðbæ – Colas hf. 

Colas Danmark er hluti af Colas Group sem er í eigu Colas SA í Frakklandi. Colas dregur 

nafnið sitt af Cold Asphalt en fyrirtækið byrjaði sem lítið nýsköpunarfyrirtæki í vegagerð í 

Frakklandi árið 1929 og hefur á síðastliðnum 90 árum þróast yfir í það að vera ein stærsta 

verktakasamsteypa heims með starfsemi í 5 heimsálfum.  

Colas Group fer yfirleitt inn á nýja markaði og stækkar við sig með því að kaupa fyrirtæki 

sem fyrir eru á markaðnum, þannig blandast saman innan samsteypunnar margvíslegar 

fyrirtækjamenningar. Colas Group skiptir starfsemi sinni niður í nokkra hópa og tekur 

Malbikunarstöðin Hlaðbær – Colas þátt í Evrópuhóp fyrirtækisins, Colas Europe, en í þeim 

hóp eru flest fyrirtæki Colas í Evrópu að undanskildum þeim fyrirtækjum sem eru í 

Frakklandi og Bretlandi. Colas Europe er staðsett í Vín í Austurríki og heldur utan um 

málefni tengdum sínum löndum. Kröfur frá eigendum sem Malbikunarstöðin Hlaðbær – 

Colas þarf að starfa samkvæmt geta því komið frá þremur ytri skrifstofum: Colas Danmark, 

Colas Europe eða Colas Group.  

Þrátt fyrir að MHC sé byggt á gömlum grunni þá hefur fyrirtækið lagt mikla áherslu á að 

halda í opna og framsýna hugsun. Allir starfsmenn hafa auðvelt aðgengi að 

framkvæmdastjóra fyrirtækisins sem gerir boðleiðir mjög stuttar þegar hugmyndir  koma 

upp og það þykir sjálfsagt að senda óformleg skilaboð og tillögur að umbótum á stjórnendur 

fyrirtækisins. Mikil áhersla er lögð á nýsköpun og þróun innan fyrirtækisins og menningin 

er opin fyrir breytingum, svo sem innleiðingum stjórnkerfa. 
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4.1.3 Hvatar á bakvið ISO 14001 innleiðingu 

Colas samsteypan leggur mikla áherslu á að fyrirtækin geri vel í umhverfismálum og þrýstir 

á að fyrirtæki innan samsteypunnar taki upp vottuð umhverfisstjórnkerfi. Samkvæmt 

Colas.com er Colas Group með nokkra vísa til að fylgjast með stöðu umhverfismála innan 

samsteypunnar. Fylgst er með hlutfalli fyrirtækja með umhverfisvottun, endurvinnslu 

hráefnis, hlutfalli volgrar blöndu (e. warm mix) af heildarframleiðslu malbiks (volg blanda 

frekar en heit blanda (e. hot mix)), kolefnisfótspori, kolefnissparnaði og samskiptum við 

hagsmunaaðila (Colas Group, 2020). Colas Group stefnir að því að allar framleiðslustöðvar 

þess verði umhverfisvottaðar. Í september 2019 voru 65% allra framleiðslustöðva 

samsteypunnar komnar með umhverfisvottun (Colas Group, 2020). Tilgangur Colas Group 

með því að framleiðslusvæðin taki upp umhverfisvottanir, er að tryggja að lögum og 

reglugerðum hvers svæðis sé fylgt eftir og að mæla umhverfisáhrif samstæðunnar (Colas 

Group, 2020).   

Í starfsleyfi MHC fyrir malbikunarstöð af gerðinni KVM, sem gefið var út árið 2008, er gerð 

krafa um að MHC starfræki umhverfisstjórnunarkerfi, setji sér umhverfismarkmið og starfi 

samkvæmt þeim. Fyrirtækið hefur val um að starfa eftir eigin óvottuðu 

umhverfisstjórnunarkerfi, fá ISO 14001 vottun eða fá EMAS vottun (Umhverfisstofnun, 

2008). Hjá MHC lá beinast við, þegar taka ætti upp vottað umhverfisstjórnunarkerfi, að ISO 

14001 yrði fyrir valinu. Þrjár góðar ástæður fyrir því að velja ISO 14001. ISO 14001 fellur 

vel að ISO 9001 kerfinu. ISO 14001 er þekkt á Íslandi og því ekki þörf á því að kynna það 

fyrir markaðnum. Fleiri fyrirtæki innan Colas samsteypunnar hafa þegar innleitt ISO 14001, 

því mikill þekkingarbrunnur til staðar sem hægt er að leita í, ef þörf er á.  

MHC hefur verið með vottað gæðastjórnkerfi samkvæmt ISO 9001 frá árinu 2008. Ein af 

aðferðum fyrirtækisins til þess að fylgjast með ánægju viðskiptavina eru reglulegar 

viðskiptavinakannanir. Árið 2013 voru viðskiptavinir og eftirlitsaðilar, meðal annars, 

spurðir: „Finnst þér skipta máli að fyrirtæki eins og MHC sé með vottað umhverfis- og 

öryggisstjórnunarkerfi?“ Niðurstöðurnar sýndu að 94% viðskiptavina taldi það skipta máli 

að fyrirtæki hefði vottað umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfi. Starfsmenn fögnuðu þeim 

áhuga samkvæmt fundagerð frá rýni stjórnenda 2014. Þessi innri áhugi kemur ekki á óvart 

því á rýni stjórnenda 28. janúar 2009 var samþykkt af stjórnendum að hefja undirbúning að 

innleiðingu á ISO 14001 og OHSAS 18001 með vottun kerfanna sem markmið. Tillagan af 

innleiðingu umhverfisstjórnkerfis samkvæmt kröfum ISO 14001 var sett fram af gæðastjórn 

fyrirtækisins. Í kjölfarið, lagði framkvæmdastjórinn fram þá hugmynd að öryggisstjórnunar-

kerfi, samkvæmt kröfum OHSAS 18001, yrði innleitt. Á þessum tíma breyttist rekstrar-

umhverfi fyrirtækisins mikið vegna efnahagsástand landsins. Því var innleiðingunum ekki 

hrint í framkvæmd fyrr en nokkrum árum síðar, þegar markaðurinn var orðinn stöðugri.  

4.1.4 Innra umhverfisstarf og ytri kröfur 

MHC hefur verið með umhverfis- og öryggisstefnur frá árinu 1999 og því grunnurinn að 

umhverfisstjórnun lagður áður en ISO 14001 innleiðingin hófst. ISO 14001 er byggt á ISO 

9001 gæðastjórnunargrunni fyrirtækisins en vegna eðlis starfseminnar höfðu starfsmenn 

takmarkaðann aðgang og þekkingu á kerfinu sem var ekki aðgengilegt utan skrifstofunnar. 

Almennir starfsmenn þekktu ekki stefnur og markmið fyrirtækisins eða þær áætlanir sem 

þeir áttu að vinna eftir. Gæðastjórnkerfið hafði ekki fengið það viðhald né þá þróun sem þarf 

til þess að halda stjórnkerfi lifandi og þurfti samhliða innleiðingu ISO 14001 að yfirfara ISO 
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9001 hjá fyrirtækinu og uppfæra í takt við þróun síðustu ára. Lítið var um þjálfun og skráning 

þeirrar þjálfunar sem fram fór var ábótavant. Stefnt var að því frá upphafi að byggja upp eitt 

stjórnkerfi á ISO 9001 grunninum. Stjórnkerfi sem myndi innihalda ISO 14001 og OHSAS 

18001.   

Auk gæðastjórnkerfisins hafði MHC grunn í umhverfismálum vegna ytri krafna sem gerðar 

eru til fyrirtækisins. Hagsmunaaðilar svo sem eigendur, Umhverfisstofnun og 

Heilbrigðiseftirlit hafa gert kröfur varðandi umhverfismál ásamt því að fyrirtækinu ber að 

fylgja lögum og reglugerðum um umhverfismál. Á tímabili skilaði MHC af sér 

mánaðarlegum skýrslum um orkunotkun til móðurfyrirtækisins í Danmörku og frá 2002 

hefur fyrirtækið þurft að framkvæma reglulegar úttektir, samkvæmt kröfum Colas Group, 

um stöðu umhverfismála og senda skýrslu út. Öll fyrirtæki samsteypunnar vinna með sömu 

lista fyrir sömu starfsemi en gefnir eru út listar fyrir helstu starfsemi fyrirtækisins. Hér á 

landi þarf að fylla út lista fyrir verkstæði, malbikunarstöðvar, rannsóknarstofur og 

bikstöðvar. Listarnir hafa rúmlega 100 spurningar hver um umhverfismál, öryggismál, 

samskipti við hagsmunaaðila og tengd málefni. Fyrirtæki Colas samsteypunnar sem ekki 

hafa vottað umhverfisstjórnunarkerfi þurfa að fylla út listana árlega, en vottuð fyrirtæki fylla 

listana út annað hvert ár. Undantekning á þessari reglu er að svara skal spurningunum þegar 

farið er í stórar eða kostnaðarsamar breytingar á verkstað. MHC þarf því að fylla út 

spurningalistann í hvert skipti sem færanlegar malbikunarstöðvar fyrirtækisins eru settar upp 

á nýjum stað, sem getur gerst nokkrum sinnum á ári. Hjá Colas Evrópu þekkist það ekki að 

malbikunarstöðvar séu færðar jafn ört og gert er hér á landi. Upplýsingum úr tékklistunum 

er safnað saman og skilað inn í stærri árlegri skýrslu til eigenda fyrirtækisins. Í árlegu 

skýrslunni eru aðalatriðin dregin út auk þess að svara þarf öðrum spurningum tengdum 

umhverfismálum fyrir allt fyrirtækið. MHC þarf að svara fyrir þær breytingar sem verða á 

umhverfismálum og fylgst er sérstaklega með því ef breytingar verða til hins verra. 

