
             
 

 

EFLA verkfræðistofa | Reykjavík | Selfoss | Akureyri | Fjarðabyggð | Reykjanesbær |Sími:  412 6000 | www.efla.is   Bls.1 af 4 

 
 Verkkaupi 

Faxaflóahafnir 

Dagsetning 

 21.11  2014 

Verkheiti 

Umhverfisstefna – grænt bókhald  

Málefni 

Næstu skref í vottunarmálum fyrir Faxaflóahafnir  

Sendandi 

Helga Jóhanna Bjarnadóttir, EFLA verkfræðistofa  

Dreifing 

Helgi Laxdal,  Faxaflóahafnir  

 

 

Í þessu minnisblaði eru settar fram hugleiðingar EFLU varðandi næstu skref Faxaflóahafna varðandi gæða- 
umhverfis- og öryggisstjórnun og vottanir í framhaldi af fyrirspurn Helga Laxdal þar um.  
 

Stjórnkerfin gæða- umhverfis- og öryggisstjórnun 

Alþjóðlegu staðlasamtökin (ISO) hafa gefið út stjórnkerfisstaðlana ISO 9001:2008 sem lýsir kröfum til 

gæðastjórnunarkerfis og ISO 14001:2004 sem lýsir kröfum til umhverfisstjórnunarkerfis.  Einnig hefur BSI gefið 

út staðalinn BS OHSAS 18001:2007 sem lýsir kröfum til stjórnkerfis fyrir heilsu- og öryggismál 

(vinnuverndarmál). Þessir staðlar eru allir byggðir eins upp og eru töluverð tengsl milli krafna staðlanna.  Í töflu 

1 hér að neðan eru þessi tengsl sýnd. 

 

Staðlarnir skilgreina stjórnun mismunandi þátta í starfseminni þ.e. gæða,  umhverfis- eða öryggisþátta. Elsti og 

útbreiddasti staðallinn er ISO 9001 staðallinn og sá næstelsti er ISO 14001.  Fyrirtæki þurfa að meta ástæður og 

ávinning þess að fá viðkomandi þætti vottaða.  Hver kallar eftir vottun og hver er ástæðan?  Er um að ræða 

aðgangsmiða inn á markað eða er um að ræða ímynd svo tekið sé dæmi. Gæðastjórnunarkerfið stýrir 

grunnferlum fyrirtækisins og vottun skv. ISO 9001 gefur ákveðna viðurkenningu um skilgreind ferli er varðar 

framleiðslu eða þjónustu. Birgjar fyrir vörur eða ákveðna þjónustu kalla því oft eftir vottuðu gæðakerfi.  Slík 

vottun gefur skor t.d. í útboðum og þess háttar. Þannig velja framleiðslufyrirtæki oftast að byrja á því að fá 

vottun á gæði vörunnar sem framleidd er. Fyrir þjónustufyrirtæki skipta gæði einnig miklu máli og birgjar 

þjónustu geta kallað eftir vottun t.d. á það við um ráðgjafafyrirtæki.  Varðandi umhverfisstjórnunina þá er 

drifkrafturinn misjafn. Hann getur t.d. verið eins og fyrir gæðastjórnunina aðgangsmiði inn á markað og  skor í 

útboðsgögnum. Tiltekin fyrirtæki svokölluð meira mengandi fyrirtæki (fyrirtæki sem flokkast í fylgiskjali 1 skv. 

rg. 785/1999) þurfa skv. starfsleyfi að starfa eftir umhverfisstjórnun í samræmi við ISO 14001 eða EMAS 

reglugerðina (valfrjáls reglugerð).  Einnig getur staðfesting óháðs aðila á því að fyrirtækið sé að uppfylla allar 

kröfur sem gerðar eru til þeirra er varðar umhverfismál skipt miklu máli. Þannig fá fyrirtæki sem vottuð eru skv. 

ISO 14001 staðfestingu óháðs aðila á að öllum lagalegum kröfum sé framfylgt og að unnið sé stöðugt að 

úrbótum hvað varðar frammistöðu fyrirtækisins í umhverfismálum.  Aðrar ástæður fyrir vottuðu 

umhverfisstjórnunarkerfi geta einnig verið þær að fyrirtæki vilji sýna gott fordæmi og í tilfelli sveitarfélags 

skiptir þessi forsenda miklu máli t.d. við ákvörðun Reykjavíkurborgar (Umhverfis- og skipulagssvið) að fara í 

vottaða umhverfisstjórnun.   
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Tafla 1.   Tengsl ISO 14001, ISO 9001 og OHSAS 18001 staðlanna.  

