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Aðgangsstýring og eftirlit í kerfinu
Til þess að gæta að réttum skráningum og virku 
eftirliti með þeim þurfa notendur kerfisins að skrá 
sig inn með rafrænum skilríkjum. Hver sá sem 
hefur yfirumsjón með umhverfismálum innan 
fyrirtækisins fær aðgang en eftir atvikum geta 
fyrirtæki fengið annan aðgang ef fleiri en einn eru 
að vinna í málefninu eða ef stjórnandi þarf að geta 
fylgst með framgangi mála. Kerfið virkar þannig 
að allir aðilar með aðgang geta framkvæmt allar 
aðgerðir og unnið jafnt í kerfinu. 

Hvers vegna er Laufið mikilvægt fyrir fyrirtæki?
Miklar breytingar hafa orðið á starfsumhverfi 
fyrirtækja og neytendur í dag gera aðrar og meiri 
kröfur til þeirra en kynslóðirnar á undan. Nú til 
dags þykir m.a. sjálfsagt að fyrirtæki í öllum geirum 
geri grein fyrir víðtækari áhrifum sínum, hugi að 
sjálfbærni og láti sig umhverfismál og samfélagsleg 
málefni varða. 

Í atvinnulífinu er sjálfbærni orðin spurning um 
samkeppnishæfni. Starfsfólk og neytendur gera 
síauknar kröfur til fyrirtækja um sjálfbærni bæði í 
innra og ytra starfi. Kannanir sýna að fyrirtæki sem 
gera vel í þessum efnum standa sig betur á öllum 
helstu mælikvörðum; starfsmannavelta er lægri, 
ánægja starfsfólks mælist hærri, viðskiptavild og 
orðspor er betra og hagnaðurinn meiri. 

Til er hafsjór af upplýsingum um sjálfbærni í 
rekstri en vandinn er aftur á móti að vaða þann 
sjó. Mikilvægt er að öll fyrirtæki, sama af hvaða 

stærðargráðu, hafi aðgang að verkfærum og 
fræðslu til að hefja eða styðja við sjálfbærni-
vegferð sína. Einnig þarf að miðla þekkingunni 
bæði inn á við, til starfsfólks, og út á við, þannig 
að boðskapurinn skili sér til neytenda og 
samfélagsins.

Þar kemur Laufið með lausnina. Með verkfærum 
sem Laufið býður viðskiptavinum sínum geta 
fyrirtæki af öllum stærðargráðum fetað sig áfram í 
átt að sjálfbærum rekstri. Hjá Laufinu fá þau bæði 
hugbúnað sem leiðir fyrirtækið áfram og aðgang að 
fræðslu sem fyrirtækin geta treyst að sé það besta 
sem býðst hverju sinni. 

Að sama skapi fá neytendur aðgang að upplýsinga-
veitu þar sem þeir geta borið saman fyrirtæki og 
tekið upplýstar ákvarðanir um hvað og við hvern 
þeir kjósa að eiga viðskipti við út frá þeim upplýs-
ingum sem fyrirtækin birta hjá Laufinu.

Eftir samtal við stjórnendur lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja á Íslandi var ljóst að fyrirtækjum skortir 
hagnýt verkfæri til að stýra og taka þátt í aðgerðum 
sem stuðla að sjálfbærum fyrirtækjarekstri. 
Verkfærakista og hvatakerfi Laufsins leitast við að 
svara kalli stjórnenda með því að leiða fyrirtækin 
áfram í einfaldar en mikilvægar aðgerðir sem draga 
úr umhverfisspori þeirra og hjálpa til við að stuðla að 
ábyrgum starfsháttum og að sjálfbærara samfélagi. 

Allar aðgerðir eru framkvæmdar í sérhönnuðu 
stjórnendakerfi (e. admin system) og eru unnar með 
stuðningi og ráðgjöf frá starfsfólki Laufsins. Allar 
upplýsingar um hvernig fyrirtækjum reiðir af kerfinu 
birtast á vefsvæði fyrirtækisins á www.laufid.is.

Laufið er stafrænn vettvangur þar sem stjórnendur íslenskra fyrirtækja 
geta sameinast og hagnýtt sér fjölbreytt verkfæri í vegferð að sjálfbærum 
fyrirtækjarekstri, samfélagslegri ábyrgð og í baráttunni við loftslagsvána.

Hvað er Laufið?
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Laufid.is gegnir einnig hlutverki upplýsingaveitu fyrir 
neytendur, þeirri fyrstu sinnar tegundar á Íslandi. 
Henni er ætlað að valdefla neytendur og gefa þeim 
kost á að taka upplýstar ákvarðanir um neyslu sína 
eftir því hversu vel fyrirtæki standa sig þegar kemur 
að sjálfbærni og samfélagslegri ábyrgð.

Á heimasíðu Laufsins getur fólk leitað að fyrir-
tækjum, vörum og þjónustu og séð nákvæmlega 
hvernig fyrirtæki standa sig í umhverfis- og sjálf-
bærnimálum. Þá getur fólk borið saman árangur 
fyrirtækja, leitað að vottuðum vörum og tekið 
upplýstar ákvarðanir um hvaða vörur og þjónustu 
það kýs að versla og við hvaða fyrirtæki.

Starfsfólk Laufsins hefur virkt eftirlit með virkni 
og breytingum í kerfinu. Það fer yfir og rýnir allar 
umhverfisstefnur, tengingar við heimsmarkmið, 
vörur og sögur sem fyrirtæki birta. Þegar fyrirtæki 
sendir inn umsókn um annað umhverfismerki eða 
umhverfisstjórnunarkerfi en er að finna í kerfinu 
þá fer starfsfólk gaumgæfilega yfir hana og annað 
hvort samþykkir hana eða ekki, eftir því hvort 
merkið teljist áreiðanlegt. 
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Kerfið heldur utan um þær umhverfisaðgerðir 
sem fyrirtækið ræðst í, hjálpar því að tryggja gæði 
þeirra og eykur gagnsæi við miðlun upplýsinga 
um umhverfisstarf sitt til viðskiptavina og 
annarra hagaðila. 

Laufakerfið er að miklu leyti byggt á Grænum 
skrefum Umhverfisstofnunar sem hafa verð 
starfrækt fyrir ríkisstofnanir frá árinu 2014 en hafa 
nú loks verið aðlöguð að atvinnulífinu. Í grunninn 
skiptist laufakerfið í svokölluð lauf og Græn skref 
atvinnulífsins. 

Laufin eru fimm talsins en hvert þeirra inniheldur 
sérstakar fyrirfram greindar umhverfisaðgerðir. 
Með því að framkvæma allar aðgerðirnar sem  
falla undir lauf hlýtur fyrirtækið það lauf. 

Laufakerfið
Laufakerfið gerir fyrirtækjum kleift að halda utan um umhverfisáhrif sín, setja 
áþreifanleg og raunhæf markmið í umhverfismálum og meta árangurinn af þeim. 

Undir hverju laufi eru tvær til fimm umhverfisaðgerðir en fyrirtæki þarf að klára allar 
aðgerðirnar undir hverju laufi til að hljóta það lauf. Laufin þarf ekki að vinna í sérstakri 
röð og það sama á við um aðgerðirnar. Á upplýsingaveitu Laufsins sjá neytendur bæði 
hvaða lauf fyrirtækið hefur klárað og hvaða aðgerðir eru undir hverju laufi.

CO2

Fyrri hluti kerfisins inniheldur laufin fimm:

Flokkun
Einfalt og snýr að miklu leyti um fyrirkomulag úrgangsmála hjá fyrirtækinu:  
Að setja upp flokkunartunnur og aðstöðu fyrir flokkun fleiri úrgangstegunda,  
að kynna fyrirkomulagið fyrir starfsfólki og setja upp skýrar merkingar og ná með 
því a.m.k. 50% endurvinnsluhlutfalli úrgangs. Fyrirtækið þarf einnig að skýra frá 
því hvernig það hyggst draga úr úrgangsmyndun og tilvalið að skýr stefna um 
samdrátt komi fram í umhverfisstefnu fyrirtækisins.

Umhverfisstefna
Yfirlýsing um markmið fyrirtækisins í umhverfismálum ásamt ítarlegri aðgerða-
áætlun. Til þess að ná laufinu Umhverfisstefna er mikilvægt að virkja allt starfs-
fólk við gerð og eftirfylgni hennar, taka tillit til hugmynda og ábendinga og gefa 
því tækifæri á að hafa áhrif á vinnuna. Einnig skal kynna stefnuna öllu starfsfólki 
þannig að allir geti unnið eftir henni óháð stöðu.

Miðlun þekkingar
Einfalt í framkvæmd og felur í sér að miðla mikilvægri fræðslu til starfsfólks. 
Annars vegar þarf starfsfólk að ljúka stuttum fræðslupakka sem Laufið leggur 
til. Hins vegar skal fyrirtæki einnig skipuleggja annars konar fræðslu eða 
viðburð sem hentar því best. Þá er tilvalið að kanna áhuga starfsfólks og fá 
hugmyndir frá því.

Loftslagsáhrif
Til þess að hljóta laufið er fyrirtækjum gert að ráðast í tvær aðgerðir: 
Sú fyrri snýr að því að fá viðurkenndan aðila til þess að reikna út losun 
gróðurhúsalofttegunda frá fyrirtækinu, þ.e. reikna kolefnisspor fyrirtækisins. 
Síðari aðgerðin snýr að kolefnisbindingu á móti losun síðasta rekstrarárs.

Hringrásarsamfélag 
Til þess að hljóta laufið er mikilvægt að fyrirtæki þekkja hugtakið 
hringrásarhagkerfi og taki virkan þátt í þeirri hegðunarbreytingu sem 
þarf að eiga sér stað til gera það að veruleika. Fyrstu skrefin eru að stofna 
aðgang og nýta sér þjónustu Auðlindatorgs og að gera breytingar á 
innkaupum varanlegra rekstrarfjármuna og rekstrarvara.

Græn skref atvinnulífsins eru yfir eitt hundrað 
hugmyndir að stórum sem smáum umhverfis-
aðgerðum sem fyrirtæki geta ráðist í. Fyrirtæki 
fá hvert grænt skref metið og safna upp eins háu 
hlutfalli þeirra og þau sjá sér fært. Á upplýsinga-
veitu Laufsins geta neytendur síðan séð hversu 
mörgum laufum og hve háu hlutfalli af grænu 
skrefum fyrirtækið hefur náð.

Hvert lauf og hver aðgerð er skref í rétta átt. 
Því fleiri lauf og því hærra hlutfall grænna skrefa, 
því framar stendur fyrirtækið þegar kemur að 
umhverfismálum.

Vegna þess að laufin eru öll aðgerðamiðuð 
og krefjast árlegrar úttektar má treysta því að 
raunverulegar umbætur búi þar að baki. Athygli 
er vakin á því að viðmið gætu breyst milli ára.

Þegar fyrirtæki hefur náð öllum fimm laufunum og 
50% af grænu skrefunum sem eiga við um starfsemi 
þess hlýtur það æðstu viðurkenningu Laufsins. 
Viðurkenninguna hljóta fyrirtæki í eitt ár í senn 
og til að viðhalda henni þurfa þau að hafa tekið 
framförum í Laufakerfinu milli ára og vera jafnframt 
tilbúin að gera enn betur á nýju starfsári.

Laufakerfið

Græn skref
atvinnulífsins

Laufin
fimm
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Flokkun

Fyrirtæki flokkar úrgang að lágmarki í átta flokka; 
lífrænan úrgang, pappír, pappa, plast, gler,  
málma, textíl og skilagjaldsskyldar umbúðir.

Yfir 50% úrgangs er flokkaður, endurunninn eða 
endurnýttur. 

Sérstaklega þarf að flokka spilliefni og raftæki.  
eim skal farga hjá viðurkenndum þjónustuaðila.

Starfsfólk hefur verið frætt um flokkunarkerfi 
fyrirtækisins með leiðbeiningarefni, kynningu og 
skilvirkum merkingum. 

Lífrænn úrgangur: 

Undir þetta telur: 

Öllum úrgangi ber að skila til endurnýtingar eða förgunar. Forsenda þess að 
hægt sé að endurnýta úrgang er að hann sé vel flokkaður. Þannig má forða 
blönduðum úrgangi, þar sem stór hluti gæti verið endurnýtanlegur, frá urðun 
eða brennslu og þ.a.l. minnka umhverfisáhrif framleiðslu og neyslu.

Eftirfarandi aðgerðir falla 
undir laufið Flokkun:

Hér að neðan eru leiðbeiningar um úrgangsflokkana og hvað fellur undir hvern og einn. 
Þessar leiðbeiningar eru unnar í samstarfi við Terra umhverfisþjónustu. 

Flokkunarleiðbeiningar

Matarleifar Kaffikorgar

Garðaúrgangur

HEIMAJARÐGERÐ / MOLTA

Hafa ber í huga að ekki er mælt með að setja allan 
lífrænan úrgang í heimajarðgerð. Þetta eru t.a.m. 
bleiktur eða litaður eldhúspappír og vörur úr lífplasti 
(PLA); maíspokar, kaffihylki, hnífapör, glös og fleiri 
einnota vörur. Þessar vörur og fleiri eru merktar 
jarðgeranlegar en þær eru ekki niðurbrjótanlegar í 
heimajarðgerð heldur einungis í iðnaðarjarðgerð.

Efnið er notað í jarðgerð og því nauðsynlegt 
að nota niðurbrjótanlega poka, s.s.  úr pappa 
og lífrænni sterkju. Plastpoka má ALLS EKKI 
nota því plastmengaður úrgangur mengar 
moltuna sem gerð er úr matarleifunum. 

Laufið Flokkun er einfalt og snýr að miklu 
leyti um fyrirkomulag úrgangsmála hjá 
fyrirtækinu: Að setja upp flokkunartunnur og 
aðstöðu fyrir flokkun fleiri úrgangstegunda, 
að kynna fyrirkomulagið fyrir starfsfólki og 
setja upp skýrar merkingar og ná með því 
a.m.k. 50% endurvinnsluhlutfalli úrgangs. 
Fyrirtækið þarf einnig að skýra frá því hvernig 
það hyggst draga úr úrgangsmyndun og 
tilvalið að skýr stefna um samdrátt komi 
fram í umhverfisstefnu fyrirtækisins. 

Til þess að gera ferlið sem einfaldast er 
mikilvægt að vera í góðu sambandi við 
þjónustuaðila til að finna hvaða leiðir henta 
fyrirtækinu best, m.t.t. tegunda og stærðar 
flokkunartunna, hversu oft sorpið er hirt o.fl. 
Terra umhverfisþjónusta veitir slíka þjónustu.

Í HNOTSKURN

Frekari upplýsingar um heimajarðgerð:
https://ust.is/graent-samfelag/urgangsmal/heimajardgerd/

Við bendum t.d. á samræmdar merkingar á fenur.is. 

Þetta getur t.d. verið gert með skilvirkari nýtingu 
efna og auðlinda og markvissari innkaupum.  
Mælt er með að mælanleg markmið um samdrátt í 
úrgangsmyndun komi fram í umhverfisstefnu. 

Þrátt fyrir að lítið falli til í ákveðnum flokkum 
t.d. gleri eða textíl, skal samt sem áður gera 
viðeigandi ráðstafanir til að flokka þann úrgang.

Eldaðir kjöt- og 
fiskafgangar

Tepokar (ekki
úr plasti)

Ávextir og 
ávaxtahýði (miða 
þarf að fjarlægja)

Tannstönglar
úr tré

Grænmeti og 
grænmetishýði

Kaffikorgar og 
kaffisíur

Egg og 
eggjaskurn

Öll smærri
bein

Eldhúspappír 
og servíettur

Afskorin
blóm

Garðaúrgangur

Ásamt flokkun úrgangs er markvisst unnið að því að 
draga úr úrgangi sem fellur til hjá fyrirtækinu. 



10 11

Bylgjupappi Sléttur pappi

Pappír

Ónothæfar
bækur

Trúnaðarskjöl

Dagblöð

Plastumbúðir

Frauðplast

Mjúkt plast

Plastbakkar

Hart plast

Plastflöskur

Gler og postulín: Pappi: 

Pappír:

Plast:

Ílátin þurfa að vera tóm og hrein. Farið varlega með gler, það getur valdið slysum. Það er hægt að 
mala niður gler og nota sem fyllingarefni við ýmsar framkvæmdir og nýtist þá eins og sandur eða 
möl. Einnig hafa verið gerðar prófanir við að nýta gler í malbik.

