
Kolefnisspor fyrirtækja

Kolefnisspor er mælikvarði á losun gróðurhúsalo�tegunda 
en hægt er að reikna þessa losun fyrir t.d. fyrirtæki og vörur. 
Þegar losun gróðurhúsalo�tegunda frá fyrirtækjum er 
mæld er almennt notast við alþjóðlega staðalinn Green-
house Gas Protocol.

Þó svo að losun sé ólík e�ir eðli fyrirtækja þá eru ákveðnir 
þættir sem eiga við um allan rekstur; úrgangur, orku-
notkun og samgöngur. Staðallinn skiptir losun upp í 
þrennt e�ir því hvar hún á sér stað, hvort hún sé bein 
eða óbein, og kallast umfang 1, 2 og 3.

Hvað er kolefnisspor?

Forsenda þess að fyrirtæki geti dregið úr losun gróðurhúsa-
lo�tegunda er að vita hversu mikil losunin er og hvaðan hún 
kemur. Þegar kolefnisspor fyrirtækis hefur verið reiknað er 
hægt að sjá hvar mesta losunin liggur og greina hvernig best 
sé að draga úr henni. Að sama skapi er nauðsynlegt að 
reikna út losun áður en fjárfest er í kolefnisbindingu.

Þegar kolefnisspor fyrirtækis er reiknað er ekki einungis 
hor� til losunar koltvísýrings (CO2) heldur einnig metans 
(CH4), brennisteinshexaflúoríðs (SF6), hlátursgass (N2O), 
perflúorkolefnis (PFC) og vetnisflúorkolefnis (HFC), sem eru 
algengar lo�tegundir sem fyrirtæki losa. 

Til þess að geta borið saman losun frá mismunandi starf-
semi er losun þessara lo�tegunda reiknuð í kolvísýrings-
ígildum (CO2íg) sem saman mynda kolefnisspor. 

Úrgangur Orkunotkun Samgöngur

Hvað er kolefnisígildi?

Auðveld greining til að ná yfirsýn

Til að tengja þetta við daglegt líf þá eru hér nokkur dæmi 
um losunartölur gróðurhúsalo�tegunda sem margir ættu 
að geta tengt við. Losun einnar flugferðar frá Keflavík til 
London Gatwick er 296.1 kg CO2íg á farþega1. Það jafn-
gildir því að keyra 1757 km á meðal farþegabíl, hringurinn 
í kringum landið er 1321 km. Eitt kg af íslensku lambakjöti 
losar að meðaltali 264-387 kíló koltvísýringsígilda2.

Hvernig tölur erum við að tala um?

Flugferð frá Keflavíkur 
til London

296.1 CO2íg 
(á farþega)

Eitt kg af íslensku
lambakjöti

um 320 CO2íg 
(að meðaltali)

1.Flight Emissions Calculator. (n.d.). See How Much CO2 Your Flight Emits. https://flightemissionscalculator.com/
2. Arnalds, Ó., & Guðmundsson, J. (2020). Lo�slag, kolefni og mold. Rit LbhÍ Nr. 133. https://rafhladan.is/handle/10802/29480



Umfang 1
Bein losun sem verður til við daglegan rekstur fyrirtækis, þetta 
er útblástur frá bílum fyrirtækisins og önnur notkun jarðefna-
eldsneytis eða annarra gróðurhúsalo�tegunda við starfsemi 
fyrirtækisins, m.a. kæliefna.

Eldsneyti fyrir öll 
ökutæki í eigu 
fyrirtækisins 

Mínar síður olíufyrir-
tækja ef notaðir eru 
þjónustulyklar/kort

Dagsetning 
og magn  

Lítrar keyptir og 
dísel/bensín

Gögn Hvar er best að
nálgast gögnin?

Hvaða 
upplýsingar þarf? Á hvaða formi?

Gögn Hvar er best að
nálgast gögnin?

Hvaða 
upplýsingar þarf? Á hvaða formi?

Umfang 2
Óbein losun vegna orkunotkunar hita og rafmagns.

Rafmagn Á mínum síðum 
raforkusala t.d. ON

Dagsetning 
og magn  

Kilowatt stundir

Heitt vatn Á mínum síðum  Dagsetning Rúmmetrar (m3)

Umfang 3
Óbein losun frá þriðja aðila vegna reksturs fyrirtækisins. 
Þetta skiptist í tvennt; ílag og frálag.

Ílag: 
Losun sem á sér stað við framleiðslu á vörum/íhlutum sem 
nauðsynlegir eru rekstrinum.
Þetta getur verið:
- Framleiðsla á vörum sem eru seldar.
- Framleiðsla á íhlutum sem þarf við framleiðslu.
- Framleiðsla á vörum sem notaðar eru til eigin reksturs; m.a. 
   tölvur og skrifborð. 
- Losun frá mötuneytisþjónustu eða þrifaþjónustu.
- Losun sem verður vegna framleiðslu og flutninga á eldsneyti og 
   dreifingar rafmagns.

Frálag: 
Losun sem á sér stað e�ir að aðkomu fyrirtækis lýkur.
Þetta getur verið:
- Flutningur á vörum til viðskiptavina (með þriðja aðila).
- Losun hjá viðskiptavinum við notkun vöru, m.a. orkunotkun. 
 -Losun hjá viðskiptavinum við förgun vöru.
- Losun við urðun sorps o.s.frv.