Fyrirtækið þarf ekki að skila inn umhverfistékklistum vegna undirverktaka en þó er ætlast 

til þess að fyrirtækið fylli slíka lista út þar sem við á og haldi utan um þá.  

Innlendar umhverfiskröfur sem gerðar eru til MHC tengjast helst starfsleyfum fyrirtækisins. 

Þegar ákvörðun var tekin um að hefja innleiðingu á ISO 14001 var fyrirtækið með þrjú 

starfsleyfi. Tvö þeirra voru gefin út af UST, annars vegar fyrir malbikunarstöð af gerðinni 

KVM og hins vegar vegna bikstöðvar á Hafnarfjarðarhöfn. Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar 

og Kópavogssvæðis (HHK) gaf út þriðja starfsleyfið vegna vélaverkstæðis. Öll starfsemin 

var innan Hafnarfjarðar. Ári seinna, eða árið 2016, voru starfsleyfin orðin 4 þegar nýtt 

starfsleyfi gefið út af HHK var útbúið fyrir færanlega malbikunarstöð að gerðinni Marini, 

með aðsetur innan flugverndarsvæðis ISAVIA.  

Árið 2017 bætti fyrirtækið við þriðju malbikunarstöðinni, færanlegri stöð að gerðinni 

Amomatic, með starfsleyfi frá HHK. Amomatic stöðin þjónustar landsbyggðina. Auk 

starfsleyfis HHK þarf stöðin að fá tímabundið stöðuleyfi frá viðkomandi sveitafélagi og 

tilkynna heilbrigðiseftirlitum komu stöðvarinnar á svæði þeirra. Árið 2019 bættust við tvær 

færanlegar malbikunarstöðvar á einu starfsleyfi, gefnu út af Heilbrigðiseftirliti Norðurlands 

eystra (HNE) og lítil bikstöð með starfsleyfi frá UST. Í upphafi 2019 hófst jafnframt vinna 

við endurnýjun starfsleyfa. Endurnýja þurfti starfsleyfi bikstöðvarinnar í Hafnarfirði vegna 

stækkunar, og verkstæðisins þar sem fyrra leyfið var að renna út. Endurnýja þurfti starfsleyfi 

allra malbikunarstöðvanna hjá UST þar sem færanlegar malbikunarstöðvar höfðu með 

lagabreytingu færst undir UST. Á Tafla 4-1 má sjá yfirlit yfir þau starfsleyfi sem fyrirtækið 

starfaði samkvæmt á hverju ári.  Árið 2020 heldur áfram starfsleyfisvinnan hjá UST auk þess 
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sem sækja þarf um nýtt starfsleyfi fyrir verkstæðið vegna flutninga innan Hafnarfjarðar í 

kjölfar aukinna umsvifa árið 2020.  

Tafla 4-1 Þróun starfsleyfa MHC 2015 – 2019  

 2015 2016 2017 2018 2019 

KVM x x x x x 

Bikstöð Hfj. x x x x x 

Verkstæði Hfj. x x x x x 

Marini  x x x x 

Amomatic   x x x 

Norðurbik 1     x 

Norðurbik 2     x 

Bikstöð Ak.     x 

 

Starfsleyfin telja upp helstu lög og reglugerðir um umhverfismál sem fyrirtækið þarf að 

starfa samkvæmt en er þó ekki tæmandi list. Fjöldi laga og reglugerða nær yfir starfsemi 

fyrirtækja í mengandi iðnaði. Áður en farið var í innleiðinguna var ekki haldið markvisst 

utan um þau lög og þær reglugerðir sem eiga við starfsemi MHC. Nokkrum lögum og 

reglugerðum var fylgt, yfirleitt lög og reglugerðir sem vísað var beint í, í starfsleyfum 

fyrirtækisins, svo sem að skila þarf inn grænu bókhaldi, framkvæma mengunarmælingar og 

uppfylla viðmið mengunar. Ekki var markviss eftirfylgni með hlýtingu laga og reglugerða. 

Lögum sem snúa að daglegri starfsemi, svo sem meðhöndlun efna og úrgangs, var ekki alltaf 

fylgt eftir. Aðeins einn ruslagámur, fyrir almennt sorp, var á hverri starfsstöð og því algengt 

að spilliefni færu í ruslið með almennu rusli og jafnframt var lítið um flokkun. Efni voru 

ekki geymd við réttar aðstæður, til að mynda var mikið um að efni væru sett yfir í ómerktar 

eða ranglega merktar umbúðir. Efni sem máttu ekki berast í umhverfið, voru ekki geymd á 

þar til gerðum lekabyttum. Eingöngu stór umhverfisóhöpp voru skráð, en ekki fylgst með 

því hvort minni óhöpp væru skráð og ekki er staðfest að hreinsað hafa verið upp eftir minni 

óhöpp.   

4.1.5  Starfsfólk, þjálfun og verklag 

Fyrirtækið dró mikið úr starfsemi sinni í kjölfar efnahagskreppunar árið 2008 vegna lítils 

fjármagns til vegagerðar í landinu. Á undanförnum árum hefur fyrirtækið vaxið mikið og 

fjöldi nýrra stafsmanna verið ráðinn inn, ýmist tímabundið yfir sumarmánuðina eða í 

framtíðarstarf. Fyrir innleiðingu ISO 14001 voru flestir starfsmenn MHC Íslendingar en 

einnig störfuðu starfsmenn frá Póllandi og Portúgal hjá fyrirtækinu. Erlendu starfsmennirnir 

höfðu eytt miklum tíma á Íslandi, margir hverjir sótt íslenskunámskeið. Ekki var talin þörf á 

að hafa fyrirlestra og fræðsluefni á öðrum tungumálum en íslensku.  
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Fræðsla tengd umhverfismálum var mjög lítil hjá MHC áður en að innleiðing á ISO 14001 

hófst. Það er í takt við rannsókn Zeng o.fl. (2005), þar sem 87% fyrirtækja í Kína voru með 

litla sem enga umhverfisfræðslu fyrir innleiðingu staðalsins. MHC hafði þó unnið ýmis 

verkefni í tengslum við umhverfismál svo sem útbúið verklagsreglur í gæðakerfinu sem tóku 

á umhverfismálum, gefið út viðbragðsáætlanir vegna mengunar og sett fram umhverfis-

stefnu. Mörg þessara skjala höfðu þó aldrei verið yfirfarin frá því að þau voru gefin út og 

lítið var um æfingar til þess að æfa rétt viðbrögð. Það vantaði heildstæða umhverfisstjórnun 

í fyrirtækinu sem tæki markvisst á allri starfsemi fyrirtækisins og tryggt væri að starfsmenn 

þekktu rétt verklag og ynnu samkvæmt útgefnum leiðbeiningum.  

 

Í mars 2015, nokkru áður en innleiðingin hófst, var BSI á Íslandi fengið til þess að gera 

stöðumat vegna innleiðingar á ISO 14001.2004 og OHSAS 18001. Niðurstaðan var að flestar 

verklagsreglur væru til staðar en skrifa þyrfti nýja verklagsreglu um hlýtingu laga og taka 

saman þau lög sem væri verið að vinna eftir. Aðrar verklagsreglur þurfti að uppfæra með 

tilliti til umhverfismála. Umhverfisstefnu og markmið fyrirtækisins þurfti að uppfæra enda 

vantaði í stefnuna skýrari skuldbindingu um að MHC myndi stunda stöðugar umbætur, og 

hlýta lögum og reglugerðum. BSI benti á að stefnan væri ekki aðgengileg almenningi á 

netinu og að það þyrfti að bæta. Þó svo að finna mætti upplýsingar um umhverfisþætti 

fyrirtækisins í áhættumati starfsstöðva MHC þá vildi BSI einnig að þær upplýsingar yrðu 

teknar saman og skjalfestar á annan máta. BSI benti á að ekki væri nóg að hafa 

neyðaráætlanir, þær þyrfti einnig að yfirfara og prófa með fyrir fram ákveðnu millibili til 

þess að sannreyna virkni þeirra. Að lokum benti BSI á að bæta þyrfti skjalastýringu 

fyrirtækisins, svo hægt væri að sýna fram á að unnið sé samkvæmt stjórnkerfinu hvað varðar 

umhverfismál. Stöðumat BSI var unnið úfrá ISO 14001.2004 en ekki ISO 14001.2015 sem 

fyrirtækið stefndi að vottun samkvæmt og því bættust aðrir þættir inn í endanlega 

núllpunktsgreiningu.  