Bylgjupappi er verðmætt endurvinnsluefni og því mikilvægt að halda því aðskildu 
frá blönduðum pappa og pappír ef kostur er. Bylgjupappinn má vera áprentaður og 
mega límbönd eða hefti fylgja. Þó er nauðsynlegt að fjarlægja aðra aðskotahluti, 
t.d. plast eða matarleifar sem geta rýrt endurvinnslugildi pappans. 

Pappír er fyrirtaks endurvinnsluefni og brýnt að flokka hann vel og vandlega. Sá pappír sem ekki er 
endurnýttur er notaður sem stoppefni í moltu svo þessu dýrmæta efni er haldið í hringrásinni. Það 
er gott að pressa pappírinn vel saman til að spara pláss og draga úr akstri. 

Mikilvægt er að plastumbúðir séu lausar við matarleifar og skolaðar. Þannig verða 
líkurnar meiri á að þær verði að nýjum umbúðum eða öðrum plastvörum. Sé efnið 
skítugt eða samsetning óhentug til efnisendurvinnslu er það notað til brennslu. 

Glærri og litaðri plastfilmu skal safnað í sérstaka troðslupoka sem gott er að 
geyma á grind. Athugið að aðskilja glæra og litaða plastfilmu. 

Ljósaperur flokkast ekki sem gler heldur sem 
spilliefni og eiga því ekki heima hér. 

Plast, matarleifar og aðskotahlutir geta 
mengað og eyðilagt endurvinnsluferlið. 

Gler Postulín Rúðugler

Undir þetta telur: 
Undir þetta telur: 

Undir þetta telur: 

Undir þetta telur: 

Gluggagler
Millispjöld

af vörubrettum

Dagblöð

Ilmvatnsglös

Skrifstofu eða 
gjafapappír

Glerumbúðir
Pizzakassar

Tímarit

Speglar

Fernur

Krukkur (takið
málmlok af) Pappakassar

Bæklingar

Keramik

Eggjabakkar

Blómapottar (úr 
postulíni eða gleri)

Bækur með
 límdan kjöl

Leirtau

Gjafapappír

Glerflöskur

Plastpokar

Plastbakkar

Plastbrúsar

Plastflöskur

Plastdósir

Áleggsbréf

Plastumbúðir

Kaffiumbúðir

Snakkpokar Frauðplast-
umbúðir

Umslög
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Blandaður 
úrgangur

Gler með
skilagjaldi

Asbest

Textíll

Rafhlöður

Olíumálning

Prenthylki

Flúorperur

Ónothæfur 
textíll

Lítil raftæki

Matarolía
Blandaður úrgangur: 

Skilagjaldsskyldar umbúðir: 

Spilliefni: 

Raftæki, rafhlöður og prenthylki: 

Textíll:

Sá úrgangur sem ekki er hægt að flokka fer í blandaðan úrgang eða almennt sorp.  
Blandað sorp endar í urðun eða brennslu. Dæmi um slíkan úrgang: 

Drykkjarumbúðir sem veita skilagjald eru: 

Þeir flokkar sem eiga að fara með spilliefnum eru:

Mikilvægt er að fá sérstaka raftækjatunnu frá þjónustuaðila. Í hana mega fara:

Öllum textíl sem fellur til skal safna saman og skila í viðeigandi gáma á endurvinnslustöð 
eða í grenndargáma. Undir þennan flokk falla einnig tuskur, borðar (úr taui) og leðurvörur. 
Textíll skal vera hreinn, þ.e. ekki vera óhreinn af olíu eða öðrum spilliefnum. 

Málmar Málmumbúðir Drykkjarumbúðir
úr málmi

Málmar:
Þeir flokkar sem mega fara með málmum: 

Varnaðarmerktum efnum á ávallt að skila með spilliefnum. Sjá nánar um varnaðarmerkingar á 
vefsetri Umhverfisstofnunar, www.ust.is. Spilliefnum skal skila í lokuðum umbúðum og auðvelda 
réttar merkingar á ílátum flokkun þeirra og stuðla að öruggri eyðingu. Asbest og vörur sem innihalda 
asbest voru notaðar sem eldvarnarefni, hitaeinangrun, hljóðeinangrun o.fl. í mörgum byggingum 
sem byggðar voru fyrir árið 1980. Asbesti má aldrei blanda saman við aðra úrgangsflokka. 

Ál og málmar eru gott dæmi um mikilvægi flokkunar og endurvinnslu. Endurunnið ál er alveg 
jafngott og nýtt, en mun umhverfisvænna. Með því að flokka og endurvinna ál sparast um 95% 
af þeirri orku sem annars hefði farið í frumframleiðslu á sama magni af áli. Auk þess sparast allt 
báxítið, flutningur á efninu, vítissódi og önnur efni ásamt því að mun minna losnar af koltvísýringi. 
Þess vegna er gríðarlega mikilvægt að flokka og skila áli og öðrum málmum. Athugið að þar sem 
mikið fellur til af stærri málmi þarf að flokka það sérstaklega í þar til gerð ílát. 

Málmur með
skilagjaldi

Plast með
skilagjaldi

Umbúðir
úr málmum

Rafhlöður

Sprittkerta-
bikarar

Lítil raftæki

Málmlok af
krukkum

Prenthylki

Smærri hlutir
úr málmum

Málmar

Álpappír

Pappírshand-
þurrkur af salernum

Flúorperur

Óhreinar umbúðir 
sem ekki er hægt 

að hreinsa

Samsettar umbúðir
sem ekki er hægt 

að aðskilja

Matvæli sem ekki 
mega fara í moltu, 
t.d. kjöt og fiskur

Asbest úr
eldri húsum

Einnota hanskar

Ljósabúnaður
og startarar 
(conductor 

Óhreinar tuskur
með olíu eða  

öðrum spilliefnum
Matarolía

Pappírsþurrkur

Olíumálning

Blautþurrkur

Tyggjó

Undir þetta telur: 

Undir þetta telur: 

Undir þetta telur: 

Undir þetta telur: 
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Endurnýting úrgangs felst í því að hann sé nýttur 
þannig að hann verði til gagns og sé notaður í stað 
frumefniviðar sem annars hefði verið notaður. 
Með endurnýtingu er hægt að minnka notkun 
frumefniviðar og draga þ.a.l. úr umhverfisáhrifum 
vegna framleiðslu og ágangi á takmarkaðar 
náttúruauðlindir. 

Endurnýting skiptist í þrennt; undirbúning fyrir 
endurnotkun, endurvinnslu og aðra endurnýtingu, 
þá getur úrgangur sem fer í gegnum endurnýtingu 
hætt að vera úrgangur, þ.e. orðið aftur að efni 
eða hlut.

Með því að forða úrgangi frá urðun sparast 
landsvæði sem annars hefði verið nýtt 
undir urðunarstaði og dregið er úr losun 
gróðurhúsalofttegunda.

VISSIR ÞÚ?

Til eru fleiri leiðir til endurnýtingar úrgangs en 
undirbúningur til endurnotkunar og endur-
vinnsla. Dæmi um slíkt er að framleiða elds-
neyti úr úrgangi eða þegar óvirkur úrgangur 
er nýttur til að fylla upp í gamla námu og 
endurheimta þannig upprunalegt landslag.

VISSIR ÞÚ?

Þegar þjónustuaðilar hafa tekið við úrgangi er honum annaðhvort fargað 
eða komið til endurnýtingar.

Úrgangi sem er ekki komið í endurvinnslu, eða 
er óhæfur til þess, er fargað. Þá er aðalútkoma 
úrgangsins ekki sú að hann verði til gagns, 
jafnvel þótt að meðhöndlun hans geti haft það 
í för með sér að efni eða orka sé endurheimt. 
Dæmi um förgun úrgangs er að hann er urðaður 
og á það jafnt við um blandaðan úrgang og 
lífrænan, þá er hauggasi frá honum safnað til 
eldsneytisframleiðslu

Undirbúningur fyrir endurnotkun

Þegar vörur eða íhlutir, sem teljast vera úrgangur, 
eru meðhöndlaðir á sérstakan hátt með skoðun, 
hreinsun og/eða viðgerð, og notaðir í kjölfarið í 
sama tilgangi og ætlað var í upphafi, er talað um 
að vörurnar eða íhlutirnir hafi verið undirbúnir fyrir 
endurnotkun, sem fellur undir endurnýtingu. 

Þetta á til dæmis við um bilað raftæki sem fagaðili 
tekur við, bilanagreinir, gerir við og setur á markað 
að því loknu. 

Endurvinnsla 

Þegar unnar eru vörur, efniviður eða efni úr 
úrgangi, annaðhvort til notkunar í upphaflegum 
tilgangi eða öðrum, er um endurvinnslu að ræða. 
Endurvinnsla er ein tegund endurnýtingar og á t.d. 
við þegar molta er framleidd úr lífrænum úrgangi 
eða þegar plastumbúðir eru bræddar og vörubretti 
framleidd úr þeim.

Hver er munurinn á endurnýtingu 
og endurvinnslu? 

Endurnýting nær yfir alla nýtingu á úrgangi í 
stað frumefniviðar. Endurvinnsla er ein tegund 
endurnýtingar og nær yfir það þegar úrgangur er 
unninn í vörur, efnivið eða efni, sama hvort efnin 
verði nýtt í sama tilgangi og upphaflega eða öðrum.

FRUMEFNIVIÐUR (e. virgin material) 

Nær yfir allt efni sem nýtt er í framleiðslu 
og kemur ekki frá endurnýtingu. Dæmi 
um frumefnivið er þegar tré er fellt til 
pappírsframleiðslu eða málmar grafnir upp 
úr jörðu til framleiðslu.
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Mikilvægur liður í sjálfbærnivegferð fyrirtækis er setning umhverfisstefnu. 
Þar gerir fyrirtækið grein fyrir markmiðum sínum í umhverfismálum og 
hvernig það ætlar að ná þeim.

Hvað er umhverfisstefna?

Mikilvægur liður í sjálfbærnivegferð fyrirtækis er 
setning umhverfisstefnu. Þar gerir fyrirtækið grein 
fyrir markmiðum sínum í umhverfismálum og 
hvernig það ætlar að ná þeim.

Umhverfisstefna getur staðið ein og sér eða verið 
hluti af heildrænni stefnu fyrirtækisins, en nær 
að jafnaði til starfsemi þess næstu 2-5 árin. Kjarni 
stefnunnar fjallar um hvernig fyrirtækið ætlar að 
fyrirbyggja að hvorki starfsemi þess né umgengni 
starfsfólks eða viðskiptavina skerði möguleika 
komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum og 
njóta gæða umhverfisins og náttúru. 

Gott er að hafa hugfast að sjálfbærni er vegferð 
sem er engum óviðkomandi innan fyrirtækisins. 
Fyrirtæki eru mislangt komin í þeirri vegferð en 
ekkert fyrirtæki er 100% sjálfbært. 

Umhverfisstefna er yfirlýsing um markmið 
fyrirtækisins í umhverfismálum ásamt ítar-
legri aðgerðaáætlun. Til þess að ná laufinu 
Umhverfisstefna er mikilvægt að virkja allt 
starfsfólk við gerð og eftirfylgni hennar, taka 
tillit til hugmynda og ábendinga og gefa því 
tækifæri á að hafa áhrif á vinnuna. 

Einnig skal kynna öllu starfsfólki stefnuna 
þannig að allir geti unnið eftir henni óháð stöðu.

Í HNOTSKURN

Endamarkið er þó ekki það eina sem máli skiptir, 
ferðalagið er ekki síður mikilvægur hluti af ferlinu 
og lærdómurinn sem af því hlýst skapar einnig 
dýrmæta þekkingu fyrir fyrirtækið. 

Öll getum við og eigum að leggja af mörkum til 
umhverfisverndar. Góð umhverfisstefna er því unnin 
í samstarfi við sem flesta stjórnendur og starfsfólk.

Mikilvægt er að fá liðsinni frá þeim sem fara með 
völd til ákvarðanatöku en ekki má gleyma því að það 
er gjarnan framlínustarfsfólk sem þekkir starfsemina 
best og hefur margt til málanna að leggja. Yfirlýsing 
um umhverfismál, sem unnin er á bak við tjöldin og 
án aðkomu starfsfólks eða stjórnenda, er sjaldnast 
annað en gagnslaust plagg og enn síður líklegt að 
hún komi til framkvæmda.

Umhverfisstefnan inniheldur skýr, mælanleg, 
aðgerðamiðuð, raunhæf og tímasett markmið 
til næstu ára. 

Eftirfarandi aðgerðir falla undir 
laufið Umhverfisstefna:

Athugið að umhverfisstefnan er yfirlýsing fyrirtækisins 
um stefnu og aðgerðir í umhverfismálum. Samkvæmt 
mikilvægisgreiningu á losunarþáttum og öðru umhverfis-
spori rekstursins er mikilvægt að með markmiðum 
umhverfisstefnunnar sé áhersla lögð á samdrátt í losun 
gróðurhúsalofttegunda, úrgangsmyndun o.s.frv.

Undir umhverfisstefnu er útfærð tímasett 
aðgerðaáætlun sem útlistar hvernig hverju 
markmiði skuli náð.

Ráðlagt er að fyrirtæki haldi úti virkum vettangi þar sem 
starfsfólk getur komið sínum hugmyndum á framfæri, t.d. 
með starfsmannafundum eða hugmyndabanka.

Til þess að birta umhverfisstefnuna þarftu að hlaða henni 
upp á PDF formi.

Mælt er með að kynningar fari fram á fundum/viðburðum 
frekar en með tölvupóstum eða tilkynningum.

Starfsfólk fyrirtækisins fær reglulega tækifæri til 
að koma með ábendingar og hugmyndir varðandi 
umhverfis- og sjálfbærnimál á vinnustaðnum. 

Umhverfisstefnan er kynnt fyrir öllu starfsfólki 
árlega eða oftar eftir því sem þörf krefur. 

EKKI AFRITA STEFNU ANNARRA!

Gott getur verið að kynnast umhverfisstefnum 
annarra fyrirtækja, skoða hvaða áherslur 
fyrirtækið vill hafa og hvað starfsfólk vill 
forðast við gerð umhverfisstefnu þess. 
Hafa þarf í huga að helstu mistökin sem 
fyrirtæki gera er að taka upp umhverfisstefnu 
nánast óbreytta frá öðrum fyrirtækjum 
og gera að sinni. Slíkar stefnur verða nær 
undantekningalaust ómarktækar og skila 
sjaldnast tilætluðum árangri. Aldrei má 
gleyma því að fyrirtæki þarf sjálft að leggja 
í ferðalagið, enginn getur farið í annars stað 
þótt vissulega sé hægt að læra margt af 
reynslu annarra. 

Gæta þarf að því að umhverfisstefna sé 
ekki unnin á bak við tjöldin og án aðkomu 
starfsfólks eða stjórnenda. Allt starfsfólk 
þarf að fá tækifæri til að koma hugmyndum 
sínum á framfæri.

Umhverfisstefna er yfirlýsing fyrirtækisins 
um helstu áherslur þess varðandi umhverfis-
mál og/eða sjálfbærni. Sjálfbærni er víð-
tækara hugtak en umhverfismál og nær 
einnig til félagslegra þátta og stjórnarhátta. 

Umhverfisstefnan er birt á vef Laufsins og er þar 
aðgengileg öllum þeim sem vilja hana kynna sér.

Umhverfisstefna
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Tilnefning ábyrgðaraðila

Stefnumótunarfundur

SMART markmið

Frumkönnun á stöðu fyrirtækisins

Mælingar á umhverfisáhrifum

Eftirfylgni

Einn til tveir ábyrgðaraðilar hafa umsjón 
með stefnumótunarferlinu og fylgja 
stefnunni eftir í framkvæmd.

með öllum eða helstu stjórnendum og 
starfsfólki þar sem ferlið er kynnt og 
starfsfólk beðið um hugmyndir og liðsinni.

Sértæk, mælanleg, aðgerðamiðuð, raunhæf 
og tímasett) í samvinnu við stjórnendur og 
starfsfólk og búta niður hvert markmið í 
raunhæfar aðgerðir.

Mikilvægt er að meta hvaða þættir í rekstri 
fyrirtækisins hafa mestu umhverfisáhrifin.

Ljúka mælingum á núverandi umhverfis-
áhrifum (eftir því sem kostur gefst), m.a. 
kolefnisspori, efnanotkun, orkunotkun og 
vatnsnotkun.

Gerð aðgerðaáætlunar og eftirfylgni með 
stefnunni.