Flug vegna 
viðskiptaferða

Hægt að fá hjá 
flugfélögum eða úr 
bókhaldi

Dagsetningu, hvert 
er flogið og fjölda 
farþega

x

Ferðavenjur 
starfsfólks

Senda út ferða-
venjukönnun-
bókhaldi

Hægt að fá 
staðlaða könnun 

Niðurstöður 
könnunar

Bílaleigubílar/
leigubílar

Fá hjá birgjum Dagsetning 
og eknir km

Tegund bíls,  
fjöldi km

Úrgangur Á mínum síðum 
þjónustuað ila

Dagsetn. og magn 
sundurliðað e ir 
flokkum

Kg/tonn e ir 
úrgangsflokkum

Flutningur 
á vörum

Listi frá þjónustu-
fyrirtækjum

Dagsetning, hvaðan 
og hvert er sent 

Hvernig flutningur 
(bíll, flugvél, skip, 
líka tegund bíls)

Gögn Hvar er best að
nálgast gögnin?

Hvaða 
upplýsingar þarf? Á hvaða formi?

Svona reiknum við út kolefnisspor fyrirtækja
Til þess að hægt sé að reikna kolefnisspor fyrirtækisins þarf 
að fara yfir alla auðlinda- og efnanotkun auk útblásturs 
starfseminnar og skilgreina hvaða umhverfisþættir liggja til 
grundvallar kolefnisspors fyrirtækisins.

Það þarf að vera alveg skýrt frá upphafi hvaða þættir þetta 
eru svo hægt sé bera saman kolefnis- spor milli ára ef starf-
semi fyrirtækisins breytist eða þegar fleiri þættir úr umfangi 
3 verða teknir með í útreikninga síðar meir. Hér verður 
áhersla lögð á að reikna losun fyrir umfang 1 og 2 auk 
nokkurra þátta í umfangi 3.



Eitt ár reiknað               85.000 kr.

Tvö ár reiknuð              150.000 kr.

Þrjú ár reiknuð             175.000 kr.

Ef fyrirtæki vill láta reikna fleiri ár eða er með meira 
umfang en eina starfsstöð, er hægt að hafa samband 
á laufid@laufid.is

Ef fyrirtæki vill fá ráðgjöf eða utanumhald fyrir 
aðsöfnun gagna er hægt að fá fund með ráðgjafa  
Laufsins, þar sem verðið er 12.900 á tímann.

Laufið býður uppá kolefnisreikning fyrirtækjareksturs í 
samvinnu við Greenfo.  Kolefnisfótspor er reiknað einu 
sinni á ári og verðskrá miðast við eina starfsstöð.

Samdráttur, binding og verðskrá
Verðskrá

Þegar búið er að reikna kolefnisspor fyrirtækis skiptir 
mestu máli að leitað sé leiða til að draga úr losun. Hægt er 
að leita til Laufsins fyrir ráðgjöf í þessum efnum en til að 
koma sér af stað eru hér nokkrar hugmyndir:

Áætlun um samdrátt

Kolefnisbinding
Á meðan unnið er að samdrætti í losun er þó mikilvægt að 
fara í mótvægisaðgerðir vegna þeirrar losunar sem á sér 
stað innan fyrirtækisins. Þetta er hægt að gera með 
bindingu kolefnis í gróðri, jarðvegi, tæknilausnum eða 
verkefnum sem koma í veg fyrir losun sem annars hefði 
átt sér stað. Samheitið fyrir þessar aðgerðir er kolefnis-
jöfnun, þ.e. að útblástur sem hefur átt sér stað hafi verið 
jafnaður.

Kolefnisbinding kemur þó ekki í stað samdráttar á losun 
gróðurhúsalo�tegunda. Fyrir nánari upplýsingar um  
hvað þarf að hafa í huga varðandi bindingu skoðið Leiðina 
að laufinu sem má finna á upplýsingasíðu Laufsins.

-Hvaða þættir í rekstrinum valda mestri losun? Hvað er 
  hægt að gera til að draga úr losun þar?

-Er hægt að nota fyrirtækjabílinn minna? Eða jafnvel 
  skipta yfir í bíl sem gengur fyrir öðrum eldsneytis-
  gjöfum, þ.e. rafmagni, vetni eða metani?

-Hvernig er hægt að draga úr raforku- og hitaveitu-
  notkun? Er þess gætt að slökkva á tækjum sem eru ekki  
  í notkun, minnka húshitun á sumrin o.s.frv.?

Laufið býður uppá kolefnisreikning fyrirtækjareksturs. 
Kolefnisfótspor er reiknað einu sinni á ári og verðskrá 
miðast við eina starfsstöð.

Eitt ár reiknað  85.000 kr.

Tvö ár reiknuð  150.000 kr.

Þrjú ár reiknuð  175.000 kr.

Ef fyrirtæki vill láta reikna fleiri ár eða er með meira
umfang en eina starfsstöð, er hægt að hafa samband
á laufid@laufid.is

Ef fyrirtæki vill fá ráðgjöf eða utanumhald fyrir aðsöfnun 
gagna er hægt að fá fund með ráðgjafa Laufsins, þar sem 
verðið er 12.900 kr. á tímann.

Verðskrá