4.1.6 Upphafsstaða 

Áður en farið var formlega af stað með ISO 14001 innleiðinguna var staðallinn yfirfarinn 

og borinn saman við starfsemi fyrirtækisins og kom í ljós að eftirfarandi atriði í væru ekki 

til staðar í stjórnkerfi MHC eða þyrfti að bæta til að uppfylla kröfur staðalsins og fá ISO 

14001 vottun. Auk þessara atriða var tækifæri til þess að taka sorpflokkun og meðferð efna 

á hærra plan. 
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Tafla 4-2 Staða MHC gagnvart kröfum ISO 14001 í desember 2015 

 

 

Þegar upphafsstaðan er þekkt er næsta skref að innleiða umhverfisstjórnkerfi samkvæmt 

kröfum ISO 14001. Kafli 4.2 skýrir frá næstu skrefum innleiðingarinnar.  

Kafli 4 Samhengi skipulagsheildarinnar (e. context of the organization)

Greina umhvefirsþætti.

Greina lög, reglugerðir og ytri kröfur.

Framkvæma hagsmunaaðilagreiningu.

Skilgreina umfang umhverfisstjórnkerfisins.

Kafli 5 Forysta (e. leadership)

Skuldbinding stjórnenda er til staðar.

Umhverfisstefna er til staðar, en þarf að uppfæra m.t.t. Krafna ISO 14001.

Uppfæra þarf skipurit.

Kafli 6 Skipulag (e. planning)

Greina þarf áhættur og tækifæri og stýra þeim.

Gera þarf verklagsreglur og ferla fyrir umhverfisstjórnun.

Uppfæra þarf verklagsreglur í gæðastjórnunarkerfinu m.t.t. ISO 14001.

Yfirfara þarf núverandi viðbragðsáætlanir og samræma á milli starfsstöðva.

Greina þarf umhverfisáhrif go vinna að því að lágmarka þau.

Vinna að stöðugum umbótum og fylgja kröfum laga. 

Mælanleg umhverfismarkmið eru til staðar og aðgerðaáætlanir til þess að ná þeim. 

Kafli 7 Stuðningur (e. support)

Fræða og þjálfa starfsmenn til að vinna í samræmi við umhverfisstjórnunarkerfið. 

Fræða og þjálfa aðra sem starfa með eða fyrir MHC í samræmi við umhverfisstjórnunarkerfið. 

Greina þörf á fræðslu og halda eftir gögnum sem staðfesta hæfni einstaklinga. 

Setja þarf upp feril um samskipti innanhúss og umhverfismál. 

Taka skjalastýringu í gegn. 

Kafli 8 Rekstur (e. operation)

Setja þarf upp viðmið fyrir ferla og stýringar, í samræmi við viðmiðin.

Gera þarf kröfur til verktaka um umhverfismál. 

Tryggja  þarf að hugað sé að umhverfismálum við breytingar. 

Æfa þarf viðbrögð samkvæmt viðbragðsáætlunum og fylgja áætlunum ef óhöpp verða.

Prófa og uppfæra viðbragðsáætlanir eftir þörfum. 

Kafli 9 Frammistöðumat (e. performance evaluation)

Græna bókhaldið tekur á núverandi vöktunum og mælingum, samkvæmt kröfum starfsleyfa.

Setja þarf upp ferli til þess að meta hvort lögum, reglugerðum og öðrum kröfum er fylgt. 

Innri úttektir eru þegar framkvæmdar en auka þarf áherslu á umhverfisstýringu. 

Ekki er til langtímaskipulag um innri úttektir. Gera þarf langtíma áætlun.

Taka þarf út framkvæmd innri úttekta. 

Gefa þarf umhverfisstjórnun meira vægi á rýni stjórnenda. 

Kafli 10 Endurbætur (e. improvement)

Uppfæra þarf gæðastýringar á frábrigðum og meðhöndlun þeirra m.t.t. Umhverfismála

Vinna þarf að stöðugum umbótum umhverfisstjórnunarkerfisins. 
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4.2 Innleiðing ISO 14001 

4.2.1 Stefna og skuldbinding stjórnenda 

Barla (2007) segir fyrsta skrefið við innleiðingu á ISO 14001 vera að yfirstjórn setji fram 

umhverfisstefnu sem inniheldur skýra skuldbindingu stjórnenda til þess að vinna að 

stöðugum umbótum og draga úr mengun. Rannsóknir benda til þess að skuldbinding 

stjórnenda og innri hvati þeirra sé lykillinn að góðri vegferð við innleiðingu 

umhverfisstjórnkerfis. Skuldbinding stjórnenda var til staðar hjá MHC og hafði verið það í 

mörg ár og haldið regluglega á lofti samkvæmt fundagerðum fyrirtækisins. Stjórnendur 

höfðu vitað að því í sex ár að til stæði að hefja þessa vegferð þó það hafi dregist mikið. 

Fyrirtækið hafði sett sér stefnu í umhverfismálum árið 1999 en uppfæra þurfti stefnuna til 

þess að uppfylla þær kröfur sem ISO 14001 gerir til umhverfisstefnu fyrirtækja. Til þess að 

tryggja að umhverfisstefnan staðni ekki aftur er hún nú yfirfarin árlega og samþykkt af æðstu 

stjórnendum. Það hefur þó sýnt sig að þegar mannabreytingar verða, og þá sérstaklega hjá 

stjórnendum, að áherslur á umhverfismál eiga það til að minnka eða aukast í takt við áhuga 

nýs stjórnanda. Þannig hafa deildir bæði staðnað og blómstrað í umhverfismálum vegna 

mannabreytinga.  

4.2.2 Markmið og kröfur 

Þegar umhverfisstefnan er komin tekur við skref tvö en samkvæmt Barla (2007) er það að 

fyrirtækið greini helstu umhverfisþætti rekstursins, þær kröfur sem gerðar eru til hans og 

setji sér umhverfismarkmið byggð á stefnu fyrirtækisins.  

Skuldbinding framkvæmdastjóra MHC til umhverfismála sýndi sig áður en innleiðingin 

hófst formlega þegar hann skrifaði undir Loftslagsyfirlýsingu Festu og Reykjavíkurbogar 

ásamt rúmlega 100 öðrum framkvæmdastjórum á Íslandi þann 16. nóvember 2015. Með 

undirskrift sinni skuldbatt framkvæmdastjórinn fyrirtækið til þess að setja sér markmið og 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, minnka myndun úrgangs, mæla árangurinn og 

upplýsa um stöðu. Það var því búið að ákveða hvaða umhverfisþætti ætti að horfa til við 

markmiðasetningu áður en að umhverfisþættir rekstursins höfðu verið greindir og var 

umhverfisstefnan endurútgefin í kjölfar þessara ákvarðana. Það má því segja að fyrirtækið 

hafi sameinað fyrstu tvö skref Barla og farið fram og aftur á milli skrefanna tveggja í upphafi 

innleiðingarinnar, skuldbinding stjórnenda og grunnurinn fyrir markmiðasetningu voru í 

raun komin áður en farið var í þá vinnu að greina umhverfisþætti, lög og reglugerðir og aðrar 

kröfur sem fyrirtækinu ber að uppfylla.   

Fyrstu vikurnar í innleiðingarferlinu voru flóknar og það tók nokkurn tíma að pússa 

samskipti þeirra aðila sem áttu að koma að innleiðingunni og ná sameiginlegri sýn á 

verklagið. Ábyrgð á umhverfismálum var dreifð og óljós, og ósamræmi á milli 

umhverfisstjórnunar innan deilda fyrirtækisins. Strax í upphafi ákváðu yfirmenn 

fyrirtækisins að fá tilboð í ráðgjafaþjónustu til þess að fá hjálp, þegar þess þyrfti, við 

innleiðinguna enda lítil þekking innahúss á innleiðingu umhverfisstjórnkerfis. Með aukinni 

reynslu og þekkingu innan fyrirtækisins dróg úr notkun ytri ráðgjafa og samhliða því komst 

betra flæði á innleiðingarferlið sjálft.  
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Tafla 4-3  Mikilvægir umhverfisþættir í rekstri MHC 

 

 

Eitt af fyrstu verkefnum við innleiðinguna var greining umhverfisþátta fyrirtækisins. Mikil 

vinna fór í að greina ílag og frálag frá hverri rekstrareiningu. Niðurstöður voru teknar saman 

í lokin, umhverfisþættirnir áhættumetnir og gerðar áætlanir um vöktun og mælingar. 

Niðurstaða greiningarvinnunnar var að umhverfisþættir starfsleyfa væru helstu umhverfis-

þættir fyrirtækisins og áætlanir um vöktun og mælingar voru þegar til, að mestu innan 

fyrirtækisins, en stýringu vantaði þó þar sem nokkrar mælingar höfðu dottið niður árin fyrir 

innleiðinguna. Í Tafla 4-3 má sjá helstu umhverfisþætti MHC, í upphafi voru 

umhverfisþættirnir 16 en með aukinni framleiðslu í færanlegum malbikunarstöðvum var 

umhverfisþætti 17 bætt við sjá nánar í viðauka A. Eins og sjá má er fyrirtækið bæði að ganga 

á óendurnýjanlegar auðlindir jarðar og menga til dæmis með útblæstri, enda starfandi í 

mengandi iðnaði. Þó er einn umhverfisþáttur vegna jákvæðra áhrifa en ákveðið var að halda 

gróðursetningu inni sem umhverfisþætti til að minna á mikilvægi þess að bæta upp fyrir þau 

áhrif sem ekki er hægt að koma í veg fyrir. Fyrirtækið leggur mikla áherslu á að auka 
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Steinefni eru stærsti hluti hráefna í malbiksframleiðslu Óendurnýjanleg auðlind.