Ljúka 
mælingum 
á núverandi Mótun umhverfisstefnu

Við mótun umhverfisstefnu þarf að  greina hvar fyrirtækið er statt núna og 
ákvarða hvert fyrirtækið stefnir á næstu árum. Ekki má gleyma því að kynna 
starfsfólki stefnumótunarferlið strax í upphafi og í gegnum allt ferlið, eftir 
því sem kostur gefst.

1. Tilnefning ábyrgðaraðila

Gott er að fyrirtæki tilnefni einn til tvo ábyrgðar-
aðila sem hafa umsjón með ferlinu og fylgja því 
eftir. Þegar umhverfisstefna er tilbúin þarf einnig 
að huga að því að tilnefna ábyrgðarmann sem 
fylgir stefnunni eftir í framkvæmd. 

Ábyrgðaraðili/ar eiga ekki að vinna alla stefnuna 
heldur hafa umsjón með stefnumótunarferlinu, 
fylgja því eftir og fá viðeigandi aðila að borðinu 
við útfærslu og framkvæmd hennar. Ábyrgðaraðili 
getur útvistað afmörkuðum verkefnum, við gerð 
stefnunnar, til annarra eftir því sem best á við 
hverju sinni.

2. Frumkönnun á stöðu fyrirtækisins

Fyrstu skref hjá ábyrgðaraðila eru að undirbúa 
stefnumótunarferlið með því að kanna núverandi 
stöðu fyrirtækisins með tilliti til umhverfisáhrifa. 

Gott að hafa eftirfarandi þætti í huga:

Skoða þarf starfsemi fyrirtækisins vel og meta 
hvaða þættir kunna að hafa mestu umhverfis-
áhrifin. Einföld leit á netinu að umhverfisáhrifum 
fyrirtækja í sama geira og/eða með vörur/vöru-
flokka sem fyrirtæki selur getur oft varpað ljósi á 
helstu áhrifaþættina þótt auðvitað þurfi alltaf að 
meta í hverju tilviki fyrir sig hversu vel það fellur 
að starfseminni.

Hér er gott er greina á milli hvað fellur annars vegar 
undir beina starfsemi fyrirtækisins sem fyrirtækið 
ber ábyrgð á (t.d. notkun fyrirtækjabíls) og hins 
vegar umhverfisáhrifa sem falla til hjá birgjum 
fyrirtækisins, dreifileiðum og viðskiptavinum sem 
fyrirtæki getur engu að síður haft áhrif á (t.d. er 
hægt að draga úr sorpi hjá neytendum með minni 
umbúðanotkun). 

Ef starfsemi fyrirtækisins eða virðiskeðjan (þ.e.a.s. 
fjöldi birgja og viðskiptavina sem hafa aðkomu að 
vörum/þjónustu fyrirtækisins) er mjög flókin og 
umfangsmikil getur stundum borgað sig að kaupa 
sérfræðiráðgjöf sem mælir helstu umhverfisáhrifin 
með nákvæmari og áreiðanlegri hætti en fyrirtæki 
geta sjálf gert.

Hér má byrja að huga að því mæla kolefnisspor 
fyrirtækisins (sjá nánar á bls. 26-31).

Hafa þarf í huga að umhverfisáhrif vegna starfsemi 
geta verið víðfeðmari en mæling á kolefnisspori 
tekur tillit til. Mikilvægt er einnig að skoða önnur 
áhrif sem fyrirtækið getur haft á umhverfið, m.a. 
mengun í ferskvatni, hafi og jarðvegi auk áhrifa á 
mannlega heilsu.

3. Bjóða öllu starfsfólki á 
stefnumótunarfund

Þegar frumkönnun hefur átt sér stað á stöðu 
fyrirtækisins er gott að kalla saman allt 
starfsfólk á stefnumótunarfund. Sé fyrirtækið 
mjög stórt getur nægt að tilnefna einn eða tvo 
aðila úr hverri deild/sviði til að sitja fundinn. 

Það getur þurft að bjóða á fleiri en einn stefnu-
mótunarfund en það þarf að meta í hverju tilviki 
fyrir sig.

4. Ljúka mælingum á núverandi 
umhverfisáhrifum
 
Þegar fyrsta stefnumótunarfundi er lokið er gott 
að ljúka mælingum á helstu umhverfisáhrifum 
fyrirtækisins, hafi slíkt ekki verið gert nú þegar. 
Mælingar geta stundum leitt í ljós óvæntar 
niðurstöður sem þarf að skoða eða leysa úr sér-
staklega, en geta líka staðfest það sem búist var 
við. Einnig er oft mikilvægt að líta til birgja í þessu 
samhengi þegar fram líða stundir.

• Að kynna starfsfólki þá ætlun fyrirtækisins að 
  setja sér umhverfisstefnu, mikilvægi þess og 
  útskýra hvernig stefnumótun fer fram. Gott er 
  að biðja allt starfsfólk um að veita verkefninu 
  lið og leggja áherslu á mikilvægi samvinnu við 
  framkvæmd stefnunnar.

• Stutt kynning á núverandi stöðu fyrirtækisins í 
  umhverfismálum, hver helstu áhrifin séu og 
  helstu uppsprettur mengunar. 

• Hugarflugsstund. Starfsfólk er beðið um að 
  leggja til hugmyndir og velta fyrir sér hvernig 
  starfsemin, markmið fyrirtækisins, forgangsröðun 
  og fyrirtækjamenningin geti endurspeglast í 
  umhverfisstefnunni. Tilgangur hugarflugstundar 
  er að ákvarða hvert fyrirtækið vill stefna 
  og gera tillögur að markmiðum til að setja í 
  umhverfisstefnu. Einnig getur verið gott að fá 
  tillögur að aðgerðum þar sem starfsfólk ólíkra 
  deilda þekkir oft starfsemi sína best.

Dagskrá fundarins ætti að fela í sér:



5. Setja SMART markmið og
gera aðgerðaáætlun

Þegar mælingum er lokið skal nýta þær niður-
stöður ásamt tillögum frá stefnumótunarfundi til 
að setja markmið umhverfisstefnu í samvinnu við 
stjórnendur og starfsfólk. Markmiðin skulu vera 
sértæk, mælanleg, aðgerðamiðuð, raunhæf 
og tímasett. Leiðin að hverju markmiði skal 
samanstanda af aðgerðum sem mynda 
aðgerðaáætlun fyrirtækisins. 

Við gerð umhverfisstefnu og aðgerðaáætlunar 
skal leita reglulega til stjórnenda og starfsfólks 
fyrirtækisins eftir því sem kostur er og gefa því færi 
á að hafa áhrif á stefnumótunarferlið. Því meiri 
sem aðkoma þess er að ferlinu því meiri líkur eru á 
að stefnan skili tilætluðum árangri. 

Þegar að framsetningu stefnunnar kemur er ekkert 
eitt sniðmát réttara en annað því stefna þarf alltaf að 
því að taka mið af þörfum fyrirtækisins hverju sinni. 
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Aðgerðaáætlun 

Aðgerðaáætlun er unnin með eða í beinu framhaldi 
af markmiðum umhverfisstefnunnar og inniheldur 
ítarlegar upplýsingar um hvernig fyrirtækið ætlar að 
vinna að þeim. Aðgerðaáætlun má hugsa sem skrefin 
sem þarf að taka til að ná fram settum markmiðum. 

Við gerð aðgerðaáætlunarinnar ætti að hafa 
eftirfarandi í huga:

• Aðgerðaáætlun er almennt ekki ætluð til
   opinberrar birtingar en í vissum tilfellum getur 
   verið gott að birta hluta hennar í því skyni að 
   auka gagnsæi og trúverðugleika fyrirtækisins
• Hún skal þó alltaf birt starfsfólki og það skal taka 
   virkan þátt í að fylgja henni eftir
• Framsetning skal vera skýr, t.d. með því að 
   sundurliða áætlunina eftir flokki/markmiði og 
   setja upp aðgerðir í framkvæmdaröð
• Tilgreina skal ábyrgðaraðila fyrir hverja aðgerð 
   sem fylgir henni eftir í framkvæmd
• Setja skal tímafrest á hverja aðgerð. Tímafrestir 
   skulu fela í sér ákveðnar dagsetningar hvenær 
   aðgerð skal vera lokið

Hægt er að setja inn aðgerðaáætlun í gegnum 
hugbúnað Laufsins og eru fyrirtæki hvött til að nýta 
sér þá leið við uppsetningu aðgerðaáætlunar (sjá 
nánar á bls. 36).

6. Eftirfylgni umhverfisstefnu

Þegar drög að umhverfisstefnu eru tilbúin er 
gott að bera hana undir helstu stjórnendur og 
starfsfólk áður en hún er birt, og leggja helst fyrir 
drög til athugasemda oftar en einu sinni. Áður en 
lokaútgáfa umhverfisstefnunnar er birt opinberlega 
á vef Laufsins skal tilnefna aðila sem ber ábyrgð á 
framkvæmd og eftirfylgni hennar og loks bjóða á 
fund þar sem stefnan er kynnt öllu starfsfólki. 

Frekari efnistök sem stefna ætti að taka afstöðu 
til eru eftirfarandi:

• Að fyrirtækið skuldbindi sig til að bæta árangur 
   og frammistöðu í umhverfismálum í sífellu með 
   markvissum hætti.
• Að markmið byggi á tiltækum gögnum um 
   umhverfisáhrif fyrirtækisins og skuldbindingum um 
  reglulega endurskoðun markmiða með hliðsjón af 
   nýjustu gögnum og þekkingu hverju sinni.
• Að fyrirtækið miðli umhverfisáherslum sínum og 
  geri skýrar væntingar til hagsmunaaðila þess s.s. 
  verktaka og birgja.
• Að greina frá því hvernig miðlun þekkingar 
  til starfsfólks skuli háttað ásamt þjálfun í 
  umhverfisvænni starfsháttum

Gott er að hafa eftirfarandi punkta í huga: 

• Stefna þarf að vera stutt og hnitmiðuð 
• Stefna skal vera auðlesin og á mannamáli
• Kynna þarf stefnuna öllu starfsfólki. Orðalag 
   hennar ætti að taka mið af starfsemi fyrirtækisins 
   og endurspegla fyrirtækjamenningu þess 
• Í stefnunni skal vera yfirlýsing um að fyrirtækið 
   skuldbindi sig við að standa við þau markmið 
   sem sett eru í stefnunni sem er undirrituð af 
  framkvæmdastjórn fyrirtækisins 
• Í stefnunni skal vera tilgreint hver eða hverjir bera 
   ábyrgð á framkvæmd og eftirfylgni hennar

MARKMIÐ OG AÐGERÐIR

Þegar greina skal á milli markmiða og 
aðgerða má ímynda sér að markmið lýsi 
stöðu sem stefnt er að en aðgerðir eru skrefin 
sem hjálpa fyrirtækinu að komast þangað. 
Oft byrja markmið á orðinu „að“ (t.d. „Að 
helmingur starfsfólks ferðist til vinnu með 
öðrum hætti en einkabíl“) en aðgerðir 
byrja gjarnan á sögn (t.d. „Bjóða starfsfólki 
samgöngusamning þar sem strætókort er 
niðurgreitt að hluta“). 

SMART MARKMIÐ

(S)értæk: 
Markmið skulu vera skýr og auðskilin til 
að fyrirbyggja allan vafa eða misskilning. 
Forðast skal að hafa markmiðin of almenn, 
t.d. að fyrirtækið verði umhverfisvænna, 
heldur skal greina hvernig og á hvaða sviðum 
fyrirtækið ætlar að ná slíkum árangri.

(M)ælanleg: 
Hvenær hefur markmiðinu verið náð? 
Markmið skulu innihalda töluleg viðmið og 
vörður sem gera stjórnendum kleift að átta 
sig á stöðu þeirra með auðveldum hætti.

(A)ðgerðamiðuð: 
Greina skal markmið í undirmarkmið eftir 
atvikum og síðan útfæra aðgerðir sem 
lýsa skrefunum sem þarf að taka til að ná 
markmiðinu.

(R)aunhæf: 
Markmið þurfa að vera raunhæf en metnað-
arfull svo að þau skili áþreifanlegum árangri. 

(T)ímasett: 
Setja skal tímafresti fyrir markmið og 
aðgerðir svo að stórar áætlanir renni ekki út 
í sandinn. Hægt er að endurskoða tímafresti 
eftir því sem verkefnunum vindur fram.

Umhverfisstefna er lifandi áætlun sem má 
taka breytingum og er ekki meitluð í stein. 
Hana skal endurskoða reglulega og áður en 
tímarammi hennar rennur út. Allt starfsfólk 
fyrirtækisins ber ábyrgð á að halda henni á lofti 
og vinna að markmiðum hennar í sameiningu.



Inngangur

Í inngangi er gott að komi fram af hverju fyrirtækið 
hafi sett sér umhverfisstefnu og draga saman 
hver helstu markmið stefnunnar og hverjir 
ábyrgðaraðilar eftirfylgni séu.

Markmið

Öll markmið skulu koma fram í umhverfisstefnu, 
alveg sama hversu stór eða lítil þau eru, og á það 
bæði við um yfir- og undirmarkmið. Aðgerðirnar 
sem farið verður í til að ná markmiðunum þurfa 
ekki að koma fram í stefnunni en geta gert það. 
Hér skal koma fram hver markmiðin eru og bæði 
tölulegar og tímasettar upplýsingar um þau.
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Beinagrind fyrir
umhverfisstefnu

Umfang og núverandi staða

Til að gæta að gagnsæi og stuðla að góðri 
upplýsingagjöf er mikilvægt að hafa yfirlit yfir 
helstu þætti sem umhverfisstefnan mun taka 
tillit til. Þetta á bæði við um til hvaða hluta 
starfseminnar stefnan tekur til og hver núverandi 
staða sé á helstu umhverfisáhrifum. Hér er t.d. 
hægt að taka fram kolefnislosun, bæði heildarlosun 
og losun á veltu, magn úrgangs frá fyrirtækinu og 
flokkunarhlutfall, auk annarra þátta.

Framtíðarsýn

Almennt séð nær umhverfisstefnan til 2-5 ára 
en gott er að móta sýn til framtíðar og segja frá 
henni í umhverfisstefnunni. Hér er þá átt við hvert 
fyrirtækið stefnir til lengri tíma en stefnan nær til. 

Í þessum kafla er gott dæmi um það hvernig hægt er að setja upp umhverfis-
stefnu fyrirtækis. Endilega nýtið ykkur uppsetninguna í ykkar vinnu. 

Inngangur 

Það er VASP mikilvægt að sýna ábyrgð í umhverfis-málum og þess vegna höfum við ákveðið að setja okkur 
umhverfisstefnu. Við teljum að með því að hafa sérstaka stefnu um umhverfismál sem inniheldur skýr 
markmið getum við sett gott fordæmi fyrir önnur fyrirtæki í okkar geira sem og viðskiptavini.

Helstu markmið umhverfisstefnunnar eru að við drögum úr sem mestum áhrifum okkar á lífríkið og 
mannfólk með því að draga úr úrgangsmyndun, umbúðanotkun, notkun jarðefnaeldsneytis og spilliefna. 
Að auki viljum við minnka orkunotkun okkar eins og hægt er.

Umhverfisstefna

Framtíðarsýn

Framtíðarsýn VASP er að fyrirtækið hafi dregið úr áhrifum sínum á lífríki og menn eins og mögulegt er innan 
næstu tíu ára. Til þess að það takist er mikilvægt að umhverfisstefna þessi verði endurskoðuð í minnsta  
lagi á tveggja ára fresti og markmið hert í samræmi við tækninýjungar og betri skilning á hvernig best sé  
að draga úr umhverfisáhrifum. Við viljum verða sjálfbært fyrirtæki sem setur umhverfið í fyrsta sæti.

Núverandi staða er eftirfarandi: Markmið VASP eru að fyrir  
lok ársins 2025 hafi:

Losun gróðurhúsalotegunda frá umföngum 1 og 2 
auk valinna þátta úr umfangi 3: 10.000 kgCO2íg á 

ári, 0.2 kgCO2íg á hverjar 100.000 kr. í veltu

Flokkunarhlutfall úrgangs: 35%

Heildarmagn úrgangs: 10 tonn á ári

Notkun jarðefnaeldsneytis: 1000 lítrar á ári

Notkun spilliefna: 10 lítrar á ári

Rafmagnsnotkun: 10.000 kwst á ári

Fengið upplýsingar frá öllum birgjum 
um umhverfisáhrif þeirra vara sem  

keyptar eru frá þeim.