Kröfur í stöðlum Tilvísanir í staðla 

 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

Almennar kröfur x x x 

Stefnur x x x 

Skipulag    

Umhverfisþættir  x  

Áhersla á viðskiptavini/gæðaþættir x   

Öryggisþættir, áhættumat   x 

Lagalegar kröfur og aðrar kröfur  x x 

Kröfur sem tengjast vörunni x   

Markmið, takmörk áætlanir x x x 

Innleiðing og starfræksla    

Auðlindir, hlutverk, ábyrgð og völd x x x 

Hæfni, þjálfun vitund x x x 

Samskipti x x x 

Skjalfesting x x x 

Skjalastýring x x x 

Rekstrarstýring x x x 

Innkaup x x x 

Auðkenning og rekjanleiki x   

Eignir viðskiptavina x   

Viðbrögð og viðbúnaður við 
neyðarástandi 

 x x 

Stýring frábrigðavöru x   

Rannsókn atvika   x 

Ferli tengd viðskitavinum x   

Gátun    

Vöktun og mæling x x x 

Ánægja viðskiptavina x   
 

Mat á hlítingu x x x 

Frábrigði, úrbætur og forvarnir x x x 

Stýring skráa x x x 

Innri úttektir x x x 

Rýni    

Rýni stjórnenda x x x 

 

Fyrirtæki, sérstaklega þau sem geta haft einhver neikvæð áhrif á umhverfið og eru staðsett þar sem nánasta 

umhverfi er viðkvæmt hafa sóst eftir því að fá umhverfisvottun skv. ISO 1400 til að fá óháða staðfestingu á 

umhverfisstjórnun sinni. Það sem átt er við með „að vera staðsett í viðkvæmum umhverfi“ er t.d. staðsetning 

nærri íbúabyggð, sjúkrastofnunum, skólum og ferðamannastöðum eða t.d. stöðum á náttúruminjaskrá.  Einnig 

getur talist til viðkvæms umhverfis staðsetning nærri matvælaframleiðslu og landbúnaði allt eftir því hver 

möguleg umhverfisáhrif viðkomandi rekstrar er.   

 

Önnur ástæða þess að sóst er eftir umhverfisvottun skv. ISO 14001 er að litið er á virka umhverfisstjórnun sem 

aukin gæði og sjá slík fyrirtæki samkeppnisforskot af því að hafa vottaða umhverfisstjórnun.   
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Vottun skv. OHSAS 18001 er gjarnan tekin í kjölfar ISO 14001 vottunar sérstaklega hjá fyrirtækjum þar sem 

vinnuumhverfi getur verið varasamt.   

Umhverfisstjórnun hjá höfnum og vottanir 

Tvær gerðir umhverfisstjórnunarkerfa ná yfir rekstur hafna, umhverfistjórnun skv. alþjóðlegum ISO 14001 
staðli eða samkvæmt PERS staðli (Ports Environmental Review System) sem er nú rekið og viðhaldið af 
evrópsku hafnasamtökunum, ESPO. 
 
Vægi umhverfismála hefur verið vaxandi hlutur í starfsemi hafna í löndunum í kringum okkur og hafnir á 
Norðurlöndunum og margar á Bretlandseyjum eru mjög framarlega á þessu sviði og birta upplýsingar um 
árangur í umhverfismálum á heimasíðum sínum.  
 
Af 75 höfnum sem eru á skrá hjá ESPO eru 29 hafnir með ISO 14001 vottun og 17 með PERS vottun, þar af eru  
7 með báðar vottanirnar. Á Norðurlöndum eru 7 hafnir með ISO 14001 vottun  en engin með PERS vottun           
(Álaborg, Gautaborg, Trelleborg, Helsinki, HamniKota, Turku, Oslo).  Einnig eru hafnirnar í Dublin, Cork og hluti 
af höfninni í London vottaðar skv. þeim staðli auk hafna á meginlandinu. 
 
Hagur af innleiðingu vottaðrar umhverfisstjórnunar er bæði inná við og út á við.  Innri hagur felst í skilvirkara 
verklagi sem leiðir til sparnaðar, t.d. hráefnissparnaðar, orkusparnaðar  og minni kostnaðar vegna sóunar eða 
mistaka.   Einnig má benda á að fræðsla og þjálfun starfsmanna verður skilvirkari og samskipti sömuleiðis. 
Starfsmönnum opnast leiðir til að leggja fram tillögur að umbótum og allt umbótastarf verður markvissara. 
Slíkt hefur jákvæð áhrif á starfsandann. Ytri hagur fyrirtækja af umhverfisstjórnun felst m.a. í bættri ímynd og 
möguleikum á betri árangri í öflun nýrra viðskipta sem aftur gefur möguleika á meiri hagnaði, þ.e. í tilfelli 
Faxaflóahafna að auka áhuga leigjenda og útgerða (skemmtiferða)skipa.  
 

Staðan hjá Faxaflóahöfnum í dag 

Í október 2011 samþykkti stjórn Faxaflóahafna umhverfisstefnu fyrirtækisins.  Sem liður í þeirri stefnumótun 
fór fram greiningarvinna á starfseminni, þar sem mikilvægir umhverfisþættir voru skilgreindir og áhrif þeirra 
greind.  Samantekt var gerð á þeim umhverfiskröfum sem koma fram í lögum, reglugerðum og starfsleyfi 
fyrirtækisins. Lagalegar kröfur voru sömuleiðis tengdar við umhverfisþættina. Mikilvægir umhverfisþættir eru 
vaktaðir og upplýsingar um þá birtar í grænu bókhaldi fyrirtækisins sem gerir grein fyrir árangri í 
umhverfismálum. 
 