Óendurnýjanleg auðlind Flutningar bæði innanlands og frá Noregi. 

Innlend og erlend Ryk 

Steinefnin eru geymd í haugum á lóð malbikunarstöðva.

Aukaafurð í olíuiðnaðinum, mikilvægt fyrir framleiðslu malbiks

Fljótandi við yfir 100°c

Siglt til landsins frá Svíðþjóð

Efni sem notuð voru eru við framleiðslu MHC Hætta er á að efni komist í frárennsli eða út í náttúruna ef efnaleki verður.

Hluti íauka eru varasöm umhverfinu 

Allt malbik sem fellur til við framleiðslu er endurunnið og endurnýtt Minni notkun óendurnýjanlegra auðlinda

Tekið er á móti malbiki frá ytri aðilum til endurvinnslu Minni innflutningur hráefna

Bik og bikbindiefni eru endurunnin Dregur úr losun gróðurhúsaáhrifa við framleiðslu.

Öll hættumerkt efni önnur en þau sem eru sérstakir umhverfisþættir. 

Varasöm efni eru geymd á öruggum stað og í merktum umbúðum. 

Öryggisleiðbeiningar eru til staðar ásamt efnalista starfsstöðva.

Rafmagn er aðal orkugjafi bikstöðva, verkstæða og skrifstofu

Olíugildra er á lóð.

Gróðurhúsaáhrif, notkun jarðefnaeldsneytis

Staðbundin loftmengun, aukin gróðurhúsaáhrif og sjónræn mengun frá vatnsgufu og 

ryki. Mikil notkun skipagasolíu. 

Gengið á auðlindir 

Lítil sem engin umhverfisáhrif eru við geymslu eldsneytis en við dælingu getur efni 

gufað upp. 

Varasöm efni geta haft skaðleg langtímaáhrif á umhverfið

x x x

x x x

xx

x x x x x

x x x x

x x x

xx

x

xxxx

x

xxxx

x x x x

x

xxx

x x x

x

x x x x

Endurvinnsla 

malbiks og 

bikbindiefna

Íaukar

Steinefni

Bik

Ástæða flokkunar

Lýsing
Umhverfis-

þáttur

x x x x x

x x x x

Umhverfisáhrif

Lítil umhverfisáhrif, bikið kólnar hratt og stífnar ef það berst út í umhverfið og 

auðvelt að hreinsa það upp. x x x x x

Efni sem skilgreind eru sem spilliefni samkvæmt lögum og reglugerðum. 

Þau eru flokkuð frá öðrum úrgangi og skilað til viðurkennds 

móttökuaðila. 

Spilliefni myndast þegar eiturefni og hættuleg efni verða að úrgangi. Geta verið 

eldfim, ertandi, hættuleg heilsu, eitruðu, krabbameinsvaldandi, ætandi eða hættuleg 

umhverfi

Notað til upphitunar og lýsingar og til kyndingar á bikbirgðatönkum 

ásamt almennri notkun

Rafmagnið er framleitt með endurnýjanlegum orkuauðlindum og hefur lítil 

umhverfisáhrif

Varasöm efni

Rafmagn

Á Gullhellu eru geymdir tveir olíutankar 20.000 lítrar hvor og 

dælustöð frá Skeljungi ofanjarðar.  

Flotaolía er geymd í 50.000 lítra tanki og notuð til þess að knýja 

brennara við malbikunarstöð

Eldsneytis-

tankar

Vatn

Malbik 

Fastur 

úrgangur

Spilliefni

Heitt og kalt vatn. Heitt vatn er notað við upphitun húsnæðis á öllum 

starfsstöðvum, við þrif og almenna notkun. Katl vatn er notað við 

framleiðslu bikþeytu, bílaþvott og almenna notkun. 
Malbik er framleitt í malbikunarstöðvum MHC, afhennt á vörubíla og 

ekið á útlagningarstað og lagt út og þjappað. Malbik er ekki talið 

hættulegt umhverfi og er hægt að endurvinna.

Umhverfisáhrif malbiks sem búið er að framleiða eru hverfandi. Það er hættulaust 

umhverfinu. Umhverfisáhrif malbiksframleiðslu eru tekin fyrir í 

umhverfisþættinum: Útblástur frá malbikunarstöð

Allur úrgangur annars en spilliefni, frárennsli og úrgangur sem fellur til 

við framleiðslu falla undir þennan umhverfisþátt. Dæmi: Málmar, plast, 

timbur og pappi

Úrgangur er auðlind ef hann er flokkaður rétt og endurnýttur eða endurunninn í 

stað þess að urða hann. Helstu umhverfisáhrif eru gróðurhúsalofttegundir við 

flutning og förgun úrgangs.

Við framleiðslu malbiks myndast útblástur sem inniheldur 

gróðurhúsalofttegundir vegna brennslu skipagasolíu. Samkvæmt 

starfsleyfum þarf að vakta magn lofttegunda og aðra þætti varðandi 

útblástur. 

Útblástur frá 

malbikunar-

stöðvum

Þessi þáttur á við útblástur bifreiða, véla og tækja (annarra en 

malbikunarstöðva). Við útblásturinn myndast gróðurhúsalofttegundir. 
Eldsneytis-

útblástur

Þessi umhverfisþáttur á við um meðhöndlað yfirborðsvatn og  annað 

vatn sem kemur frá starfsemi MHC, til dæmis olíumengaðþvottavatn 

af bílum og vinnuvélum MHC  

Frárennsli

Færanlegar stöðvar sem fluttar eru í mismunandi verkefni á 

landsbyggðinni eftir þörfum og sett upp tímabundið á hverjum stað. 

Umfram þá þætti sem taldir eru upp í fyrri þáttum sem snúa að framleiðslu fylgir 

færanlegum stöðvum aukin olíunotkun við flutning stöðva og hráefna. Jafnframt eru 

aðstæður ekki þær sömu við notkun stöðvanna og mengunarvarnir í lágmarki.

Færanlegar 

malbikunar-

stöðvar

Eldsneyti, smurolíur, tjöruhreinsar og fleiri efni sem notuð eru við starfsemi 

MHCgeta valdið óæskilegum og skaðlegum áhrifum á lífríki, jarðvegs-, 

grunnvatns- og yfirborðsvatnsmengun.

Hávaði frá framleiðslu malbiks, framkvæmdum, malbiksútlögnum og skyldri 

starfsemi getur verið umtalsverður og farið yfir leyfð mörk með tilheyrandi 

hávaðmengun fyrir nærliggjandi umhverfi. 

Hávaði myndast við framleiðslu, útlögn og endurvinnslu malbiks.

Landgræðsla felur í sér jákvæð umhverfisáhrif þar sem hún stöðgvar jarðvegsrof og 

gróðureyðingu og stuðlar að bindingu gróðurhúsalofttegunda. 

Hávaði

Landgræðsla
Jákvæður umhverfisþáttur, MHC á land sem það gróðursetur tré. 
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endurvinnslu malbiks en með því að endurvinna malbik er hægt að draga úr innkaupum og 

innflutningi á steinefnum og biki. MHC hefur fjárfest í búnaði til þess að auka 

endurvinnslumöguleika fyrirtækisins og leggur nú áherslu á að kynna þennan mörguleika 

fyrir hugsanlegum kaupendum og verkfræðistofum. Í upphafi voru umhverfismarkmið 

fyrirtækisins að minnka útblástur frá framleiðslu, að minnka útblástur frá bílum og tækjum 

og að auka sorpflokkun. Seinna bættist við nýtt markmið fyrir endurvinnslu malbiks.   

Greining laga, reglugerða og annarra krafna til rekstursins var stórt verkefni fyrir fyrirtækið 

en ekki er lögfræðingur innan fyrirtækisins til þess að sinna slíkum verkefnum. Mikið var 

þrýst á það af ráðgjafa að fyrirtækið myndi úthýsa þessu til verkfræðistofu ráðgjafans en 

talið var að það myndi skila sér betur til fyrirtækisins að leggja í þá vinnu að ná innanhúss 

þekkingu á þeim kröfurm sem gerðar eru til fyrirtækisins. Greining laga sýndi þó hversu 

flókið fyrirtækið er í raun og veru. Gerðar eru lagalegar kröfur á Íslandi til rekstursins og 

starfsleyfin vísa í mikilvægustu kröfur laga og reglugerða. Stærri verkkaupar gera sínar 

kröfur vegna umhverfis- og öryggismála og jafnframt gera eigendur MHC kröfur til 

fyrirtækisins. Allar kröfurnar voru skráðar og greint hvernig fyrirtækið hlýtir þeim ásamt því 

að lagalistinn sjálfur er uppfærður árlega. Lítið er um samfellt eftirlit með ytri kröfum og 

algengara að verklagsreglur taki á því hvernig eigi að fylgja þeim kröfum sem gerðar eru til 

hvers þáttar og fylgst með því í úttektum að fyrirtækið uppfylli kröfurnar.  