Heildarnotkun umbúða utan um 
söluvarning: 100 tonn á ári

Flokkunarhlutfall úrgangs orðið 60%

Heildarmagn úrgangs dregist saman um 30%

Notkun jarðefnaeldsneytis minnkað um 80%

Notkun spilliefna minnkað um 80%

Rafmagnsnotkun minnkað um 25%

Notkun umbúða utan um söluvarning  
dregist saman um 50%

Heildarlosun gróðurhúsalotegunda dregist saman 
um 25% á tímabilinu. Losun gróðurhúsalotegunda 

á hverjar 100.000 kr. í veltu dregist saman um 40% á 

Allt starfsfólk mun vinna saman að markmiðum stefnunnar en ábyrgðaraðilar eirfylgni eru Jón Jónsson 
og Guðrún Sigurðardóttir. Stefnan nær til næstu þriggja ára, eða frá 2023-2025.

Umfang og núverandi staða

Umhverfisstefnan nær til allrar starfsemi VASP; framleiðslu varnings, innkaupa og sölu, flutnings og 
skrifstofustarfsemi.



Mikilvægur liður í því að stuðla að umhverfisvænni rekstri fyrirtækis er að 
ganga úr skugga um að ábyrgðin sé ekki aðeins á höndum stjórnenda heldur 
sé hún sameiginleg á meðal alls starfsfólks. Fræðsla hjálpar þar til við að miðla 
upplýsingum til allra innan fyrirtækisins og stuðlar að því að allt starfsfólk 
gangi í takt þegar kemur að umhverfismálum. 
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Laufið Miðlun þekkingar er einfalt í 
framkvæmd og felur í sér að miðla mikilvægri 
fræðslu til starfsfólks. Annars vegar þarf 
starfsfólk að ljúka stuttum fræðslupakka sem 
Laufið leggur til. Hins vegar getur fyrirtæki 
skipulagt annars konar fræðslu sem hentar 
því best. Þá er tilvalið að kanna áhuga 
starfsfólks og fá hugmyndir frá því. 

Í HNOTSKURN

Eins og fram hefur komið í umfjöllun um 
umhverfisstefnu er afar brýnt að átta sig á 
því að sjálfbærni og umhverfismál eru ekki á 
ábyrgð eins eða fárra aðila innan fyrirtækisins 
heldur sameiginleg ábyrgð alls starfsfólks. 
Fræðslan hjálpar við að miðla upplýsingum 
sem víðast innan fyrirtækisins og stuðlar að því 
að allt starfsfólk gangi í takt þegar kemur að 
umhverfismálum. 

Námskeið Laufsins

Allt starfsfólk fær aðgang að netnámskeiðum 
Laufsins. Allt fastráðið starfsfólk á að ljúka hverju 
námskeiði áður en næsta námskeið verður aðgengi-
legt. Það er gert til að gefa svigrúm fyrir umræður 
um efni námskeiðsins á meðal starfsfólks. 

Hvert námskeið tekur um 15-20 mínútur. 
Starfsfólk í tímabundnu og/eða hlutastarfi er 
einnig hvatt til að sækja námskeiðið. 

Hverju námskeiði lýkur með einföldu verkefni 
sem er ætlað að hvetja til íhugunar og frekari 
umræðu um sjálfbærni, umhverfið og loftslagsmál. 

Fyrirtækið miðli þekkingu

Fyrirtækið þarf að standa fyrir viðburði eða 
verkefni um umhverfismál a.m.k. einu sinni á 
ári, og gjarnan oftar, sem allt starfsfólk hefur 
raunhæft tækifæri til að taka þátt í. Hægt er að 
uppfylla þetta skilyrði með ýmsu móti svo hér er 
um að gera að nota ímyndunaraflið. 

Þemu námskeiðanna fyrsta  
árið eru eftirfarandi:

• Námskeið 1: 
  Sjálfbært atvinnulíf framtíðar, 20 mín

• Námskeið 2: 
  Hringrásarsamfélag, 15 mín

• Námskeið 3: 
  Samfélagsleg ábyrgð og   
  Heimsmarkmiðin, 15 mín

• Námskeið 4: 
  Kolefnislosun og kolefnisbókhald, 15 mín

Sem dæmi um miðlun þekkingar 
getur fyrirtæki...

• Haldið plokkdag eða strandhreinsun 
  fyrir starfsfólk

• Fengið fyrirlesara til að halda   
  fræðsluerindi um umhverfismál 
  fyrir starfsfólk

• Veitt frí í hádeginu einn föstudag á ári 
  til að taka þátt í loftslagsverkfalli

• Tekið þátt í átaksverkefninu 
  Hjólað í vinnuna

• Tekið þátt í Plastlausum september og 
   fundið leiðir til að minnka notkun einnota    
   plasts á vinnustaðnum

• Boðið eingöngu upp á grænkerafæði í  
  mötuneyti einn dag í viku

Fyrirtæki sendir allt fastráðið starfsfólk á stutt 
netnámskeið Laufsins fjórum sinnum á ári. 
Námskeiðið tekur um 15-20 mínútur í senn.

Eftirfarandi aðgerðir falla undir 
laufið Miðlun þekkingar:

Starfsfólk í hlutastarfi og með tímabundna ráðninga-
samninga er einnig hvatt til þess að ljúka námskeiðunum.

Hægt að nálgast frekari hugmyndir í Leiðinni að Laufinu.

Fyrirtæki miðlar mikilvægri þekkingu um náttúru-,
umhverfis- og loftslagsmál til starfsfólks t.d. með
viðburðum, fræðsluerindum og/eða átaksverkefnum 
a.m.k. einu sinni á ári.

Miðlun þekkingar
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Forsenda þess að fyrirtæki geti dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda er 
að vita hveru 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 eða öðrum leiðum til 
kolefnisjöfnunar á rekstri fyrirtækis. 

Kolefnisspor fyrirtækis

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

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

Til þess að hljóta laufið Loftlagsáhrif er 
fyrirtækjum gert að ráðast í þrjár aðgerðir: 
Fyrsta aðgerðin snýr að því að fá viður-
kenndan aðila til þess að reikna út losun 
gróðurhúsalofttegunda frá fyrirtækinu, þ.e. 
reikna kolefnisspor fyrirtækisins. Næsta snýr 
að kolefnisbindingu á móti losun síðasta 
rekstrarárs og að lokum þurfa fyrirtæki að 
setja fram áætlun um samdrátt í losun.

Í HNOTSKURN

Á okkar dögum er víða gerð krafa um að 
kolefnisspor fyrirtækja sé þekkt, m.a. í 
kauphöllum um allan heim. Til viðbótar auka 
slíkir útreikningar gagnsæi fyrirtækja og 
auðvelda upplýsingagjöf til hagaðila, sama 
hvort um er að ræða starfsfólk, viðskiptavini, 
fjárfesta eða aðra. 

Umfang 1: 
Bein losun sem verður til við daglegan rekstur fyrirtækis, þetta er útblástur frá bílum 
fyrirtækisins og önnur notkun jarðefnaeldsneytis eða annarra gróðurhúsalofttegunda 
við starfsemi fyrirtækisins, m.a. kæliefna.

Umfang 2: 
Óbein losun vegna orkunotkunar hita og rafmagns. 

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 vegna flutning. 
       og dreifingar rafmagns.
     - Losun vegna flugferða á vegum fyrirtækisins.
     - Losun frá farartækjum starfsfólks á leið til vinnu o.s.frv.

Frálag: Losun sem á sér stað eftir 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.

Fyrirtæki reiknar losun gróðurhúsalofttegunda 
samkvæmt umfangi 1 og 2 að fullu auk eftirfarandi 
þátta úr umfangi 3: Samgöngur til og frá vinnu, 
vinnuferðir, úrgangur, notkun leigu- og bílaleigubíla 
og flutningur og dreifing innanlands. Viðurkenndur 
aðili skal annast útreikninga á kolefnisspori 

Eftirfarandi aðgerðir falla undir 
laufið Loftslagsáhrif:

Hér er átt við útreikning á heildarlosun 
gróðurhúsalofttegunda í kolefnisígildum (ktCO2íg).

Nánar er fjallað um kolefnisbindingu og þá möguleika 
sem eru í boði í Leiðinni að Laufinu.

Mikilvægt er að endurskoða slíkar áætlanir árlega.

Fyrirtæki gerir ráðstöfun um kolefnisbindingu eða 
stuðlar með öðrum mælanlegum hætti að samdrætti 
í losun gróðurhúsalofttegunda á móti heildarlosun í 
umfangi 1 og 2.

Fyrirtæki setur fram tölulega áætlun um samdrátt 
losunar gróðurhúsategunda í umhverfismálum.

GREENHOUSE GAS PROTOCOL (GHGP) 

Er staðall sem notaður hefur verið til að 
reikna út kolefnisspor fyrirtækja frá 2001 
og er sem stendur talinn besti staðallinn til 
slíkra útreikninga en árið 2016 notuðu 92% 
allra Fortune 500 fyrirtækja staðalinn til að 
reikna út kolefnisspor sitt. Að auki er notkun 
staðalsins við útreikninga á kolefnisspori 
orðin krafa hjá mörgum upplýsingakerfum 
um umhverfisáhrif fyrirtækja, s.s. CDP.LoftslagsáhrifCO2
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Til þess að geta borið saman losun frá mismun-
andi starfsemi er losun þessara lofttegunda 
reiknuð í koltvísýringsígildum (CO2íg) sem saman 
mynda kolefnisspor. Sjá nánari umfjöllun í kafla 
um loftslagsbreytingar á bls. 48-51. 

Útreikningur á kolefnisspori

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 starfsemi 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.
 

29

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

Fyrirtæki geta haft áhrif á losunarþætti í umfangi 3 
þrátt fyrir að kolefnisspor þeirra sé ekki sérstaklega 
mælt, t.d. með því að velja umhverfisvottaðar eða 
lífrænar vörur fremur en hefðbundnar.  Grænu skrefin 
hjálpa fyrirtækjum einnig að draga úr  þeirri losun sem 
ekki er mæld hér.

Í töflunni hér að ofan má sjá hvaða gögn þarf til að reikna 
kolefnisspor og hvar hægt er að sækja helstu gögnin á 
einfaldan hátt. Einnig er mælt með að skoða viðaukann. 

Ef fyrirtæki vita um mikla losun gróðurhúsalofttegunda 
vegna annarra þátta frá starfseminni eru þau vinsamlega 
beðin um að láta vita, einkum ef sú losun er bein losun, 
t.d. vegna framleiðslu vara, eigin rafmagns eða önnur 
sértæk losun frá rekstrinum. 

Umfang Gögn Hvar er best að
nálgast gögnin?

Hvaða 
upplýsingar þarf? Á hvaða formi?

1 Eldsneyti fyrir öll 
ökutæki í eigu 
fyrirtækisins 

Mínar síður olíufyrir-
tækja ef notaðir eru 
þjónustulyklar/kort

Dagsetning 
og magn  

Lítrar keyptir og 
dísel/bensín

2 Rafmagn Á mínum síðum 
raforkusala t.d. ON

Dagsetning 
og magn  

Kilowatt stundir

2 Heitt vatn Á mínum síðum  
hjá veitum

Dagsetning 
og magn  

Rúmmetrar (m3)

3 Flug vegna 
viðskiptaferða

Hægt að fá hjá 
flugfélögum eða úr 
bókhaldi

Dagsetningu, hvert 
er flogið og fjölda 
farþega

x

3 Ferðavenjur 
starfsfólks

Senda út ferða-
venjukönnun-
bókhaldi

Hægt að fá 
staðlaða könnun 

Niðurstöður 
könnunar

3 Bílaleigubílar/
leigubílar

Fá hjá birgjum Dagsetning 
og eknir km

Tegund bíls,  
fjöldi km

3 Úrgangur Á mínum síðum 
þjónustuaðila

Dagsetn. og magn 
sundurliðað eftir 
flokkum

Kg/tonn eftir 
úrgangsflokkum

3 Flutningur 
á vörum

Listi frá þjónustu-
fyrirtækjum

Dagsetning, hvaðan 
og hvert er sent. 

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

Þeir þættir í umfangi 3 sem þurfa að liggja 
fyrir eru:

Ferðir starfsfólks til og frá vinnu
Vinnuferðir, bæði innanlands og utan
Úrgangur
Notkun leigubíla og bílaleigubíla
Flutningur og dreifing vara innanlands  
með þriðja aðila

FERÐAVENJUKÖNNUN

Til þess að geta reiknað losun frá ferðum 
starfsfólks til og frá vinnu er mikilvægt að 
senda út árlega ferðavenjukönnun á allt 
starfsfólk. 

Með ferðavenjukönnun fást upplýsingar um 
fjölda ferða á viku, vegalengdir, ferðamáta, 
aflgjafa bifreiða o.s.frv.

Þetta gefur stjórnendum góða yfirsýn 
yfir ferðavenjur starfsfólks og með því að 
leggja slíka könnun fyrir árlega er hægt 
að fylgjast með breytingum á milli ára. 
Samhliða er tilvalið að skoða möguleika á 
samgöngusamningum og styrkjum og ná 
þannig fram auknum samdrætti í losun. 

KOLEFNISÍGILDI

Þegar kolefnisspor er reiknað, sama hvort 
það er kolefnisspor einnar vöru, einstaklings, 
fyrirtækis, lands eða alls heimsins, er 
losun allra gróðurhúsalofttegunda breytt í 
kolefnisígildi, sem er táknað CO2íg (e. CO2e).
Gróðurhúsalofttegundir hafa ólíkan 
hlýnunarmátt, sem þýðir að t.d. veldur 
eitt tonn af metani meiri hlýnun en eitt 
tonn af koltvísýringi. Til þess að hægt sé 
að reikna út eina tölu fyrir heildarlosun 
hefur koltvísýringi (CO2) verið gefinn 
hlýnunarmátturinn 1 og hlýnunarmáttur 
annarra gróðurhúsalofttegunda verið 
reiknaður út frá því. 

Hlýnunarmáttur nokkurra 
gróðurhúsalofttegunda:

Koltvísýringur (CO2) = 1 CO2íg
Metan (CH4) = 25 CO2íg
Hláturgas (N2O) = 298 CO2íg
Brennisteinshexaflúoríð (SF6) = 22.800 CO2íg

Það er gott að taka saman þær upplýsingar 
sem þarf til að reikna út kolefnislosun 
jafnóðum til að spara sporin þegar kemur að 
uppgjöri á reikningsári. Þá eru bæði minni 
líkur á að eitthvað gleymist og að leita þurfi 
lengi að réttum gögnum. 
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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:

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 eldsneytisgjöfum, þ.e. rafmagni, vetni eða 
metani?

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

Hvernig er hægt að minnka úrgang? Er hægt að kaupa minna af 
nýjum hlutum og láta þá gömlu endast lengur, t.d. með viðgerð eða 
betri meðferð? Er hægt að minnka matarsóun og notkun á einnota 
umbúðum? 

Hvernig er hægt að hvetja starfsfólk til að nota einkabílinn sjaldnar 
í og úr vinnu? Getur starfsfólk farið samferða í vinnuna? Getur það 
gengið, hjólað eða tekið strætó? Er hægt að veita samgöngustyrki 
sem hvatningu til umhverfisvænni eða virkra ferðamáta?

Er hægt að fækka vinnuferðum, t.d. með því að funda rafrænt? Ef 
farið er í árshátíðarferðir, er hægt að fara sjaldnar og í lengri ferðir, 
eða jafnvel ferðast innanlands?

Hvernig er hægt að draga úr losun vegna flutnings og dreifingu vara? 
Væri hægt að senda sjaldnar og meira í einu? Eða jafnvel þrýsta á 
dreifingaraðila að skipta yfir í rafmagnsbíl eða ökutæki sem gengur 
fyrir metani eða vetni?

Það eru þúsundir verkefna um allan heim sem stuðla að kolefnisbindingu eða mótvægisaðgerðum við losun 
þar sem hægt er að kaupa einingar á móti losun fyrirtækisins. Nokkrar þessara aðferða eru:

Kolefnisbinding og aðrar 
mótvægisaðgerðir

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 kolefnisjöfnun, þ.e. að útblástur 
sem hefur átt sér stað hafi verið jafnaður. 