Unnið hefur verið gæðastjórnunarkerfi fyrir Faxaflóahafnir skv. ISO 9001 staðli, en kerfið er ekki vottað og 
aðeins innleitt að hluta.  
 
Staðan mála varðandi greiningu áhættuþátta í vinnuumhverfi er ekki þekkt af hálfu ráðgjafa en skv. lögum 
46/1980 og reglugerð 920/2006 skal fara fram áhættumat allra starfa.  Sú vinna er fyrsti hlutinn í innleiðingu 
öryggisstjórnunar skv. OHSAS 18001.  Þegar þeirri vinnu er lokið er kerfisgerð og stjórnun öryggis- og 
vinnuverndarmála gerð á sambærilegan hátt og stjórnun umhverfisþáttanna í umhverfisstjórnun.   
 

Næstu skref 

Sífellt strangari kröfur eru gerðar til umhverfismála og ábyrgð rekstaraðila hefur aukist töluvert á undanförnum 
árum.  Nú er svo komið að umhverfismál eru orðin mikilvægur þáttur út frá rekstrarlegu sjónarmiði og 
frammistaðan í umhverfismálum getur haft umtalsverð áhrif á fjárhag og ímynd starfseminnar. 
 

Hjá Faxaflóahöfnum hafa núþegar verið stigin mjög mikilvæg skref í átt að innleiðingu virkrar 
umhverfisstjórnunar skv. ISO 14001 staðlinum.  Í ljósi þeirrar þróunar í ytra og innra umhverfi Faxaflóahafna til 
dæmis hvað varðar nánd við íbúabyggð, umsvif ferðaþjónustu á hafnarsvæðinu, og þess að á svæðum 
Faxaflóahafna eru mengandi fyrirtæki er mikilvægt að Faxaflóahafnir gefi tóninn er varðar þá stjórnun á 
málaflokknum sem þarf að vera. Þannig leggur ráðgjafi til að Faxaflóahafnir ljúki vinnu sem þegar er hafin við 
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innleiðingu ISO 14001 vottunar.  ISO 14001 umhverfisvottun er alþjóðleg vottun, langútbreiddasta vottunin á 
sviði umhverfismála og með því að byggja upp stjórnkerfi fyrir slíka vottun er kominn grunnur að stjórnkerfi 
sem nýtist ef ákveðið verður síðar að bæta við OHSAS 18001 vottun fyrir vinnuvernd eða ISO 9001 fyrir 
gæðamálin.  
 

Næstu skref við innleiðingu ISO 14001 umhverfisvottunar væri gerð umhverfismarkmiða og aðgerðaráætlunar 

fyrir umhverfisþætti starfseminnar í takt við umhverfisstefnu Faxaflóahafna. Síðan kæmi uppbyggingu 

stjórnkerfis fyrir umhverfisstjórnunina og innleiðing verklags. Við uppbyggingu stjórnkerfisins eru útbúnar 

verklagsreglur, kerfislýsingar og ábyrgð starfsmanna skilgreind. Innleiðingin felst í því að skipulagi verklags er 

komið á og starfsmenn taka að vinna í samræmi við það. Að sjálfsögðu er byggt á því skipulagi sem er í dag því 

margt er mjög vel gert en yfirfara þarf hvað vantar upp á.  Innri úttektir eru gerðar til að sannreyna vinnuferlið 

og meta árangur innleiðingarinnar.  Ferlinu lýkur á vottun með úttekt óháðs vottunaraðila. Til að viðhalda 

vottuninni fara úttektir óháðs aðila fram með reglulegu millibili.  

 

Megin ástæður fyrir vottun skv. ISO 14001 fyrst:   

1. Starfsemi Faxaflóahafna er í mikilli nánd við íbúabyggð og svæði sem eru í mikilli uppbyggingu.  

Ferðaþjónusta og matvælavinnsla er hluti af þeirri starfsemi sem er á hafnarsvæðinu. Mengandi 

fyrirtæki eru sömuleiðis á svæði hafnarinnar og öll þessi starfsemi þarf að starfa í góðri sátt hvert við 

annað. Þannig er mjög mikilvægt að góð og markviss stjórnun sé á umhverfisþáttum í starfseminni og 

ímynd hafnarinnar skiptir þar einnig miklu máli.  Vottun óháðs aðila er því talin mikilvæg.     

2. Þar sem byggður hefur verið grunnur að stjórnkerfi skv. einu af þessum þremur stöðlum (ISO 14001, 

ISO 9001 og OHSAS 18001) er tiltölulega auðvelt að bæta við vottun fyrir vinnuverndarmálin eða 

gæðamálin síðar. Ráðgjafi telur vinnuverndarmálin mikilvæg en mælir ekki með að taka OHSAS 18001 

vottun á sama tíma og ISO 14001. Sömuleiðis telur ráðgjafi að hugleiða ætti vottun skv. ISO 9001 eftir 

að ISO 14001 vottun hefur fengist.    

Mælt er með að vinna við vottun skv. ISO 14001 verði unnin fyrir alla starfsemi Faxaflóahafna og að vinnan 
verði unnin samhliða fyrir öll hafnarsvæðin.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