4.2.3 Þjálfun og gerð fyrirbyggandi verklagsreglna 

Skref þrjú samkvæmt Barla (2007) er að hrinda skipulagningunni í framkvæmd með þjálfun 

starfsmanna og gerð verklagsreglna til þess að koma í veg fyrir mengun. Lítið var um 

fyrirbyggjandi verklagsreglur og var sérstök áhersla lögð á að bæta verklag í kringum 

efnamál og úrgang, með áherslu á innkaup og notkun efna annarsvegar og sorpflokkun 

hinsvegar. Sett var innkaupastefna sem tók jafnframt á innkaupum efna, verkstæðið fór í 

mikla vinnu við það að fækka þeim efnum sem notuð eru og loks var staða birgðarvarðar 

sett upp til þess að halda utan um innkaup og dreifingu efna og annarra vara. Verklag hefur 

verið breytt og bætt þannig að minna verði um mengunaróhöpp og ef upp koma óhöpp er 

vandamálið greint og reynt að koma í veg fyrir endurtakningu.  

Í upphafi var lítil flokkun úrgangs hjá fyrirtækinu, einn gámur var á hverjum verkstað fyrir 

sorp og þangað fór nær allt sorp. Reynt var að safna saman málmum og timbri og keyra í 

endurvinnslu auk þess að á föstu starfsstöðvunum var úrgangsolíu safnað saman, og skilað 

inn. Staðan var því þannig að mjög mikið magn af pappír, plasti, málmum, timbri, 

matarleyfum og spilliefnum fór í almennt sorp hjá fyrirtækinu. Þegar tekin var ákvörðun um 

að hefja flokkun var stóru almennu gámunum skipt út fyrir minni tunnur og að auki bættust 

við flokkunartunnur eins og þótti hæfa hverjum starfsstað. Á Gullhellu þar sem starfsemin 

er mest eru nú tunnur eða gámar fyrir spilliefni, lífrænt sorp, pappír, plast, timbur og málma 

ásamt tunnu fyrir almennt sorp. Inni á vinnuvæðum og kaffistofum starfsmanna eru 

flokkunarstöðvar fyrir pappír, plast, almennt sorp og gosflöskur auk þess sem lífrænt sorp er 

flokkað inni á kaffistofum. Það að koma upp aðstöðu fyrir starfsmenn og verktaka til að 

flokka sorp var auðveldi þátturinn. Mun erfiðara reyndist að fá starfsmenn og verktaka til 

þess að hefja flokkun. „Þetta fer allt í sömu holuna!“ og fleiri „staðreyndir“ í þeim dúr komu 

reglulega upp. Þegar ekki var fylgst með sorpinu þá datt endurvinnslan hratt niður. Einn 

starfsmaður fyrirtækisins tók sjálfur upp starfstitilinn Flokkunarstjóri og var duglegur að tala 

fólk til í mötuneytinu og deila því með öðrum hversu slæmt það væri ef fólk flokkaði ekki 

sorp. Sá starfsmaður talaði um að það væri löngu tímabært að fyrirtækið tæki flokkun alla 
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leið, loksins gæti hann flokkað sorpið í vinnunni eins og hann gerir heima hjá sér. Það voru 

þó ekki allir jafn hvetjandi og Flokkunarstjórinn okkar.  

Einn eldri starfsmaður fyrirtækisins talaði verkefnið mikið niður í hvert sinn sem einhver 

vildi hlusta og var mjög letjandi. Það var sama hversu mikið talað var um umhverfisáhrifin 

og mikilvægi þess að passa upp á umhverfið fyrir börn og barnabörn, það hreyfði ekki við 

honum. Til þess að ná honum á flokkunarvagninn, eða að minnsta kosti að draga úr 

neikvæðnisröddinni, þurfti að beita öðrum brögðum og það var gert. Í stað þess að hvetja 

hann til að flokka vegna umhverfismála, var farin sú leið að tala um mikilvægi þess að flokka 

vegna peninga og kostnaðar við sorplosun. Ef það væri rétt hjá honum að þetta endi allt í 

sömu holunni þá væri fyrirtækið þó að minnsta kosti að borga mun minna fyrir kílóið af 

flokkuðu sorpi en óflokkuðu. Neikvæðnisröddin var lítil eftir þetta samtal.  

Til þess að fá starfsmenn til þess að flokka, og skilja flokkun, var Gámaþjónustan fengin til 

að fjalla um flokkun á umhverfisdegi fyrirtækisins, um það leyti sem flokkunin hófst. 

Verktakar MHC hafa allir fengið leiðbeiningar um umhverfis- og öryggismál fyrirtækisins, 

og þar er til að mynda farið í flokkun á sorpi og sett hefur verið upp nýliðafræðsla sem tekur 

á umhverfismálum. Allir nýir starfsmenn fá fræðslu um flokkun á sorpi og mikilvægi þess 

að vel sé staðið að þessum málum hjá fyrirtækinu. Sorpflokkunarstöðvar fyrirtækisins eru 

allar merktar á íslensku og ensku, en þrátt fyrir það virðast starfsmenn oft henda ruslinu í 

næstu tunnu óháð því hvernig hún er merkt. 

Tölvupóstar hafa verið sendir út reglulega og Facebook hópur fyrirtækisins notaður til þess 

að sýna frá því ef ekki hefur verið flokkað og minna fólk á að vera vakandi. Á tímabili tók 

starfsmaður sem sér um eldhús starfsmanna svarta pokann fyrir almennt sorp í burtu til þess 

að fólk þurfi að hugsa þegar rusli var hent. Fyrstu mánuðina þurfti nokkuð eftirlit með 

starfsmönnum og verktökum við flokkun á sorpi, en með tímanum hefur flestum tekist að 

venja sig á það að flokka.   

Efnamálin voru í svipuðu ástandi og sorpið. Útbúin höfðu verið öryggisblöð fyrir þau efni 

sem fyrirtækið flutti inn eða framleiddi sjálft en það var ekki sjálfsagt að önnur öryggisblöð 

væru til staðar innan fyrirtækisins. Þau öryggisblöð sem til voru, voru geymd í tölvukerfi 

fyrirtækisins og illa aðgengileg verkamönnum sem unnu með efnin.  

Það var mjög stórt og erfitt verkefni að ná yfir efnanotkun í fyrirtækinu og tók í raun nokkra 

starfsmenn og nokkrar endurtekningar til þess eins að ná yfir efnanotkun. Stór hluti 

starfsmanna gat keypt efni, stundum komu söluaðilar og gáfu prufur af efnum en fáir 

hugsuðu út í hættu tengda efnum og öryggisblöð þeirra. Árið 2016, þegar byrjað var að safna 

saman gögnum um efnin, voru einfaldlega of mörg efni í  notkun í fyrirtækinu og fundust 

mörg efni sem enginn þekkti. Eins og gefur að skilja í fyrirtæki eins og MHC er mikið af 

efnum keypt í stórum einingum. Efnin eru færð yfir í minni brúsa og flöskur. Það var 

vandamál, lengi vel, að ílát með efnum væru ýmist ekki merkt eða væru rangt merkt. Að 

finna dísilolíu í vatnsbrúsa eða setja óvart vatn á tæki því það var í brúsa merktum dísel, var 

eitthvað sem gerðist reglulega. Í annarri efnaítruninni komu mun fleiri efni í ljós, jafnframt 

var farið í það verkefni að útbúa betri ílátamerkingar til að hægt væri að færa efni á milli 

íláta á öruggari máta. Enn fleiri efni komu í ljós, en á sama tíma kom upp það vandamál að 

öryggisblöð birgja uppfylltu ekki nýjustu efnalögin. Starfsmenn fengu fræðslu um efnamál, 

meðferð efna og einnig um viðbrögð ef upp koma óhöpp tengd efnanotkun.  
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Við innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfinu var auknum tíma varið í umhverfisfræðslu og 

ytri aðilar fengnir til þess að fræða starfsfólk, til dæmis um efna og úrgangsmál. Haldinn var 

Umhverfisdagur og áföngum fagnað, til dæmis með köku. Settir hafa verið upp 

umræðuhópar, og haldnir formlegir og óformlegir fundir um umhverfismál. Allt beinir þetta 

sjónum starfsmanna að umhverfismálum og fær starfsmenn til þess að huga meira að 

mikilvægi umhverfismálanna. Fyrirtækið er óvenjulegt að því leyti að það blæs út yfir 

sumarmánuðina þegar flest fyrirtæki draga saman vegna orlofa. Á sumrin má gera ráð fyrir 

að starfsmannafjöldi MHC tvöfaldist. Meðfram innleiðingunni á umhverfis- og 

öryggisstjórnkerfum fyrirtækisins var sett af stað aukin nýliðaþjálfun með mikilli áherslu á 

umhverfis- og öryggismál. Fyrirtækið hugar jafnframt að verktökum sínum og hefur gefið 

út leiðbeiningabæklinga til verktaka undanfarin ár um umhverfis- og öryggismál MHC og 

þær kröfur sem gerðar eru til verktaka í þessum málaflokkum.  

Öllu breyttu verklagi hefur fylgt þörf á að fræða og þjálfa starfsfólk og einn liður í þeim 

breytingum sem gerðar hafa verið er að nú er gerð fræðsuáætlun fyrir fyrirtækið á hverju 

hausti þar sem markmiðið er að nýta veturinn í það að rifja upp rétt vinnubrögð og kenna ný. 