Þegar leiðir til kolefnisjöfnunar eru skoðaðar eru 
nokkrir hlutir sem þarf að hafa í huga til að gæði 
verkefnisins sem notað er til jöfnunar séu tryggð:

Viðbót. Tryggt þarf að vera að þær greiðslur sem berist verkefninu stækki verkefnið og komi þ.a.l. í 
veg fyrir losun eða auki bindingu. Sem dæmi má nefna að ef keyptar eru kolefniseiningar í skógrækt 
þarf að vera tryggt að einingarnar skili meiri bindingu í skógi en hefði verið væru þær ekki keyptar.

1

2

3

4

5

Rétt metið. Þegar kolefniseiningar eru keyptar þarf að vera tryggt að þær skili sér í bindingu 
kolefnis eða samdrætti losunar af þeirri stærðargráðu sem greitt er fyrir, þ.e. að ekki séu t.d. keyptar 
kolefniseiningar fyrir 50 tonn en aðeins séu bundin 30 tonn af kolefni. Því þarf að gæta að réttmæti 
matsaðferða sem notaðar eru og að það gleymist ekki að taka tillit til allra þátta verkefnisins.

Varanleiki. Tryggja þarf varanleika þeirra aðgerða sem ráðist er í. T.d. ef seldar eru kolefniseiningar 
í skógrækt, þarf að vera tryggt að skógurinn muni standa til framtíðar, hann verði ekki hogginn áður 
en bindingunni sem greitt hefur verið fyrir er lokið og ef skógurinn verður hogginn seinna, verði 
bindingin varanleg í viðnum. 

Leki. Tryggja þarf að verkefni sem stuðlar að kolefnisbindingu eða samdrætti gróðurhúsalofttegunda 
með öðrum hætti muni ekki stuðla að losun annars staðar í staðinn. Hér má nefna að ef skógrækt 
selur kolefniseiningar til nýskógræktar eða viðhaldi skógar og bæði viðbót og varanleiki séu tryggð, 
verði ekki skógur annars staðar ruddur í staðinn. 

• Binding í gróðri og jarðvegi, t.d. með skógrækt og landgræðslu
• Losun frá landi stöðvuð, t.d. með endurheimt votlendis og landgræðslu
• Binding með tæknilausnum, t.d. í bergi
• Komið í veg fyrir losun frá mannlegum athöfnum, t.d. með stuðningi við uppbyggingu  
   endurnýjanlegra orkuinnviða í stað jarðefnaeldsneytis
• Stuðningur við nýsköpun í tæknilausnum sem stuðla að samdrætti í losun 

Kolefnisjöfnun kemur ekki í stað samdráttar 
á losun gróðurhúsalofttegunda. Ef fyrirtæki 
veldur losun þá er mikilvægt að það beri 
ábyrgð á henni og leggi sitt af mörkum til þess 
að jafna út þá losun með mótvægisaðgerðum. 
Til að það beri tilætlaðan árangur þarf 
jöfnunin í það minnsta að vera jafnmikil og 
útblásturinn sem ekki hefur verið komið í veg 
fyrir með samdrætti. Þá er einnig mikilvægt 
að taka upplýsta ákvörðun um á hvaða formi 
slík mótvægisaðgerð skuli vera.

Veldur ekki skaða á samfélagi eða náttúru. Þegar einblínt er á losun og bindingu gróðurhúsa-
lofttegunda getur gleymst að huga að öðrum mikilvægum atriðum. Gæta þarf þess að kolefnis
jöfnunarverkefni valdi ekki skaða, t.d. það bitni ekki á mannréttindum eða líffræðilegri fjölbreytni. 
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Það er mikilvægt að öll fyrirtæki taki þátt í þeirri hegðunarbreytingu sem 
fylgja umskiptum úr línulegu hagkerfi yfir í hringrásarhagkerfi. Til að auðvelda 
ferlið mun Laufið opna markaðstorg fyrir notaða hluti vorið 2023 sem nefnist 
Auðlindatorg. Ávinningurinn er sá að með þátttöku í Auðlindatorginu ná 
fyrirtæki raunverulega að styðja við og taka virkan þátt í hringrásarhagkerfi.

Samhliða umhverfisstefnu og breyttum áherslum 
fyrirtækis í átt að sjálfbærum rekstrarháttum er 
mikilvægt að horfa til allra innkaupa. Það á t.d. við 
um innkaup á varanlegum rekstrarfjármunum og 
rekstrarvörum. 

Þegar kemur að varanlegum rekstrarfjármunum 
skal fyrirtæki ávallt skoða möguleikann á því að 
kaupa notað og það sé fyrsta val fram yfir að kaupa 
nýja vöru. Kaup á notuðum vörum hefur alla jafna 
minni umhverfisáhrif en að kaupa nýtt. 

Það er þó ekki algilt ef litið er yfir notkun og líftíma 
vörunnar. Þess vegna er mikilvægt að kanna vel 
þá muni sem þarf að endurnýja og athuga hvort 
nýr hlutur hafi kosti umfram þann notaða, s.s. er 
orkusparandi, nýtir umhverfisvænni kæligös eða  
er almennt umhverfisvænni í notkun þegar upp  
er staðið. 

Varðandi rekstrarvörur er auðvelt að skipta yfir í 
umhverfisvottaðar vörur en vöruúrval þeirra hefur 
stóraukist á undanförnum árum. 

Til þess að hljóta laufið Hringrásarsamfélag 
er mikilvægt að fyrirtæki þekki hugtakið 
hringrásarhagkerfi og taki virkan þátt í þeirri 
hegðunarbreytingu sem þarf að eiga sér 
stað til gera það að veruleika. Fyrstu skrefin 
eru að taka þátt í mótun Auðlindatorgs og 
að gera breytingar á innkaupum varanlegra 
rekstrarfjármuna og rekstrarvara.

Í HNOTSKURN
Fyrirtæki tekur þátt í mótun Auðlindatorgs með 
því að setja inn tæki og tól sem það vill selja. 

Eftirfarandi aðgerðir falla undir 
laufið Hringrásarsamfélag:

Auðlindatorgið er stærsta sértæka einingin 
innan Laufsins og laufakerfisins. Auðlindatorg er 
markaðstorg þar sem fyrirtæki geta verslað með 
notaðar vörur og verður aðgengilegt almenningi. 

Því er ætlað að einfalda fyrirtækjum að styðja við 
uppbyggingu og notkun hringrásarhagkerfis með 
því að bjóða upp á hagnýtan hugbúnað sem hvetur 
fyrirtæki til að hætta að hugsa einnota og temja 
sér þá hegðunarbreytingu að fyrsta val við kaup á 
rekstrarmunum og búnaði sé að kaupa notað. 

Ef fyrirtæki vill fara í frekari vinnu 
varðandi innkaup og birgjamat

Takmarka pakkningar og umbúðir 
sem minnkar kolefnisspor af lífsferli 
vörunnar: 
•  Mikilvægt er að hvetja birgja til þess að fækka 
    umbúðum þar sem það er hægt, t.d. að sleppa 
    plasti utan um hverja einingu í stórum kassa 
    eða pappa af vöru sem getur staðið ein og sér
•  Færri umbúðir eru framleiddar, hvort sem er úr 
    pappa eða plasti
•  Í flutningum sparast rými og sendingin verður 
   léttari sem sparar eldsneyti, kostnað og 
   minnkar heildarumhverfisáhrif flutninganna 

Huga að flutningsleiðum vöru: 
• Er pantað of oft og lítið í einu eða sjaldnar og 
   meira í einu?
• Er of mikið pantað af ferskvöru sem fer til spillis?
• Fer varan með umhverfislega hagkvæmustu 
   leið á áfangastað?

Fara í heildrænt birgjamat:
• Vinna birgjar fyrirtækisins eftir góðu siðgæði 
   og gæðastöðlum?
• Er birgi með virka umhverfisstefnu?
• Borgar birgi mannsæmandi laun til starfsfólks?
• Hvernig eru aðstæður á vinnustað birgja?
• Hefur birgi látið framkvæma lífsferilsgreiningu    
   á hluta eða allan líftíma vöru sinnar?

Undir flokknum Innkaup í Grænum skrefum 
atvinnulífsins eru fleiri hugmyndir og punktar sem 
gott er að líta til þegar innkaupastefna er sett. 

Þetta verður mögulegt í desember 2022.

Í Grænum skrefum atvinnulífsins eru margar 
hugmyndir varðandi umhverfisvænni innkaup.

Innkaup rekstrarvara (salernispappír, 
ræstivörur o.s.frv.): Fyrirtæki kaupir aðeins 
umhverfisvottaðar rekstrarvörur.

Innkaup varanlegra rekstrarfjármuna (húsgögn, 
tækjabúnaður o.s.frv.): Fyrirtæki mótar stefnu 
varðandi innkaup þar sem m.a. er lögð áhersla á 
að kaupa notað fram yfir nýtt, viðhalda tækjum 
og búnaði og öll sem stunda innkaup fá fræðslu 
varðandi umhverfisvænni innkaup og eru 
meðvituð um umhverfisstefnu fyrirtækisins. 

LÍFSFERILSGREINING

Er ferli sem greinir umhverfisáhrif vöru yfir 
hluta eða allan líftíma hennar. Það fer eftir 
því hvaða þættir eru skoðaðir hverju sinni. 

Lífsferilsgreining sem nær yfir allan líftíma 
vöru tekur tillit til allra stiga, þ.e. allt frá 
frumstigi, eða útdrætti frumhráefna, að 
lokastigi, t.d. endurnýtingu vörunnar, 
niðurbroti á urðunarstað eða brennslu. 
Inn í lífsferilsgreininguna kemur líka 
flutningur vöru eða hráefna á milli svæða, 
notkun hennar hjá viðskiptavini og allt sem 
viðkemur framleiðslu. 

Stundum tekur lífsferilsgreining aðeins frá 
vöggu til viðskiptavinar, þ.e. umhverfisáhrif 
af framleiðslu og flutningi vöru þar til 
viðskiptavinur kaupir hana í verslun. 

Lífsferilsgreining tekur til fleiri 
umhverfisáhrifa en bara kolefnisspors, s.s. 
vatns-, orku- og efnanotkunar, losunar 
gróðurhúsalofttegunda, áhrif á mannlega 
heilsu og landnotkunar.

Breyttar áherslur stjórnvalda varðandi sjálfbær 
innkaup lækka kostnað um milljarða á ári!

Við hvetjum þó alltaf til þess að áður en 
nokkuð er keypt sé búið að athuga hvort 
hægt sé að lengja líftíma hlutar sem fyrirtæki 
er að endurnýja með viðgerð. 

Hringrásarsamfélag
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Græn skref atvinnulífsins eru hugmyndir að stórum 
sem smáum umhverfisaðgerðum. Grænu skrefin 
eru sérsniðin að ólíkum þörfum mismunandi 
fyrirtækja og til þess að fyrirtæki fái örugglega 
upp öll Grænu skrefin sem eiga við reksturinn er 
mikilvægt að byrja á því að skilgreina í kerfinu 
hvaða lýsingar á rekstrinum eiga best við.

Þetta eru skilgreiningar eins og hvort fyrirtækið sé 
með rekstur skrifstofu, í heild- eða smásölu, sé hár- 
eða snyrtistofa, sé í landbúnaði og ef fyrirtækið er 

Græn skref atvinnulífsins
Seinni hluti kerfisins inniheldur Græn skref atvinnulífsins. Þar er að finna yfir 
eitt hundrað hugmyndir sem stuðla að umhverfisvænum rekstrarháttum og 
draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum starfseminnar. 

Viðhald fasteigna

Þegar farið er í viðhald á húsnæði er mikilvægt 
að gera það þannig að það hafi sem minnst áhrif 
á umhverfið og útkoman verði heilsusamlegt 
húsnæði fyrir notendur. Vistvottunarkerfi hafa 
verið þróuð til þess að ná fram meiri sjálfbærni 
í byggingariðnaði og hægt er að nýta sér viðmið 
þeirra bæði við byggingu nýbygginga og viðhald á 
eldra húsnæði. 

Í Grænum skrefum atvinnulífsins er að finna 
hugmyndir að þáttum sem hægt er að hafa í huga 
þegar farið er í viðhald ef ekki er farin sú leið að 
fylgja vistvottunarkerfi. Þannig er umhverfi og 
heilsa fólks sett í forgang og útkoman verður 
húsnæði með betri innivist, skilvirkari orku- og 
vatnsnýtni og notkun skaðlegra efna er haldið í 
algjöru lágmarki. Einnig er mikilvægt að þó svo 
að starfsemi fyrirtækisins sé í leiguhúsnæði, er 
húseigandi eða leigusali hvattur til þess að huga  
að þessum sömu þáttum. 

Viðburðir

Þegar fyrirtæki heldur viðburði eða fundi 
er mikilvægt að gleyma ekki öllu því góða 
umhverfisstarfi sem unnist hefur. Þarna er 
fullkomið tækifæri til þess að sýna hagaðilum 
hversu langt fyrirtækið er komið og hvernig 
umhverfismál eru sett í forgang. 

Hugmyndir að því hvernig hugsa má um 
umhverfið á viðburðum eða fundum:

Matur
• Hafið fjölda gesta á hreinu fyrir fram svo 
  hægt sé að panta mat í samræmi við fjölda. 
  Það kemur í veg fyrir matarsóun.
• Reynið að kaupa veitingar úr heimabyggð. 
   Það sparar bæði kolefnisspor og er 
   skemmtilegt fyrir utanaðkomandi gesti.
• Leggið áherslu á mat úr jurtaríkinu.
• Notið fjölnota húsbúnað og reynið að 
   sneiða algerlega frá einnota hlutum. 

Ferðamáti
• Hvetjið gesti og starfsfólk til þess að nýta 
   sér umhverfisvænni ferðamáta til og frá 
   viðburðinum; almenningssamgöngur, 
   virkar samgöngur, rafmagnsbifreiðar eða 
   skipuleggið samflot.
• Ef gestir sækja viðburð erlendis frá eða 
   starfsfólk sækir viðburð í útlöndum er 
   mikilvægt að kolefnisjafna allar flugferðir. 

Flokkun
• Bjóðið upp á flokkun fyrir alla flokka líkt og 
   gert er á vinnustaðnum. 
• Flokkunartunnur þurfa að vera aðgengilegar 
   og sýnilegar fyrir gesti.

Kynningarefni
• Leggið áherslu á rafrænt kynningarefni fyrir 
   viðburð/fund.

Grænu skrefunum er skipt niður í eftirfarandi flokka:

að fara í viðhald eða endurbætur á húsnæði þá eru 
nokkur auka skref sem hægt er að fá upp. 

Eins og áður sagði þarf fyrirtæki að ná 50% skrefa 
sem eiga við um reksturinn til þess að eiga möguleika 
á æðstu viðurkenningu Laufsins. 

Við hvetjum fyrirtæki til þess að horfa til skrefa í 
öllum flokkum og skilja engan einn flokk eftir þegar 
unnið er að grænu skrefunum. Fyrirtækjum er frjálst 
að vinna skrefin í hvaða röð sem hentar hverju sinni.

Flokkun og 
minni sóun

Samgöngur Innkaup Mötuneyti  
og kaffistofa

Vörusala Orkusparnaður

CE
epeat

Mest notuðu vistvottunarkerfin á Íslandi eru 
Svanurinn og BREEAM. Svanurinn er vistvottun 
fyrir nýbyggingar en með BREEAM er hægt 
að votta nýbyggingar, endurnýjanir eða 
stækkanir á eldra húsnæði, notkun húsnæðis 
og hverfisskipulag svo fátt eitt sé nefnt. 
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Aðgerðaáætlun

Í kerfinu geta fyrirtæki sett upp sína eigin aðgerða-
áætlun og hlaðið henni niður á pdf formi. Þar er 
annars vegar hægt að skilgreina aðgerðir beint úr 
Laufakerfinu, t.d. úr laufunum og grænu skrefunum 
og hins vegar að setja inn aðrar aðgerðir sem 
fyrirtækið hefur mótað úr umhverfisstefnu sinni. 

Með því að setja upp aðgerðaáætlun í gegnum 
kerfið geta fyrirtæki séð á skýran hátt hvaða 
aðgerðir það stefnir á að klára, hvenær og hver er 
ábyrgðaraðili. Annars vegar aðgerðir til þess að ná 
æðstu viðurkenningu Laufsins og hins vegar allar 
þær umhverfisaðgerðir sem fyrirtækið hefur sett 
samkvæmt sinni umhverfisstefnu.  

Aðgerðaáætluninni má hlaða niður úr kerfinu á pdf 
formi og deila með þeim aðilum sem það á við, hvort 
sem um ræðir stjórn fyrirtækisins, starfsfólk sem ber 
ábyrgð á ákveðinni aðgerð eða öðrum hagaðilum. 
Þá er einnig hægt að stilla áætluninni þannig upp að 
hún sýni aðgerðir eftir forgangsröð, markmiðum eða 
ábyrgðaraðila svo fátt eitt sé nefnt.

Mælaborð

Á mælaborði eru upplýsingar um hvernig þitt fyrir-
tæki stendur í Laufakerfinu og öðrum aðgerðum 
í stjórnendakerfinu t.d. hver heildarstaðan er, 
hverju er búið að ljúka, kolefnisásýnd, fjöldi 
aðgerða í áætlun, fjöldi vottaðra vara og fjöldi 
heimsmarkmiða sem fyrirtækið hefur tengt sig 
við svo eitthvað sé nefnt. Hægt er að hlaða niður 
skýrslum úr mælaborði á pdf formi. 

Hvað fleira er hægt að 
gera í stjórnendakerfinu?
Stjórnendakerfið byggir að mestu á laufakerfinu en býður að auki upp á 
ýmsa aðra möguleika. Þeir snúa annars vegar að virkni sem stjórnendur 
geta nýtt sér til eigin nota og skipulags s.s. snið fyrir aðgerðaáætlun og hins 
vegar að lausnum sem snúa að upplýsingagjöf til neytenda, s.s. vörur með 
umhverfisvottun, umhverfissögur og kolefnislosun fyrirtækja.

Vörur

Í stjórnendakerfinu gefst fyrirtækjum kostur á 
að setja inn allar þær vörur sem það selur og eru 
merktar með áreiðanlegum umhverfisvottunum 
frá þriðja aðila (sjá nánari umfjöllun á bls.44). 
Laufið hefur þegar skilgreint hverjar nokkrar af 
þessum vottunum eru en ef fyrirtæki selur vöru 
með annarri vottun getur það sótt um yfirferð á 
henni hjá Laufinu og fengið hana birta standist hún 
kröfur áreiðanlegra umhverfisvottana. 

Með því að setja inn umhverfisvottaðar vörur og 
birta þær á aðgengilegan hátt eru neytendur hvattir 
til þess að velja slíkar vörur fram yfir aðrar. Hingað 
til hefur neytendum reynst torvelt að nálgast 
upplýsingar um umhverfisvottaðar vörur en með 
því að auðvelda aðgengi að þessum upplýsingum 
sækir fyrirtækið sér beint samkeppnisforskot. 

Sögur

Í stjórnendakerfinu geta fyrirtæki með auðveldum 
hætti deilt myndböndum af umhverfisstarfi sínu 
sem sýnileg eru neytendum á vefsvæði fyrirtæki-
sins á upplýsingaveitu Laufsins. Þar geta fyrirtæki 

bæði sett inn myndbönd af eigin umhverfisstarfi 
en einnig sagt frá birgjum sínum og frá vörum 
sínum. Sögurnar auka gagnsæi gagnvart neytenda 
og geta veitt öðrum fyrirtækjum innsýn í gott 
umhverfisstarf.

Kolefnisspor

Hluti af gagnsæi til neytenda er að birta gögn 
um kolefnislosun og jöfnun fyrri ára og áætlun til 
næstu ára. Það er hægt að gera í gegnum kerfið og 
munu þær upplýsingar birtast öllum á vefsvæði 
fyrirtækisins inn á laufid.is. Upplýsingar um bæði 
kolefnislosun og bindingu eru birtar annars vegar 
sem heildarlosun fyrirtækis yfir árið og hins vegar 
sem hlutfall af veltu. 

Allar losunartölur fyrri ára eru yfirfarnar af 
sérfræðingum Laufsins áður en þær eru birtar til 
þess að gæta að samræmi á milli útreikninga en 
Laufið býður viðskiptavinum sínum einnig upp á 
þá þjónustu að annast útreikning á losun. Fyrirtæki 
setja framtíðaráætlanir um losun og bindingu 
sjálf inn í kerfið.

Jón Jónsson
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Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna voru 
mótuð með það í huga að vera leiðarvísir fyrir 
ríki, sveitafélög, stofnanir og fyrirtæki jafnt 
sem einstaklinga, í átt að sjálfbærri framtíð. 
Heimsmarkmiðin mynda jafnvægi milli þriggja 
stoða sjálfbærrar þróunar; samfélags, umhverfis 
og efnahags og fela í sér fimm meginþemu; 
mannkynið, jörðina, hagsæld, frið og samstarf. 

Í kerfinu geta fyrirtæki tengt starfsemi sína, vinnu og stefnur við Heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna. Það er mikilvægt að sú vinna sé unnin af ábyrgð svo 
raunverulegur ávinningur hljótist af henni fyrir umhverfi og samfélög. 

HREINT  VATN  OG 
HREINLÆTISAÐSTAÐA

SJÁLFBÆRAR BORGIR
OG SAMFÉLÖG

ÁBYRG  NEYSLA 
OG FRAMLEIÐSLA

AÐGERÐIR Í 
LOFTSLAGSMÁLUM

SAMVINNA UM 
MARKMIÐIN

Veitingastaður gæti unnið að heimsmarkmiði 
12 (ábyrg neysla og framleiðsla), og valið sér 
undirmarkmið 12.3 og 12.5, þar sem markmiðið 
er að minnka matarsóun og auka endurvinnslu 
og endurnýtingu. Til þess að ná því markmiði væri 
hægt að t.d. minnka matarskammta, hvetja fólk 
til þess að taka afganginn með sér heim og/eða 
selja mat sem ekki seldist á afslætti. Hvað varðar 
flokkun á úrgangi  væri hægt að fræða starfsfólk 
og  gesti um mikilvægi flokkunar og hvernig skal 
flokka hvað. Sami veitingastaður gæti líka unnið 
að heimsmarkmiði 2 (ekkert hungur) og valið sér 
undirmarkmið 2.1. Þá gæti staðurinn gefið mat 
sem ekki selst til góðgerðasamtaka eða fólks sem 
annars hefur lítið á milli handanna.

DÆMI:

Hvaða heimsmarkmiðum getur fyrirtækið 
þitt unnið að? Getið þið tvinnað saman 
nokkur markmið og unnið að þeim samtímis? 

?

Ekki falla í þá gryfju að halda að það sé betra 
að tengja við sem flest markmið. Best er 
að tengja sig aðeins við þau markmið sem 
fyrirtækið vinnur að með áþreifanlegum hætti 
og sem skilar raunverulegum ávinningi.

Með þessum markmiðum öðlumst við tækifæri á 
að tala öll sama máli í baráttunni við loftslagsvána, 
og því mikilvægt að allir leggi sitt að mörkum 
við að ná þeim. Byggt á því skal hafa í huga að 
heimsmarkmiðunum er ætlað til að kalla fram 
breytingar í viðskiptaháttum, og því ekki hægt 
að halda áfram að stunda „viðskipti eins og 
venjulega“ (e. business as usual). 

Oft er heimsmarkmið 17, „Samvinna um 
mark-miðin“, talið eitt mikilvægasta mark-
miðið, því samvinna leiðir frekar líkur að  
samfélagslegum breytingum og þar með 
sjálfbærri framtíð.

Sú vinna skiptist í fjóra þætti:

Í kerfi Laufsins geta fyrirtæki 
tengt starfsemi sína, vinnu og 
stefnur við heimsmarkmiðin 

         Kynna sér heimsmarkmiðin og 
         undirmarkmið þeirra

Áður en hafist er handa við innleiðingu markmið-
anna er mikilvægt að kynna sér öll markmiðin og 
undirmarkmið þeirra. Fyrir nánari fræðslu mælum 
með að kíkja á Verkfærakistu Heimsmarkmiða 
Sameinuðu þjóðanna fyrir fyrirtæki á www.
heimsmarkmidin.is eða sdgcompass.org 

         Forgangsröðun markmiða og 
         undirmarkmiða þeirra

Forgangsröðun markmiða skal vera byggð á 
núverandi starfsemi fyrirtækisins og virðiskeðju 
þess. Þá skal greina hvar helstu möguleikar eru 
fyrir fyrirtækið til að bæta sig og/eða hafa áhrif 
á umhverfi og samfélag. Þessi markmið skulu þá 
vera SMART markmið (sjá bls. 19). Þess má geta 
að best er að einbeita sér að fáum markmiðum 
og í einu, og þá einungis þeim sem eiga við hverju 
sinni. Markmiðin geta síðan breyst milli ára.

         Skilgreining á því hvernig fyrirtækið 
         ætlar að ná settum markmiðum

Þegar búið er að ákveða markmið og undirmark-
mið skal setja nákvæma skýringu á hvernig stefnt 
verður að því að ná þeim markmiðum. Oft getur 
þetta skref leitt til betrumbættra aðgerða innan 
fyrirtækisins eða ýtt undir nýsköpun.

          Innleiðing og 
          samþætting markmiða

Næst skal huga að innleiðingu og samþættingu 
markmiðanna inn í ferla fyrirtækisins, eða þar 
sem við á. Í þessu skrefi er gott að nýta sér 
samvinnu starfsfólks, og jafnvel líta til möguleika 
á samvinnu við aðra hagaðila fyrirtækisins, t.d. þá 
sem eru hluti af virðiskeðju þess.

1

2

3

4

Heimsmarkmið
Sameinuðu þjóðanna
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Í kaflanum Hvers vegna er Laufið mikilvægt fyrir 
fyrirtæki kom fram að sjálfbærni hjá fyrirtækjum 
nú til dags væri spurning um samkeppnishæfni 
sem auk þess hefur jákvæð áhrif á flesta þætti 
rekstursins,, allt frá starfsánægju til hagnaðar. 

En hvaða máli skiptir sjálfbærnivegferðin 
raunverulega þegar horft er á stóra samhengið  
og heiminn allan?

Í fyrsta lagi má nefna lagabreytingar, bæði á Íslandi 
og helstu viðskiptasvæðum þess, s.s. Evrópu og 
Norður-Ameríku. Þetta eru bæði stórar og smáar 
breytingar og ná yfir misstór fyrirtæki. Sum ákvæði 
ná í dag einungis yfir skráð félög í kauphöll en 
önnur yfir allan rekstur. 

Búast má þó við að með tímanum, og væntanlega 
fyrr en síðar, munu ákvæðin ná yfir allan rekstur 
og öllum fyrirtækjum verði gert skylt að setja 
umhverfið í fyrsta sæti.

Hvers vegna sjálfbærni?
Í öðru lagi er sjálfbærni sem heildarhugmynd 
mikilvæg þegar kemur að allri þróun og stöðugleika 
í heiminum. Mannkynið hefur gengið of hratt á 
auðlindir jarðar og til þess að náttúrulegar auðlindir 
hafi tækifæri til að endurnýja sig og geti haldið 
áfram að veita okkur þau gæði sem þær búa yfir, 
þurfum við að endurhugsa hvernig þær eru nýttar. 

Að því sögðu er hringrásarhagkerfið lausn við því og 
með því að færa okkur frá línulegu hagkerfi þar sem 
auðlindanýting og sóun er mikil, yfir í hringlaga kerfi 
sem endurnýtir og ber virðingu fyrir öllum gæðum, 
þá er hægt að færast nær sjálfbærri framtíð. 

Í þriðja lagi þarf að hafa í huga að stigvaxandi 
loftslagsbreytingar af mannavöldum eru drif-
krafturinn fyrir öllum þessum breytingum og 
ástæða þess að við þurfum að bregðast við ekki 
seinna en í dag. 

Með samþykkt Alþingis á frumvarpi um hringrásar-
hagkerfi (2021) voru gerðar breytingar á eftirfarandi 
lögum sem taka að mestu leyti gildi 1. janúar 2023 
og ná yfir:

• Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, 
   nr. 7/1998
• Lög um meðhöndlun úrgangs, nr. 55/2003
• Lög um úrvinnslugjald, nr. 162/2002

Tilefni lagasetninganna er innleiðing 
Evróputilskipunar, en í megindráttum felur 
hún í sér að frá og með 1. janúar 2023 verður 
bæði fyrirtækjum og heimilum skylt að flokka 
allan úrgang, skv. skilgreiningu laganna á 
heimilisúrgangi. Lagabreytingarnar ná yfir ýmis 
mál en hér verður farið yfir nokkra þætti sem helst 
hafa áhrif á fyrirtækjarekstur. Við hvetjum fyrirtæki 
eindregið til þess að kynna sér lagasetningu 
hringrásarhagkerfisins betur. 

Lög og reglugerðir

Lög um meðhöndlun úrgangs:

Heimilisúrgangur er úrgangur frá heimilum 
og samskonar úrgangur frá rekstraraðilum 
og flokkast sem: Pappír, pappi, gler, málmar, 
plast, lífúrgangur, timbur, textíll, umbúðir, 
raf- og rafeindatækjaúrgangur, rafhlöður, 
rafgeymar og rúmfrekur úrgangur. 

Einstaklingum og lögaðilum er skylt að flokka 
heimilisúrgang í samræmi við ákvæði 1.mgr. 
laganna. 

Rekstraraðilum er skylt að flokka rekstrar-
úrgang en byggingar- og niðurrifsúrgangur skal 
flokkaður í a.m.k. eftirfarandi flokka: Spilliefni, 
timbur, steinefni, málma, gler, plast og gifs.

Hvorki er heimilt að urða né senda til 
brennslu þær úrgangstegundir sem hafa verið 
safnað sérstaklega, nema þann úrgang sem  
verður eftir í kjölfar söfnunar og hentar hvorki 
til endurnotkunar né endurvinnslu. Þá skal 
brennsla eða urðun vera sá kostur sem skilar 
bestri heildarniðurstöðu fyrir umhverfið. 

Lög um hollustuhætti og 
mengunarvarnir:

Framleiðendur og innflytjendur bera ábyrgð á 
einnota plastvörum og skulu auk þess 
fjármagna fræðslu og upplýsingagjöf til 
notenda varðandi m.a. eftirfarandi þætti: 
úrgangsforvarnir, rétta meðhöndlun eftir að 
vara er orðin að úrgangi og 
áhrif vara á lífríki og fráveitu. 
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Sjálfbærni
Hugtakið sjálfbærni á sér áratugalanga sögu en 
hefur orðið síalgengara í daglegu tali sem og haslað 
sér völl í ýmissi stefnumótun og skýrslugerð, 
bæði hjá hinu opinbera og í einkageiranum. Oft er 
sjálfbærni tengd umhverfismálum og náttúruvernd 
en hugtakið er víðfeðmara en svo að það nái aðeins 
til umhverfisins. 

Sjálfbærni hefur þrjár stoðir; náttúru, samfélag 
og efnahag, og felur í sér að bæði samfélag 
og efnahagur starfi innan þess ramma sem 
náttúran setur mannlegum athöfnum, en snertir 
á sama tíma félagslegt réttlæti, menningararf og 
efnahagslíf svo fátt eitt sé nefnt. 

Með sjálfbærni að leiðarljósi má byggja framtíð 
sem er í senn lífvænleg, raunhæf og sanngjörn. 

Ef eitthvað er sjálfbært þá er unnið að sjálfbærri 
þróun, þ.e. viðeigandi hegðun tekur ekki meira 
frá jörðinni en hún nær að endurnýja. Almennt 
séð er núverandi framganga mannsins á jörðinni 
ósjálfbær. Margar auðlindir jarðar eru hundruð, 
þúsundir eða jafnvel milljónir ára að myndast, 
t.d. olía, málmar og stórir, gamlir skógar, á meðan 
aðrar geta endurnýjast á nokkrum árum, mánuðum 
eða jafnvel dögum, líkt og ýmsar nytjategundir s.s. 
bambus eða hveiti. Þetta þarf að hafa í huga við 
nýtingu auðlindanna, og sér í lagi ef ætlunin er að 
nýta þær á sjálfbæran hátt. 

Auðlindir geta einnig verið óáþreifanlegar, eins 
og  mannauður og eru verðmæti afstætt hugtak 
eftir tíma og aðstæðum hverju sinni. Nú á dögum 
er t.d. ljóst að margar náttúruauðlindir eru mun 
dýrmætari en áður, einkum eftir því sem þær rýrna 
og hljóta skaða af mannavöldum.

Samfélag

Lífvænlegt Raunhæft

Sjálfbært

Lífvænlegt

Hagkerfi

Náttúra

AUÐLINDIR 

Ná yfir allar uppsprettur verðmæta, þ.e.a.s. 
allt sem nýtist til að skapa frekari verðmæti. 
Náttúruauðlindir eru þær auðlindir sem 
koma frá jörðinni, t.d. vatn, akurlendi, 
málmar, olía, skógar o.fl.