Einn þáttur af fræðsluátakinu hefur verið að fá starfsfólk til þess að benda á það sem betur 

má fara og bregðast við þeim ábendingum, haldnir hafa verið umræðuhópar þar sem öllum 

starfsmönnum fyrirtækisins er skipt upp í hópa til þess að ræða ákveðin málefni sem betur 

mega fara. Samhliða þessum breytingum fengu starfsmenn fræðslu um ISO 14001, af hverju 

verið væri að innleiða kerfið og sérhæfða fræðslu um breytingarnar sem áttu sér stað. 

4.2.4 Stjórnun og eftirlit umhverfisáhrifa 

Fjórða skrefið hjá Barla (2007) er gerð verklagsreglna og áætlana fyrir stjórnun og eftirlit 

umhverfisáhrifa og úrbótareglna ef upp koma frávik. Góður grunnur var fyrir þetta skref hjá 

MHC þar sem fyrirtækið hefur um árabil verið með vottað gæðakerfi og starfar eftir 

eftirlitskröfum í starfsleyfum. Fyrirtækið hefur skilað inn grænu bókhaldi árlega þar sem 

farið er yfir vissa umhverfisþætti ásamt því að árlega hefur fyrirtækið þurft að framkvæma 

mengunarmælingar á hávaða, útblæstri og frárennsli. Þær verklagsreglur sem til voru þurfti 

að skerpa á og samræma fyrir fyrirtækið þannig að starfsmenn þyrftu til dæmis ekki að 

þekkja margar mismunandi verklagsreglur til þess að bregðast við samskonar 

mengunaróhappi en áður höfðu verklagsreglur verið mismunandi á milli deilda. 

Úrbótareglur gæðakerfisins voru útvíkkaðar þannig að umhverfismálefni féllu undir þær og 

hefur það sýnt sig að í kjölfar frávika takist almennt vel til að finna lausnir til þess að koma 

í veg fyrir frekari óhöpp. Það er þó reynslan að greining frávika getur verið mjög auðveld 

þegar upp koma frávik hjá opnu fólki sem er óhrædd við að viðurkenna mistök en mjög erfið 

þegar upp koma frávik hjá starfsfólki sem vill ekki deila því með öðrum og reynir að sópa 

vandamálum undir teppið. Fyrri hópurinn er líklegri til þess að tilkynna frávikið inn og 

boðinn og búinn til þess að koma í veg fyrir að slíkt gerist aftur en yfirleitt er það vitni sem 

tilkynnir inn frávik hjá seinni hópnum og vinna þarf hart að því að gera úrbætur og tryggja 

að slíkt gerist ekki aftur.  

4.2.5 Stöðugar umbætur 

Fimmta og síðasta skrefið hjá Barla við innleiðingu á ISO 14001 er endurmat 

umhverfisstjórnkerfisins og uppfærslur eftir þörfum til þess að tryggja stöðugar umbætur. 

Hjá MHC felst endurmatið að mestu í framkvæmd innri úttekta, móttöku innri og ytri 

kvartana og ábendinga og rýni á niðurstöðum þeirra. Fyrirtækið er með stóran rýnifund, rýni 
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stjórnenda, í upphafi hvers árs en jafnframt eru niðurstöður rýndar reglulega yfir árið og 

skoðaðar saman af stjórnendum þegar ástæða er til. Fyrirtækið hafði framkvæmt innri 

úttektir á gæðastjórnunarkerfinu sínu frá árinu 2008, því reynsla á innri úttektum. Þegar 

kafað var ofan í ferli innri úttekta var ferlið sjálft þó frekar óþroskað. Mikið magn úttekta, 

að minnsta kosti hin síðari ár, hafa verið framkvæmdar stuttu fyrir ytri úttektir, og kröfum 

ISO til úttekta ekki fylgt eftir. Ekki var til langtímaáætlun um úttektir, og eftirfylgni lítil. Það 

var því ákveðið að: þjálfa fleiri starfsmenn til að framkvæma úttektir, endurskipuleggja innri 

úttektir þannig að ábyrgðin væri skýrari og gefa umhverfismálum meira vægi. 

Umhverfismálum hefur verið bætt inn í reglulegt öryggiseftirlit sem verður til þess að stöðug 

áminning er á að vinna samkvæmt verklagsreglum um umhverfismál og hafa allan búnað til 

staðar ef upp koma óhöpp. Jafnframt hafa verið valdir umhverfisvísar til þess að fylgjast með 

stöðu umhverfismála og bera saman árangur á milli ára. Stuðst er við vísa Brouwers og van 

Koppen en öðrum vísum sem henta fyrirtækinu bætt við eins og sjá má á töflu 4-4. 

Endurvinnsla malbiks er einn af mikilvægustu umhverfisþáttum fyrirtækisins því megnið af 

steinefni sem notað er í vegi í dag er innflutt granít og mikil sóun fólgin í því að endurnýta 

það ekki. Endurvinnslan kallar þó á aukna orkunotkun við framleiðslu og mikilvægt er að 

skoða það í samhengi. Mengun frá framleiðslu og annað sorp eru þættir sem fyrirtækið þarf 

að skoða útfrá starfsleyfum sínum. Mikilvægt er einnig að fylgjast með stjórnunarþáttum 

kerfisins, svo sem að fræðslumálum og fjölda og alvarleika atvika og kvartana og greiningu 

á niðurstöðum þeirra. Einnig er mikilvægt að fylgjast með niðurstöðum starfsmanna- og 

viðskiptavinakannana en þær gefa sýn á árangur samþætts stjórnkerfis fyrirtækisins.  

Tafla 4-4 Umhverfisvísar MHC 

 Umhverfisvísar Stjórnunarvísar 
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 Orkunotkun 

 Mengun vegna útblásturs 

 Afrennsli 

 Magn og samsetning sorps 

 Endurvinnsla malbiks 
 

 Fjöldi umhverfisnámskeiða 

 Fjöldi atvika 

 Fjöldi kvartana 
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 Hávaðamengun 
 

 Hlýting krafna 

 Ánægja starfsmanna 

 Ánægja viðskiptavina 

 Ánægja viðskiptavina með 
viðbrögð við kvörtunum 

 Fjöldi viðskiptavina sem telja 
ISO 14001 vottun mikilvæga 

 Fjöldi viðskiptavina sem mæla 
með MHC 

 Ytri fræðsla 
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4.2.6 Samantekt innleiðingar MHC 

Þegar verkefnið hófst þá var mikill áhugi og trú á umhverfisstjórnunarkerfinu en fyrirtækið 

hafði þó ekki verið nógu markvisst að vinna með umhverfisstjórnun áður. Fyrirtækið fylgdist 

með umhverfisþáttunum sínum að því leiti að grænu bókhaldi var skilað inn og gögnum 

skilað til eigenda um stöðu umhverfismála en ekki var verið að nýta gögnin að fullu til þess 

að fylgjast með stöðu fyrirtækisins. Jafnframt voru ekki nægilega skýrar verklagsreglur og 

þjálfun í því að starfa samkvæmt lögum og reglugerðum. Það má því segja að fyrirtækið hafi 

verið nær aðgerðalaust í umhverfismálum, en þó ekki alveg aðgerðalaust.  

Þar sem fyrirtækið byggði umhverfisstjórnkerfið á ISO 9001 gæðastjórnkerfinu, og aðlagaði 

fyrra kerfi að nýjum þáttum, þá var grunnurinn að umhverfisstjórnkerfi samkvæmt kröfum 

ISO 14001 þegar lagður innan fyrirtækisins. Margar verklagsreglur voru þegar til, sem hægt 

var að yfirfæra á umhverfismál en einnig voru nýjar verklagsreglur gerðar frá grunni. 

Fyrirtækið hafði þegar unnið samkvæmt umhverfiskröfum starfsleyfa í mörg ár en skorti 

betri eftirfylgni og að tryggt væri að umhverfismálin gleymdust ekki þegar mikið var að gera 

ásamt því að betri alhliða laga- og reglugerðar þekkingu vantaði. Verklag var til staðar 

varðandi helstu umhverfisþætti fyrirtækisins en oft vantaði þó herslumuninn, annað hvort í 

verklaginu sjálfu eða ábyrgð þess. Samræma þurfti umhverfisstjórnunina heilt yfir 

fyrirtækið. Unnið var að því að hafa frekar færri verklagsreglur en fleiri, tryggja að kerfið 

yrði einfalt í notkun og að það kallaði ekki á óþarfa pappírsvinnu. Fyrirtækið átti grunn að 

áhættumati sem aðalega hafði verið gert út frá öryggismálum fyrirtækisins. Við 

innleiðinguna á ISO 14001, og upp frá henni, er fyrirtækið áhættumetið út frá umhverfis-, 

öryggis- og gæðamálum. Verkefni, tæki, tól og störf eru áhættumetin en einnig eru helstu 

birgjar og verktakar áhættumetnir. Þannig getur fyrirtækið undirbúið sig betur undir 

breytingar í rekstri birgja og haft betri yfirsýn með því hvort birgjar uppfylli kröfur MHC.  

Jafnframt hefur þjálfun og fræðsla innan fyrirtækisins og til verktaka verið aukin og gerð 

markvissari ásamt því að tryggja að starfsmenn hafi aðgang að þeim gögnum sem þeir þurfa 

við vinnu, jafnvel þegar vinnan fer fram utan skrifstofunnar.  