SJÁLFBÆR ÞRÓUN 

Felur í sér að mæta þörfum samtímans án 
þess að draga úr möguleikum komandi 
kynslóða til að mæta sínum þörfum.

Að tileinka sér sjálfbæra rekstrarhætti þýðir 
að tileinka sér langtímahugsun og skoða 
hlutina heildrænt fremur en að einblína á 
skammtímaávinning. Sjálfbærni snýst í raun um 
framtíðina: Allt sem við gerum í dag hefur áhrif á 
framtíðina og hversu björt eða svört hún verður. 

Framtíðin okkar er sameiginleg og þess vegna er 
það á ábyrgð okkar allra að tryggja að hún verði 
sjálfbær.

Í sinni einföldustu mynd felst sjálfbærnivinna 
fyrirtækja í því að þau axli ábyrgð og hafi 
uppbyggileg áhrif á umhverfið, stjórnarhætti 
og samfélagið. En fyrir þá sem eru rétt að hefja 
vegferðina má segja að fyrsta skrefið snúist í raun 
bara um það að vera öll aðeins betri hvert við 
annað og við náttúruna. 

Fyrirtæki í timburframleiðslu. 

Fyrirtækið getur ekki hoggið endalaust niður 
af trjám, án þess að gróðursetja ný eða gefa 
trjánum færi á að fjölga sér. Annars þrýtur 
ekki aðeins skóginn sem fyrirtækið reiðir 
afkomu sína á, heldur hefur það mikil áhrif 
á lífríkið og nærsamfélagið næstu áratugina 
eða árhundruðin. 

Fyrirtækið getur ekki neytt starfsfólk sitt til 
að vinna við heilsuskaðandi aðstæður á of 
lágum launum eða vikum saman án hvíldar 
þó það skili meiri tekjum til skamms tíma 
því allt fólk á rétt á heilbrigði, sanngjörnum 
launum og hvíld. 

Loks má nefna að fyrirtækið getur ekki 
borgað forstjóranum óhófleg laun þannig 
að tekjurnar dugi ekki til að borga öðru 
starfsfólki mannsæmandi laun og standa 
undir rekstrinum til langs tíma.  

Ef fyrirtækið vill stuðla að sjálfbærri þróun 
í framleiðslu- og rekstrarháttum sínum 
viðheldur það skóginum jafnóðum, og skilur 
helst við hann betur en þegar skógarhögg 
hófst. Það hugar að heilsu og vellíðan 
starfsfólks síns, jöfnuði innan fyrirtækisins 
og því að efnahagsstjórn sé á þá leið að hægt 
væri að viðhalda rekstrinum til lengri tíma. 

DÆMI:

Sjálfbær framtíð er ekki verkefni sem hægt 
er að klára í einum grænum. Þess vegna er 
oft talað um sjálfbærni sem vegferð en ekki 
áfangastað. Það er stöðugt hægt að bæta sig 
á þessu sviði.

Forðumst að nota hugtök eins og „sjálfbær“ 
þar sem það á raunverulega ekki við og stenst 
ekki skoðun. Einnig ber sérstaklega að varast 
notkun orðanna „vistvænt“, „umhverfisvænt“ 
og „grænt“ því slíkt er grænþvottur og rýrir 
traust á fyrirtækinu. Þó mætti tala um að einn 
kostur sé umhverfisvænni en annar ef hægt er 
að færa fullnægjandi rök fyrir því.
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Umhverfisvottanir
Til er heill frumskógur af umhverfismerkjum og vottunum á markaði en 
öll merkin eru ekki  jafn áreiðanleg. Mikilvægt er fyrir alla, sem stunda 
innkaup, að vera búnir að fara vandlega yfir þau og finna hvaða merkjum er 
raunverulega hægt að treysta. 

Umhverfisvottanir fyrir lífræna ræktun, segja til 
um að við framleiðslu hráefna í tiltekna vöru hafi 
alþjóðlegum stöðlum um lífræna ræktun verið 
fylgt. Merki um lífræna vottun á brauðtegund þýðir 
að ákveðnum skilyrðum um ræktun hráefnanna var 
fylgt, en segir ekki til um hvernig brauðið var bakað 
eða í hvernig umbúðum það er. 

Skilyrði um lífræna ræktun eru t.d:
• Sáðvara, áburður og varnarefni eru af  
   náttúrulegum toga. 
• Skiptiræktun er stunduð í stað síræktunar.
• Búfé fær lífrænt ræktað fóður.

Áreiðanleg umhverfismerki eru öll í samræmi 
við ISO 14024 staðalinn um umhverfismerk-
ingar og yfirlýsingar.  

Þau eiga eftirfarandi þætti sameiginlega:

• Úttektum er sinnt af óháðum þriðja aðila.
• Viðmiðin eru sértæk og þróuð af sérfræðingum.
• Viðmiðin byggja á lífsferilsnálgun og gera 
   þannig kröfur til hráefnis, framleiðslu, notkunar  
   og förgunar. 
• Viðmiðin eru hert á nokkurra ára fresti sem  tryggir  
   sífelldar betrumbætur á vörunni eða þjónustunni.

Umhverfismerki sem hægt er að 
treysta og snúa að umhverfi og heilsu:

Svansmerkið Evrópublómið Blái engillinn Bra Miljöval Green Seal

Umhverfismerki sem hægt er að 
treysta og snúa að lífrænni ræktun:

Sjá frekari upplýsingar um 
umhverfisvottanir á www.laufid.is

Tún Merki ES Debio

Demeter KRAV Ø-merkið

Soil association GOTS EcoCert

UMHVERFISMERKI OG LÍFRÆN VOTTUN

Umhverfismerkin segja okkur að í 
vottunarferlinu er allur lífsferill vöru eða 
þjónustu metinn, allt frá frumframleiðslu til 
notkunar og förgunar. 

Merkin um lífræna ræktun snúa að fram-
leiðsluháttum hráefna í tiltekna vöru fremur 
en allan lífsferil hennar, það nær t.d. ekki 
yfir framleiðsluhætti eða pökkun, einungis í 
iðnaðarjarðgerð.

Það er að auðveldara að læra hvaða 
umhverfismerki eru áreiðanleg (sbr. myndir 
hér að ofan) heldur en að læra hver eru 
ekki áreiðanleg, einfaldlega vegna þess hve 
ótrúlega mörg þau eru. 
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Þrjú stig verðmætasköpunar

Innleiðing hringrásarhagkerfisins fer fram í þremur 
stigum, en á hverju þeirra er markmiðið að 
hámarka verðmæti og nýtingu auðlinda sem mest:

Hönnunar- og framleiðslustigið er sennilega einn 
mikilvægasti þátturinn og hér hafa fyrirtæki, 
einkum þau sem stunda framleiðslu, mjög mikil 
áhrif. Hafa þarf í huga  að nýta sem sjálfbærastan 
efnivið í hlutina, að þeir séu hannaðir til að 
endast, eða brotna hratt niður með sem minnstum 
umhverfisáhrifum, að auðvelt sé að gera við 
þá  og þeir henti vel til endurnýtingar og/eða 
endurvinnslu.

Neyslustigið snýst um að halda hlutum í notkun 
sem lengst. Á neyslustigi eru það hegðun og 
ákvarðanir neytenda sem skipta mestu máli, en 
það ræðst oft af þáttum tengdum hönnunar- og 
framleiðslustiginu, t.d. hversu auðvelt er að gera 
við hlutinn, en einnig upplýsingum sem neytendur 
hafa hverju sinni, venjum, verðlagi og reglum.

Allt plast sem er urðað brotnar niður í örplast 
sem seytlar út í jarðveg og vatn og ógnar 
heilsu okkar.

VISSIR ÞÚ?

Þar sem enn er langt í land með að innleiða 
fullkomið hringrásarhagkerfi þá skiptir á 
okkar dögum mestu máli að úrgangur fái rétta 
meðhöndlun. Það felur m.a. í sér að flokka hann 
þannig að hægt sé að endurnýta sem mest af 
honum, tryggja að hann brotni niður eða honum 
sé fargað með viðunandi hætti.

Hönnun og 
framleiðsla

Ábyrgð 
og neysla

Meðhöndlun
úrgangs

Hringrásarhagkerfi er andstæða svonefnds línulegs 
hagkerfis, sem byggir á brottnámi auðlinda til 
framleiðslu á vörum, notkun þeirra, oft í tiltölulega 
skamman tíma, og svo förgun. 

Vandi línulega hagkerfisins er augljós: Framleiða, 
nota, henda. Að sólunda náttúruauðlindum, með 
tilheyrandi mengun, gengur ekki til lengdar meðan 
ruslahaugar heimsins stækka og stækka. 

Úrgangi sem fargað er með urðun eða brennslu 
er ekki bara lýti á jörðinni, heldur losar hann enn 
meira af gróðurhúsalofttegundum. Urðun er t.a.m. 
næststærsti losunarþáttur Reykjavíkurborgar á eftir 
samgöngum. 

Við þurfum því að endurhugsa nýtt hagkerfi fyrir 
framleiðslu og neyslu og hanna burt sóun. 
Markmiðið með slíku hagkerfi er að draga 
verulega úr auðlindanotkun, lengja líftíma efna 
og hluta og koma í veg fyrir að þau hverfi úr 
hagkerfinu sem úrgangur.

Hringrásarhagkerfi er í raun ekki nýtt af nálinni: 
Náttúran í kringum okkur er öll hönnuð til að 
ganga í hringrás, hvort sem um er að ræða líf, 
vatn, auðlindir eða orku. Í raun  er náttúran besti 
hönnuður heims því hún sóar engu, allt er nýtt 
með einum eða öðrum hætti. 

Í fullkomnu hringrásarhagkerfi, eins og á sér 
stað í náttúrunni, væri síðasta skrefið, förgun og 
meðhöndlun úrgangs, óþarfi þar sem hönnun, 
framleiðsla og nýting væri svo alger og fullkomin 
að það kæmi aldrei að síðasta stiginu. 

Hringrásarhagkerfi er orð sem heyrist æ oftar í daglegri umræðu. Það er 
hugmyndafræði sem þarf að innleiða á öllum stigum verðmætasköpunar. 

Hringrásarhagkerfið

HRINGRÁSARHAGKERFIÐ

Byggir á því að hlutir haldi verðmæti sínu og 
notagildi eins lengi og mögulegt er og þegar 
þeir  hverfa aftur til jarðarinnar raski þeir 
náttúrunni sem minnst.

Hvaða hluti framleiðir fyrirtækið, selur og/
eða notar dagsdaglega og veljið einn hlut til 
að einblína á. Hvaðan kemur efniviðurinn í 
hlutinn? Er það kannski úr margs konar 
efnivið frá ýmsum heimshornum? 
Hversu auðvelt er að gera við hlutinn ef 
hann brotnar/bilar? Hversu auðvelt er 
að endurnýta eða endurvinna hlutinn? 
Hvernig væri hægt að breyta hönnun eða 
uppsetningu hlutarins þannig að auðveldara 
væri að gera það?

?

Hverju var síðast hent í ruslið? Hvar endar 
hluturinn? Brotnar hann niður, í heild eða 
hluta? Hvað verður um efniviðinn? Gætu 
niðurbrotsefnin skaðað náttúruna eða heilsu 
okkar? Verða hlutar hans enn þá til löngu 
eftir okkar tíma?

?
Fyrir einstaklinga skiptir mestu máli að huga 
vel að því sem við eigum nú þegar, nota það 
vel og hirða um það svo það nýtist okkur sem 
lengst. Þá forðumst við óþarfa kaup og bruðl 
og hendum minna. Þetta gildir hvorutveggja 
á heimilinu og á vinnustaðnum.

Auðlindir

Framleiðsla
Notkun

Viðgerðir

Endur-
notkun

Deili-
þjónusta

Endur-
vinnsla

Endur-
framleiðsla

Hringrásar
hagkerfi

Förgun
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Gróðurhúsalofttegundir hafa verið í lofthjúpi jarðar 
frá upphafi, í mismiklu magni, og hefur magn þeirra 
hverju sinni haft áhrif á hitastig jarðar og þar af 
leiðandi loftslag og lífríki allan þennan tíma.  
Aukið magn þýðir hærra hitastig og minna magn 
lægra hitastig. 

Helstu gróðurhúsalofttegundir eru koltvísýringur 
(CO2), metan (CH4), nituroxíð (N2O) og svokölluð 
flúorgös eða F-gös. Koltvísýringur, metan og nitur-
oxíð finnast öll náttúrulega í lofthjúpnum, t.d. anda 
öll dýr frá sér koltvísýringi og plöntur nota hann sem 
orku, en flúorgösin eru manngerðar lofttegundir. 

Stærstur hluti gróðurhúsalofttegunda vegna 
athafna mannsins er á formi koltvísýrings, eða um 
og yfir 80%. Þar á eftir er metan um 10% og aðrar 
lofttegundir samtals um 10%. 

Aftur á móti eru gróðurhúsalofttegundir mis-
sterkar, þ.e. sama magn af þeim veldur mismikilli 
hlýnun. Þegar hlýnunarmáttur ólíkra gróðurhúsa-
lofttegunda er borinn saman er horft til hversu 
mikil áhrif þær geta haft yfir 100 ár, því þær eru 
mislengi að eyðast í lofthjúpnum. 

Loftslagsbreytingar

Loftslagsbreytingar

Í kjölfar iðnbyltingar, sér í lagi frá miðri 20. öldinni, 
hefur magn gróðurhúsalofttegunda aukist afar 
hratt vegna athafna mannsins. Fram til þess 
hafði magn gróðurhúsalofttegunda í lofthjúpnum 
sveiflast lítið frá lokum síðustu ísaldar, eða u.þ.b. 
síðustu 12.000 árin. 

Vissulega hefur magn gróðurhúsalofttegunda 
sveiflast þegar horft er á jarðsöguna í heild, sem 
hefur valdið hitastigs- og loftslagsbreytingum 
og útrýmingaröldum í kjölfarið. Hvergi er 
hægt að finna eins stutt tímabil þar sem magn 
gróðurhúsalofttegunda hefur aukist eins hratt og 
síðastliðin tvö hundruð ár. Útblásturinn eykst enn 
ár frá ári á ógnvænlegum hraða.

Líkt og hefur komið fram, veldur aukið magn 
gróðurhúsalofttegunda í lofthjúpi jarðar því að 
hitastig á jörðinni eykst. Þegar sveiflur verða 
í hitastigi jarðar raskast ýmsar nauðsynlegar 
hringrásir, m.a. hringrás vatns og loftslagið breytist. 

Gróðurhúsalofttegundir eru lofttegundir sem í lofthjúpi jarðar virka eins og 
einangrun. Líkt og veggir gróðurhúss hleypa þær varma frá sólinni inn en 
minna magni aftur út og valda svokölluðum gróðurhúsaáhrifum.

Gróðurhúsaáhrif eru nauðsynleg lífi á jörðinni 
en án þeirra væri töluvert kaldara, í raun 
ísöld. Aftur á móti er það óhófleg aukning 
gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum í 
andrúmsloftinu sem veldur vanda í dag.

VISSIR ÞÚ?

Afleiðingar af þessum hröðu 
loftslagsbreytingum eru m.a.:

• Auknar líkur á hamförum vegna 
  hlýnunar og röskunar veðrakerfa, líkt 
  og hitabylgjur, skógareldar, flóð og 
  fellibyljir

• Meiri líkur á uppskerubresti vegna 
  hamfara sem leiðir af sér minnkað 
  fæðuöryggi

• Líklegra að fólk missi heimili sitt vegna 
   hamfara sem fjölgar fólki á flótta

• Hækkun sjávarmáls vegna bráðnunar 
   jökla eykur líkur á miklum sjávar-
  flóðum og setja strandsvæði í hættu

• Útdauði ýmissa tegunda vegna hærra 
   hitastigs, sér í lagi þar sem kaldast er

• Súrnun sjávar sem ógnar fæðukeðju 
   sjávar og því fæðuöryggi

HlýnunarmátturGróðurhúsalofttegund Uppruni (mannlegar athafnir)

1Koltvísýringur, CO2
Brennsla jarðefnaeldsneytis

Brennsla á rusli, trjám og öðrum gróðri
Framleiðsla ýmissa efna, m.a. sements

25Metan, CH4

Framleiðsla á jarðefnaeldsneyti
Rotnun á lífrænu efni og öðrum urðuðum 

úrgangi. Frá jórturdýrum og öðrum 
landbúnaði, m.a. hrísgrjónaökrum

298Nituroxíð, N2O

Allt að 100.000Flúorgös

Frá landbúnaði og iðnaði
Brennsla jarðefnaeldsneytis

Brennsla á rusli

Alls konar iðnaðarferlar
Kælikerfi 
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Loftslagsmál á heimsvísu

Árið 1992 var Rammasamningur Sameinuðu 
þjóðanna um loftslagsmál (UNFCCC) undirritaður. 
Hann er nær algildur innan Sameinuðu þjóðanna 
en 197 aðildarríki hafa skrifað undir hann. Undir 
sáttmálanum hafa tveir alþjóðasamningar um 
loftslagsmál verið gerðir síðan; Kýótó-bókunin sem 
gilti til ársins 2020 og Parísarsáttmálinn sem gildir 
frá árinu 2021. Ísland er aðili að Rammasamningi 
Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál og báðum 
alþjóðasamningunum sem undirritaðir hafa 
verið síðan.

Hvað ætla íslensk stjórnvöld 
að gera í loftslagsmálum?

Í júní 2021 festi Alþingi í lög markmið 
íslenskra stjórnvalda um að kolefnishlutleysi 
næðist eigi síðar en árið 2040. Til að ná 
þessu markmiði og sameiginlegu markmiði 
Íslands, ESB og Noregs um alls 40% samdrátt 
í losun gróðurhúsalofttegunda fyrir 2030 var 
fyrsta fjármagnaða aðgerðaáætlun Íslands í 
loftslagsmálum gefin út árið 2018 og uppfærð 
aðgerðaáætlun gefin út 2020. 

Talið er að með þeim 48 aðgerðum sem fram koma 
í aðgerðaáætluninni frá 2020 geti náðst allt að 
46% samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda 
sem falla undir beina ábyrgð Íslands fyrir árið 
2030. Þær aðgerðir sem eru fullmótaðar muni skila 
35% samdrætti og þær sem eru í mótun 5-11% 
samdrætti að auki, eða alls 40-46%. 

Aðgerðunum er skipt í níu flokka, þar af sjö sem ná 
yfir losun á beinni ábyrgð Íslands,  flokks sem nær yfir 
aðgerðir sem falla undir ETS kerfið og eins sem nær yfir 
losun vegna landnotkunar og skógræktar (LULUCF). 
Nánar er fjallað um beina ábyrgð Íslands í viðauka.

Parísarsáttmálinn

Parísarsáttmálinn frá 2015 var fullgiltur af Alþingi 
árið 2016. Markmið samningsins er að takmarka 
hlýnun jarðar við 2°C, miðað við meðalhitastig 
við upphaf iðnvæðingar, en eins nálægt 1,5°C og 
mögulegt er. 

Markmið samningsins miða einnig að því að þróuð 
ríki styðji við þróunarríki og viðkvæm lönd við að 
efla getu þeirra til mótvægis- og aðlögunaraðgerða, 
þ.e. að takmarka losun og hjálpa við aðlögun 
vegna afleiðinga loftslagsbreytinga. Samkvæmt 
samningnum skulu aðildarríki setja sér töluleg 
markmið um samdrátt í losun gróðurhúsaloft-
tegunda. 

Þau lönd sem eru aðili að Parísarsáttmálanum 
hafa ekki verið skyldug til að setja sér ákveðin 
lágmarksmarkmið um samdrátt á losun, heldur var 
það sett í þeirra eigin hendur að ákvarða mark-
miðin. Landsframlag Íslands til Parísarsáttmálans 
fól í sér að taka þátt í sameiginlegu markmiði ESB 
og Noregs um að draga úr losun um 40% fram til 
ársins 2030, miðað við losun árið 1990, en hefur nú 
verið uppfært í 55%. Að auki hefur verið fest í lög 
að Ísland verði kolefnishlutlaust eigi síðar en 2040. 
Nánar er fjallað um sameiginlegt markmið Íslands, 
Noregs og ESB í ítarefni.
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SÚRNUN SJÁVAR

Sjórinn tekur upp meira en helming þess 
koltvísýrings sem kemur út í lofthjúpinn. 
Þetta hægir á loftslagsbreytingum en veldur 
súrnun sjávar. Koltvísýringurinn hvarfast við 
vatn og verður að sýru. Við súrnun sjávarins 
eiga lífverur með skel, m.a. svifdýr og skeldýr, 
erfiðara með að búa til og viðhalda skel sinni. 
Allur lífsferill þessara lífvera verður í kjölfarið 
erfiðari, bæði með að stækka og fjölga sér, 
þar sem aukin orka fer í viðhald skeljarinnar. 
Margar þessara lífvera, sér í lagi svifdýr, eru 
undirstaða fæðukeðju sjávar og getur fækkun 
þeirra haft gríðarleg áhrif á stofna stærri 
sjávardýra, m.a. þeirra fisktegunda sem 
mannkynið reiðir sig á til átu. 

Að auki hefur súrnun sjávar mikil áhrif á kórala, 
sem er ein sjáanlegasta breytingin sem súrnun 
sjávar hefur á lífríki þess. Kóralrif bleikjast 
og deyja í súrari sjó, en þau eru mikilvægt 
búsvæði fyrir fjölmargar lífverur sjávar.

KOLEFNISHLUTLEYSI 

Talað er um kolefnishlutleysi þegar jafnvægi 
er náð á milli losunar gróðurhúsalofttegunda, 
af völdum manna, og bindingu, þ.e. að 
nettólosun sé núll.
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Ítarefni
Skuldbindingar og markmið Íslands í loftslagsmálum. 

Landsframlag Íslands til Parísarsáttmálans fól 
í sér að taka þátt í sameiginlegu markmiði ESB 
og Noregs um að draga úr losun um 40% fram til 
ársins 2030, miðað við losun árið 1990. Í upphafi 
árs 2021 sendi Ísland inn uppfært landsframlag um 
að taka þátt í nýju markmiði ESB um 55% samdrátt 
í losun, miðað við 1990, í stað 40%, í samstarfi 
við ESB og Noreg. Að auki hefur verið fest í lög að 
Ísland verði kolefnishlutlaust eigi síðar en 2040. 

Sameiginlegt kerfi ESB, Íslands og Noregs skiptir 
losun gróðurhúsalofttegunda á svæðinu í þrjá 
flokka; losun á beinni ábyrgð ríkjanna (ESR: 
Effort Sharing Regulation), losun sem fellur 
undir viðskiptakerfi Evrópusambandsins um 
losunarheimildir (EU ETS: Emissions Trading 
System), og losun vegna landnotkunar, breytingar 
á landnotkun og skógræktar (LULUCF). Sett voru 
markmið fyrir hvern þessara flokka til að ná alls 
40% samdrætti; um 30% samdrátt í ESR, 43% í  
ETS og að losun frá LULUCF aukist ekki innan hvers 
lands. Slík viðmið hafa ekki verið sett fyrir uppfært 
markmið ESB, Íslands og Noregs um 55% samdrátt. 

Iðnaður sem fellur undir viðskiptakerfið ETS  
     (sjá nánari útskýringu á bls. 53) 
   - Eldsneytisbruni, staðbundinn iðnaður 
     (CO2), kísil- og kísilmálmframleiðsla (CO2) 
     og álframleiðsla (CO2 og PFC)
LULUCF binding og losun (sjá nánari útskýringu á bls. 53)
     - Landnotkun, breytt landnotkun og skógrækt
Alþjóðaflug- og siglingar

Hver er þá heildarlosun Íslands?

Heildarlosun Íslands árið 2019 með ETS en án 
LULUCF og alþjóðaflugs- og siglinga nam 4.722 
kt CO2-ígilda, þ.e. 4.722 milljón tonn. Þegar 
landnotkun og skógrækt (LULUCF) er talin með, 
var heildarlosun Íslands 13.794 kt CO2-ígilda, 
tæp 14 milljón tonn. Sú losun sem fellur undir 
beina ábyrgð íslenskra stjórnvalda var árið 2019 
2.883 kt CO2-ígildi eða tæp 3 milljón tonn. Helsta 
uppspretta losunar, sem er á beinni ábyrgð 
íslenskra stjórnvalda er frá vegasamgöngum (33%), 
olíunotkun á fiskiskipum (18%), iðragerjun (10%) 
og nytjajarðvegi, þ.e. vegna áburðargjafar (8%).

Hvað er viðskiptakerfið ETS?

Viðskiptakerfið ETS (Emission Trade System) felur 
í sér að losun koltvísýrings (CO2) frá ákveðinni 
starfsemi er háð losunarheimildum og tók gildi 1. 
janúar 2005. Undir þetta fellur m.a. orkuframleiðsla 
með brennslu jarðefnaeldsneytis, járnframleiðsla 
og járnvinnsla og flug milli Evrópulanda. Flug á 
milli heimsálfa er hvergi talið til ábyrgðar einstakra 
landa eða heimsálfa. Yfir 11.000 fyrirtæki bera 
ábyrgð á um 45% losunar gróðurhúsalofttegunda 
innan Evrópusambandsins og falla þarna undir. 

Þetta viðskiptakerfi er hugsað sem hagrænt 
hvatakerfi og á að leiða til minni losunar gróður-
húsalofttegunda. Þannig fá fyrirtæki innan ETS 
úthlutað ákveðnum fjölda losunarheimilda á 

hverju tímabili en heildarfjöldi losunarheimilda 
dregst saman með tímanum og ætti þ.a.l. að 
stuðlar að samdrætti í losun. 

Á tímabilinu 2013-2020 var samdráttur losunar 
um 1,74% á ári en til þess að ná skuldbindingum 
Parísarsáttmálans um 43% minni losun árið 2030 
miðað við árið 2005 verður samdrátturinn að vera 
2,2% á ári frá 2021 til 2030. 

Hvað gerist þegar fyrirtæki eiga ekki 
losunarheimildir?

Þá þurfa fyrirtæki annað hvort að þróa leiðir til 
að draga úr losun eða kaupa viðbótarheimildir á 
markaði eða opinberu uppboði. Þannig næst fram 
hagrænn hvati fyrir fyrirtæki til að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegundum.

Hvað er LULUCF?

LULUCF er flokkur landnotkunar, breyttrar land-
notkunar og skógræktar og fellur ekki undir 
beinar skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum. 
Helsta ástæðan fyrir því er að á alþjóðavísu vantar 
frekari rannsóknir á þessum losunarflokki og því 
ríkir óvissa um losunartölur frá honum. Ísland 
hefur þó skuldbundið sig til að auka ekki þessa 
losun. Unnið er að frekari rannsóknum á þessu 
sviði. Ísland getur að mjög takmörkuðu leyti talið 
fram ákveðna bindingu frá LULUCF á móti losun frá 
öðrum flokkum. 

Innan heildarmarkmiðsins, um 30% samdrátt í 
ESR, var Íslandi úthlutað 29% samdrætti. Úthlutun 
hvers ríkis tekur mið af þjóðarframleiðslu þess á 
íbúa (GDP/capital) og sérstakra aðstæðna, sem í 
tilviki Íslands voru að orkuskipti höfðu þegar átt sér 
stað í raforku og hitaveitu, sem kom til lækkunar 
markmiðsins. Íslensk stjórnvöld hafa þó sett sér 
enn hærra markmið, eða um 40% samdrátt í losun 
á beinni ábyrgð Íslands fyrir árið 2030.

Hvernig skiptist ábyrgðin á losun sem á sér 
stað á Íslandi?

Á hverju ári skilar Umhverfisstofnun til Evrópu-
sambandsins og Sameinuðu þjóðanna (UNFCCC)
 svonefnda Landsskýrslu um losun gróðurhúsa-
lofttegunda í samræmi við skuldbindingar sínar. 

Ekki fellur öll losun gróðurhúsalofttegunda, sem á 
sér stað á Íslandi, undir beina ábyrgð stjórnvalda. 
Losuninni er skipt upp eftir skilgreiningum 
Milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna um 
loftslagsmál (IPCC) og er flokkuð eftir því hvaðan 
losunin á upptök sín. 

Orka 
   - Vegasamgöngur, fiskiskip, jarðvarmavirkjanir, vélar og 
     tæki, strandsiglingar, eldsneytisbruni vegna iðnaðar, 
     innanlandsflug o.fl.
Iðnaður (sá hluti sem fellur ekki undir viðskiptakerfi ETS) 
Efna- og steinefnaiðnaður, efnanotkun, leysiefni o.fl. 
Landbúnaður
    - Iðragerjun, nytjajarðvegur, meðhöndlun  
     húsdýraáburðar og áburður
Úrgangur 
   Urðun úrgangs, meðhöndlun skólps, brennsla og 
   opinn bruni og jarðgerð

Losun sem fellur undir beina 
ábyrgð íslenskra stjórnvalda:

Losun sem fellur ekki undir beina 
ábyrgð íslenskra stjórnvalda:

Skipting losunar gróðurhúsa-
lofttegunda á Íslandi

33%

18%

8%
3%

10%

6%

20%

13%

67%
7%

6%

8%

Skipting losunar á beina 
ábyrgð stjórnvalda

Bein ábyrgð stjórnvalda ETS LULUCF Vegasamgöngur Fiskiskip Nytjajarðvegur

Urðun úrgangs Kælibúnaður (F-gös) Jarðvarmavirkjanir

Iðragerjun Vélar og tæki Annað
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Vinnuferðir:
• Dagsetning ferðar
• Fjöldi starfsfólks á ferðalagi
• Áfangastaður 
• Fararkostur sem notaður er
    - Ef um er að ræða ferð með bílaleigubíl eða 
       leigubíl skal fara eftir leiðbeiningum hér á eftir
    - Ef um er að ræða ferð með flugvél skal skila 
      upplýsingum um flugfélag, fjölda fluga og 
      brottfarar- og áfangastað hvers flugs

Bílaleigubílar og leigubílar:
• Dagsetning leigu
• Tegund bíls
• Fjöldi ekinna km 
    - Ef fyrirtæki er með bíl á leigu að staðaldri skal 
       taka saman fjölda km síðasta dag hvers mánaðar

Úrgangur:
• Dagsetning losunar úrgangs
• Magn úrgangs sundurliðað eftir flokkum

Flutningur og dreifing vara:
• Dagsetning flutnings eða dreifingar
• Brottfarar- og áfangastaður flutnings
• Tegund farartækis sem notað er til flutnings

Viðauki
Gögn fyrir útreikninga á kolefnisspori

Gögn skulu koma frá fyrirtækjum á 
eftirfarandi formi:

Ökutæki í eigu fyrirtækis:
• Tegund eldsneytis
• Magn eldsneytis (L)
• Dagsetning kaupa á eldsneyti

Eða:
• Tegund ökutækis
• Fjöldi ekinna km (tekið saman síðasta  
   dags hvers mánaðar)

Aðrar vélar sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti:
• Tegund eldsneytis
• Magn eldsneytis (L)
• Dagsetning kaupa á eldsneyti

Sérstök losun vegna framleiðslu:
• Uppspretta losunar (vegna hvaða ferla)
• Lofttegund/ir
• Magn

Rafmagnsnotkun:
• Seljandi raforku
• Magn raforku (kwst)
• Dagsetning álestrar (minnst ársfjórðungslega)

Hitaveitunotkun:
• Dreifingaraðili hitaveitu
• Notkun hitaveitu (m3)
• Dagsetning álestrar (minnst ársfjórðungslega)

Ferðir starfsfólks til og frá vinnu:
• Fjöldi starfsfólks
• Niðurstöður ferðavenjukönnunar
     - Hér kemur fram fjöldi sem ferðast á bíl, með  
        almenningssamgöngum, hjólandi eða gangandi 
        auk fjölda í hverjum bíl, tegund/stærð bíls, 
        vegalengd sem farin er og hversu oft
     - Hægt er að fá aðgang að ferðavenjukönnun 
        hjá Laufinu

Tekið skal skýrt fram hvaðan allar upplýsingar 
koma, hvort þær komi úr bókhaldi fyrirtækis, séu 
teknar saman af þjónustuaðilum eða hafi annan 
uppruna (t.d. ferðavenjukönnun til starfsfólks). 
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Fræðslustjóri

Sveinborg K. Daníelsdóttir

Rahmon Anvarov
Tæknistjóri
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Victor Pálmarsson
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Andri Thorlacius
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Magnús Jónatansson
Sölu- og markaðsmál

Klara Rut Ólafsdóttir

Finnbogi Arnar Strange
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Ingimar Jóhannesson
Forritari

Vala Smáradóttir
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