4.2.7 Helstu áskoranir verktakafyrirtækja við innleiðingu á ISO 

14001 

ISO 14001 staðallinn er hannaður með það í huga að verða alþjóðlegur staðall sem fyrirtæki 

um allan heim geta innleitt. Vandamálið er þó að fyrirtæki eru ólík og hafa mis góðan grunn 

til þess að byggja á við innleiðingu staðalsins. Það fylgir oft verktakafyrirtækjum að þau eru 

lítil eða meðalstór og hafa því ekki tök á því að reka stórar stoðdeildir, til dæmis fyrir 

umhverfismál eins og stærri fyrirtæki geta leyft sér. Verktakafyrirtæki eru því líkleg til þess 

að þurfa ytri ráðgjöf til dæmis við innleiðingu á ISO 14001 og þurfa þá að gæta sín að úthýsa 

ekki of miklu og verða háð ráðgjöfinni. Kröfur ISO 14001 um gerðir skjala og verklags eru 

í raun ekki flóknar en krefjast þátttöku starfsmanna og stjórnenda. Það að ná utan um 

umhverfisþætti getur verið flókið en einnig að safna saman öllum kröfum sem fyrirtækið á 

að starfa eftir. Erfiðasti þátturinn við innleiðinguna er þó að komast yfir þær hindranir sem 

verða á vegi og tengjast flestar, tíma, fjármagni og fólki. Skipta má helstu áskorunum við 

innleiðingu á ISO 14001 hjá verktakafyrirtæki upp í þrjá flokka eftir því hvenær áskoranirnar 

koma upp. Flokkarnir eru fyrir innleiðingu, við innleiðingu og áskoranir eftir innleiðingu en 

þá má sjá á töflu 4-5.   
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Tafla 4-5 Áskoranir við innleiðingu á ISO 14001 hjá verktakafyrirtækjum 

Áskoranir fyrir innleiðingu 

 Hár kostnaður 

 Takmarkaður aðgangur að auðlindum 

 Óvissa með ávinninginn af innleiðingunni 

 Skortur á skuldbindingu stjórnenda 

 Takmarkaður áhugi á umhverfismálum 

 Sveiflur í rekstri 

Áskoranir við innleiðingu 

 Takmarkaður aðgangur að auðlindum  

 Skortur á skuldbindingu og/eða umhverfisvitund stjórnenda 

 Þjálfun starfsmanna og annarra 

 Mótstaða starfsmanna 

 Takmarkaður áhugi á umhverfismálum 

 Illa skilgreind ábyrgð á umhverfismálum 

 Sveiflur í rekstri  

 Ráðgjöf 

Áskoranir eftir vottun 

 Takmarkaður aðgangur að auðlindum 

 Skortur á skuldbindingu og/eða umhverfisvitund stjórnenda - mannabreytingar 

 Þjálfun starfsmanna og annarra 

 Takmarkaður áhugi á umhverfismálum 

 Ábyrgð á umhverfismálum 

 Mæla árangur 

 Halda kerfinu lifandi og í takt við fyrirtækið  

 Of skjölun 

 Sveiflur í rekstri 

 

Áskoranir fyrir innleiðingu eru þættir sem geta komið í veg fyrir að farið verði í þá vegferð 

að innleiða ISO 14001 vottað umhverfisstjórnunarkerfi. Fyrir verktakafyrirtæki geta sveiflur 

í rekstri haft þau áhrif að verkefninu er frestað. Sveiflur geta verið efnahagslegar þar sem 

reksturinn dregst saman þegar peningar eru ekki settir í framkvæmdir í samfélaginu og blæs 

svo út þegar góðæri er. Íslensk verktakafyrirtæki þurfa mörg hver jafnframt að kljást við 

árstíðabundnar sveiflur þar sem verkefnin eru gjarnar mörg á sumrin en lítið um að vera á 

veturnar sem leiðir jafnvel til þess að starfsmannafjöldi breytist mikið á milli árstíða. 

Fyrirtæki fresta verkefnum eins og þessu þegar illa gengur og meiri þörf er á að halda í 

peningana en eru frekar tilbúin að fara í innleiðinguna þegar fyrirtækinu gengur vel og nóg 

er að gera.   

Mannlegi þátturinn spilar stórt hlutverk við innleiðingu á ISO 14001 og í upphafi eru það  

áhugi og skuldbinding stjórnenda og trú þeirra á að innleiðingin muni skila árangri sem 

skipta mestu máli þar sem það eru stjórnendur sem taka endanlega ákvörðun um það hvort 

umhverfisstjórnunarkerfið sé innleitt eða ekki og hvort stefnt sé að vottun eða ekki. Þeir taka 
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jafnframt ákvörðun um að setja nægar auðlindir í verkefnið og greiða kostnaðinn vegna 

innleiðingar og vottunar ISO 14001.  

Þrátt fyrir að fyrirtæki komist yfir fyrsta flokk hindrana og hefji innleiðingu á ISO 14001 þá 

eru áfram áskoranir sem fyrirtæki þurfa að kljást við.  Fyrir verktakafyrirtæki getur reynst 

erfitt að viðhalda sama dampi í innleiðingunni yfir allt árið, oft hefur enginn tíma fyrir 

verkefni sem þetta á háannatíma og þegar reksturinn róast fara starfsmenn að taka út orlofið 

sitt. Algengt er á Íslandi að starfsemi fyrirtækja detti niður yfir sumarmánuðina en hjá 

verktakafyrirtækjum er allt á fullu frá vori og fram á haust og starfsmenn úti á mörkinni og 

svo taka við orlofsmánuðir áður en að starfsfólk safnast saman inn á skrifstofu aftur í nokkra 

mánuði áður en undirbúningur hefst aftur fyrir næsta sumar. Þessar aðstæður kalla á mikinn 

áhuga og skuldbindingu stjórnenda til umhverfismála til þess að koma í veg fyrir að 

verkefnið detti út af dagskrá. Vegna sveiflanna getur verið erfitt að halda úti nefnd til þess 

að leiða innleiðinguna þar sem starfsfólk getur verðið á mismunandi verkstöðum og erfitt að 

ná starfsfólki saman á fundi til þess að ræða og vinna málin. Auðveldara er að hafa leiðtoga 

sem leiðir verkefnið útfrá vel skilgreindri ábyrgð og kallar inn starfsfólk frá mismunandi 

stöðum fyrirtækisins fyrir afmörkuð verkefni. Aðgangur að auðlindum í formi mannskaps er 

því takmarkaður, sér í lagi ef horft er til þess að ólíklegt er að margir starfsmenn með 

þekkingu á umhverfisstjórnun leynist innan lítils verktakafyrirtækis. Því kjósa mörg 

verktakafyrirtæki að fá ytri ráðgjöf til þess að hjálpa til við innleiðinguna. Ytri ráðgjöf getur 

verið mjög gagnleg en þó þarf að fara varlega við kaup á ytri ráðgjöf og tryggja að þekkingin 

komi inn í fyrirtækið og að fyrirtækið verði ekki háð þessari ytri ráðgjöf.   

Fyrir verktakafyrirtæki getur þjálfun verið krefjandi áskorun. Þjálfa þarf allt starfsfólk en 

tíminn til þess er takmarkaður og þá sér í lagi við þjálfun starfsmanna sem stoppa stutt hjá 

fyrirtækinu, til dæmis sumarstarfsmenn sem koma inn þegar starfsemin er þegar komin í 

gang aftur eftir veturinn. Slík þjálfun getur kostað mikinn undirbúning svo allt gangi hratt 

og vel þegar hefja á þjálfunina og dragi sem minnst úr afköstum. Mótsstaða starfsmanna 

kemur frekar fram hjá þeim starfsmönnum sem eru fastráðnir og hafa starfað í lengri tíma 

hjá fyrirtækinu. Mikilvægt er að þeir fái sem mesta fræðslu og stuðning til þess að takast á 

við breytingarnar og að hlustað sé á áhyggjur þeirra. Fræðsla leiðir til betri 

umhverfisvitundar og eykur lýkur á að starfsfólk vinni í samræmi við vinnuleiðbeiningar.  

Jafnvel eftir ISO 14001 vottun verða áskoranir alltaf til staðar fyrir umhverfisstjórnunar-

kerfið. Aðgangur að auðlindum getur breyst í takt við starfsemi og stjórnun fyrirtækisins. 

Áhugi, ábyrgð og umhverfisvitund stjórnenda getur breyst ef mannabreytingar verða og 

sama á við um almenna starfsmenn. Því er mikilvægt að halda áfram þjálfun og fræðslu um 

umhverfismál. Þjálfa þarf jafnframt verktaka og aðra sem starfa náið fyrir fyrirtækið og eiga 

að fylgja reglum þess. Mikilvægt er að tryggja áfram að aðili eða aðilar beri ábyrgð á 

umhverfismálum og stýringu umhverfisstjórnunarkerfisins. Mæla þarf árangur þess og 

tryggja að rétt skjöl séu í kerfinu og að kerfið vinni fyrir fyrirtækið en ekki fyrirtækið fyrir 

kerfið. Með því halda kerfinu lifandi og sýni fram á árangur í umhverfisstjórnun verður 

auðveldara að sýna áfram fram á mikilvægi þess að viðhalda því.  
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5 Samantekt og frekari rannsóknir 

Í upphafi var lagt af stað í þá vegferð að komast að því hverjar helstu áskoranir 

verktakafyrirtækja eru við innleiðingu á ISO 14001. Verktakafyrirtæki eru yfirleitt lítil eða 

meðalstór fyrirtæki og búa ekki yfir sömu fjármunum, mannskap og hæfni og stærri fyrirtæki 

gera og eiga því erfiðara með að innleiða staðalinn. Því minna sem fyrirtæki er því meira er 

vægi einstakra stjórnenda og þá skiptir miklu máli að umhverfisvitund þeirra sé til staðar 

ásamt áhuga ef ná á árangri í umhverfismálum. Jafnframt er mikilvægt að dreifa vel úr 

ábyrgðinni svo umhverfisstjórnkerfið standi ekki og falli með einum aðila. Hár kostnaður 

við innleiðingu á ISO 14001 getur seinkað innleiðingu eða komið alfarið í veg fyrir hana, 

sér í lagi ef óvissa er um ávinning af innleiðingunni. Fyrsta áskorun verktakafyrirtækja er að 

yfirstíga þessar hindranir og hefja innleiðingu kerfisins. Fyrir verktakafyrirtæki verður 

aðgangur að auðlindum áfram erfiður þó innleiðing hefjist. Minni lýkur eru á því að 

starfsmaður með réttu þekkinguna og hæfnina til þess að innleiða kerfið finnist innan 

fyrirtækisins og þá er hætta á að fyrirtæki ráði inn ráðgjafa og varpi ábyrgð kerfisins frá sér 

yfir á þriðja aðila og verði þar með háð ytri þjónustu með eigið stjórnkerfi. Verktakafyrirtæki 

þurfa að kljást við miklar sveiflur, hvort sem það eru árstíðabundnar sveiflur eins og þekkjast 

vel hér á landi eða efnahagslegar sveiflur sem hafa í gegnum tíðina einnig haft veruleg áhrif 

á verktakafyrirtæki hér á landi. Fyrir verktakafyrirtæki og sérstaklega íslensk 

verktakafyrirtæki er því mikil áskorun að missa ekki dampinn og halda áfram með kerfið 

hvernig sem árferðið er og er þá mikilvægt að ábyrgð á innleiðingu kerfisins og í framhaldi 

umhverfisstjórnun sé skýr. Erfitt getur verið ef fyrirtæki þurfa að þjálfa reglulega inn nýtt 

fólk en jafnframt tækifæri til þess að halda umræðunni um umhverfismál lifandi. Mikilvægt 

er að velja að rétta þætti til að mæla og að árangurinn í umhverfisstjórnun geti virkað 

hvetjandi á starfsmenn og stjórnendur, sér í lagi til þess að sýna nýjum stjórnendum fram á 

hag þess að reka gott umhverfisstjórnunarkerfi. Á sama tíma og mikilvægt er að halda 

kerfinu lifandi má þó ekki yfirfylla kerfið af upplýsingum sem engum gagnast, hugsa þarf 

kerfið þannig að það sé einfalt og aðgengilegt og að starfsmenn geti nýtt sér það.  

 

Helstu áskoranir verktakafyrirtækja eru því: 

 Aðgangur að auðlindum, svo sem fjármunum, tíma og fólki með rétta þekkingu. 

 Stærð fyrirtækisins, rekstarsveiflur og aðlögunarhæfni þess við breytingar. 

 Starfsfólk og stjórnendur, viðhorf þeirra, skuldbinding, þekking, þjálfun og 
starfsmannavelta. 

 Ábyrgð á kerfinu, á ábyrgðin á kerfinu að vera innanhúss eða hjá ytri aðila? 

 Rekstur kerfisins – mælingar á árangri og umbótum og skjölun. 
 

Þrátt fyrir að það hafi tekið MHC nokkur ár að yfirstíga fyrstu áskoranirnar og hefja 

innleiðinguna þá gekk innleiðingin vel um leið og þau skref höfðu verið stigin. Það voru 

vissulega áskoranir við innleiðinguna, en allar voru þær yfirstíganlegar og hjálpuðu 

fyrirtækinu að þroska umhverfisstjórnunarkerfið sitt. Fyrir innleiðinguna á ISO 14001 var 

fyrirtækið að vinna að umhverfismálum, fylgja ytri kröfum og annað sem snýr að 

umhverfisstjórnun. Við það að hefja innleiðingu á ISO 14001 náði fyrirtækið þó betri og 

heilstæðari stjórnun umhverfismála og fór að sjá tækifærin í umhverfismálum og umbótum 

þeirra. Boiral (2011) segir að fyrirtæki eigi að taka ábyrgð á innleiðingu stjórnkerfisins og 
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treysta ekki of mikið á ráðgjafa, nemendur í hlutastarfi og stjórnendur sem litla reynslu eða 

þekkingu á staðlinum og fyrirtækinu. Það er eflaust ekki mörg lítil íslensk verktakafyrirtæki 

með reynslumikla stjórnendur innanhúss sem hafa bæði þekkingu á ISO 14001 og 

fyrirtækinu áður en innleiðing á staðlinum hefst. MHC fór þá leið að fá nemanda í hlutastarfi 

sem hafði þegar unnið hjá fyrirtækinu, þekkti starfsmenn og stjórnendur vel og hafði 

þekkingu á gæðastjórnunarstöðlum til þess að innleiða staðalinn. Það var góð lausn en í því 

fólst jafnframt aukinn kostnaður við innleiðinguna í formi ráðgjafar og námskeiða sem 

reyndur aðili hefði líklega ekki þurft að nýta. Innleiðingartíminn frá upphafsfundi og að 

vottun eru um 18 mánuðir sem telst eðlilegur tímarammi fyrir verkefnið. Með því að fara þó 

þessa leið og ráða svo nemann í fullt starfi við umhverfisstjórnun í lok innleiðingarinnar varð 

þekkingin eftir innan fyrirtækisins í stað þess að erfitt hefði verið að halda í hana ef ytri 

ráðgjafi hefði verið látinn sjá um megnið af innleiðingunni eða ef neminn hefði hætt að 

lokinni innleiðingu. Það eru þó ekki öll lítil verktakafyrirtæki sem hafa þennan möguleika 

og þurfa þá að ákveða hvort einhver innan fyrirtækisins geti tekið á sig ábyrgð á 

umhverfismálum og stutt við það með aukinni fræðslu eða ráðgjöf eða hvort ráða þurfi inn 

nýjan aðila til þess að stýra umhverfismálum og þá mögulega í samvinnu við starfsmann 

sem þekkir fyrirtækið vel. Hvor leiðin sem er farin þá tel ég að lykillinn sé í upphafi á finna 

manneskju sem ber ábyrgð á umhverfismálum en ekki eingöngu innleiðingu staðalsins, 

þannig að fyrirtækið fjárfesti í þekkingu sem verður áfram innan fyrirtækisins eftir að 

vottunin lýkur og hægt sé að byggja ofan á þá þekkingu við rekstur kerfisins.   

Rodríguez, Alegre & Martínes (2011) halda því fram að notkun á vottuðum 

umhverfisstjórnunarkerfum hjá verktakafyrirtækjum sé oft yfirborðsleg og vottuninni 

viðhaldið í þeim tilgangi að geta tekið þátt í útboðum. Mögulega er það staðreyndin og 

verktakafyrirtæki stunda nær eingöngu táknræna innleiðingu á ISO 14001. Hinn 

möguleikinn er þó sá að vegna smægðar sinnar þá valdi skortur á auðlindum innan 

fyrirtækisins því að þau ná ekki að innleiða umhverfisstjórnunarkerfi á sama hátt og stærri 

fyrirtæki sem hafa nær ótakmarkað aðgengi að fjármunum, þekkingu og tíma. Það gæti því 

verið athyglisvert rannsóknarefni að sjá fleiri rannsóknir á því afhverju fyrirtæki eru 

aðgerðalaus eða táknræn og hvort það tengist einmitt skorti á auðlindum eða jafnvel þroska 

umhverfisstjórnunarkerfisins og með tímanum og stöðugum umbótum komist fyrirtæki yfir 

í það að vera staðreyndar eða ósýnileg fyrirtæki í umhverfismálum. Jafnframt væri fróðlegt 

að fá nánari rannsóknir um mikilvægi skuldbindingar stjórnenda og hverskonar stjórnendur 

þarf til þess að umhverfisstjórnunarkerfið fyrirtækja dafni. 

5.1 Takmarkanir 

Helstu takmarkanir við gerð verkefnisins og greiningu niðurstaðna eru að eingöngu var eitt 

fyrirtæki skoðað, MHC. Hjá MHC eru þrír þættir sem byggja undirstöðu umhverfis-

stjórnunarkerfisins, það eru ISO 9001 vottað gæðastjórnunarkerfi,  starfsleyfi fyrirtækisins 

og þær umhverfiskröfur sem þeim fylgja og kröfur eigenda. Það eru ekki öll 

verktakafyrirtæki sem hafa sambærilegan bakgrunn og MHC hefur og því gæti jafnvel orðið 

erfiðara fyrir þau fyrirtæki sem hafa hann ekki að byggja upp umhverfisstjórnunarkerfi og 

fá það vottað samkvæm ISO 14001. Ekki er því hægt að fullyrða að niðurstöðurnar eigi við 

um öll önnur verktakafyrirtæki þó þær gefi vísbendingu um áskoranir verktakafyrirtækja við 

innleiðingu á ISO 14001.  
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