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Inngangur 

Minnisblað þetta er unnið að beiðni stjórnenda Faxaflóahafna í framhaldi af fundi þann 21.04.2015 
með hafnarstjóra og forstöðumanni rekstrardeildar. 

Lýst var þörf fyrir að taka skref fram á við í umhverfismálum og varðandi heilsu og öryggi starfsmanna. 
Rætt var um að taka upp stjórnunarkerfi til að ná fram skilvirkari stjórnun þessara málaflokka.  

 

Þörfin fyrir stjórnunarkerfi 

Umhverfismál, heilsu og öryggismál starfsmanna, gæðamál og upplýsingaöryggi eru þeir málaflokkar 
þar sem algengt er að stöðlum um stjórnunarkerfi sé beitt. Auk þess eru komnir fram fleiri staðlar, þar 
á meðal um „eignastjórnun“(Asset management) fyrir mannvirki, fasteignir og landsvæði.  

Faxaflóahafnir eru umfangsmikið fyrirtæki með dreifða starfsemi og fjölbreytt viðfangsefni, en 
tiltölulega fámennt starfslið. Eðli fyrirtækisins leggur mikið á stjórnendur. Hver um sig hefur sjálfstætt 
hlutverk en til þess að gera lítið bakland í fyrirtækinu. Vinna við málaflokka krefst talsverðar þekkingar 
á hverju sviði. Stjórnendur ákvarða viðfangsefni sem eru mikilvæg, gera framkvæmdaáætlanir til að 
koma á breytingum og vinna að stöðugum umbótum. Viðfangsefni málaflokksins kalla oft á framlag og 
þátttöku frá mismundandi samstarfsfólki og starfseiningum eftir eðli mála. 

Tilgangur stjórnunarkerfis er tvíþættur: 
a. Að vera einskonar leikskipulag stjórnunar, þar sem stjórnendur sammælast um stefnumið, 

ákveða breytingar og vinna samkvæmt framkvæmdaáætlun til að ná markmiðum. Þessu fylgir 

eftirfylgni þar sem sameiginlega er tekið á hindrunum og árangur að aðgerðum er metinn 

sameiginlega. 

b. Að mynda rekstrarumgjörð þar sem festa og aðhald tryggir stöðugan og góðan rekstur og það 

sem fer úrskeiðis er notað til að finna tækifæri til að gera betur. 

Þörf er fyrir samstillta stjórnunarhætti sem auðvelda stjórnendum að ná fram breytingum og umbótum 
með þátttöku mismunandi aðila í fyrirtækinu. 

Stjórnunarkerfi getur skilað stjórnendum miklum árangri en jafnframt er það vandaverk er að koma því 
á vegna aðstæðna í fyrirtækinu.  

Ný viðhorf 

Vottuð stjórnunarkerfi hafa verið í notkun í áratugi. Oft hafa þau skilað miklum árangri. Þau hafa samt 
á sér misjafnt orð vegna skriffinnsku. Hættan er sú að búið sé til allt of mikið af skjölum og þá verða til 
bólgnar handbækur. Jafnframt er tilhneiging til að taka upp auknar skráningar til að tryggja að hlutir 
séu gerðir. Reynslan hefur sýnt að stundum er of langt er gengið í þessa átt. Hugmyndin um 
gæðastjórnunarkerfi hefur þroskast. Dregið hefur verið úr kröfum um skjalfestingu, nema þar sem 
þeirra er krafist samkvæmt opinberum reglum, s.s. í lyfjaiðnaiði, varðandi lækningatæki og vegna 
flugöryggis svo dæmi séu nefnd. Aðalatriðið er að hlutirnir séu gerðir og skráningar eru ekki skilyrði. 

Þessi viðhorfsbreyting hefur fengið byr í seglin með nýrri útgáfu staðla fyrir stjórnunarkerfi. Nýjar 
útgáfur staðla um umhverfisstjórnun, stjórnun heilsu og öryggismála, gæðastjórnun munu innihalda 
samræmda lýsingu á stjórnunarviðfangsefnum sem auðveldar uppsetningu stjórnunarkerfis og 
tengingu hvers málaflokks við stjórnunarkerfið. Þær eru væntanlegar nú í ár. 

Stjórnunarkerfið snýst um það sem gert er í fyrirtækinu. Athyglin á hverjum stað þarf að beinast 
heildarsýn t.d varðandi slysahættu og umhverfisáhættu. Þannig getur áhættumat sem unnið er í 
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starfsstöð átt við umhverfisslys, slys á mönnum og aðra áhættu í starfsemi. Ef þörf er á eru skjöl gerð 
um hvernig á að gera hlutina. Lítil þörf er fyrir yfirlitsskjöl sem ekki hafa beina notendur. 

Staða málaflokka 

Umhverfismál 

Grænt bókhald hefur verið haldið um árabil og gerð er árskýrsla, sem gefur yfirgripsmikla sýn á 
umhverfismál hafnanna.  

Gerð var ítarleg umhverfisathugun árið 2011 rituð umhverfisskýrsla þar sem settir eru fram 
umhverfisþættir og myndaður grunnpunktur. Þar var gerð greining á lögum og reglugerðum. 

Árið 2012 var samþykkt umhverfisstefna, sem inniheldur stefnumið sem er sett upp á annan veg en 
fyrrnefndir umhverfisþættir.  

Upp á síðkastið hafa ýmsar umbætur verið gerðar í umhverfismálum og bætt við umhverfismælingum 
t.d. hávaðamælingum.  

Ekki hefur verið gerð framkvæmdaáætlun í umhverfismálum, og ekki sett árleg markmið. 

Heilsa og öryggi starfsmanna  

Áhættumat starfa var sett upp árið 2007. Vel var farið af stað og tekin forysta við að uppfylla kröfur 
reglugerðar og koma á vönduðum starfsháttum. Búið er að vinna úr greindri áhættu á flestum sviðum.  

Ekki hefur tekist að fylgja eftir þeim framförum sem orðið hafa hér á landi síðustu árin. Hafið er átak í 
slysavörnum. 

Verkefnið 

Stefnt verður að vottun skv. ISO 14001 fyrir umhverfisstjórnunarkerfi og sambærilegri vottun fyrir 
stjórnunarkerfi heilsu og öryggis (OHSAS 18001 eða ISO 45001).  

Markmiðið er að fá vottun vorið eða haustið 2016, eftir því hvaða leiðir og umfang er valið. 

Ákvörðun um hvaða vottun verður sóst eftir fyrst, verður tekin eftir að stöðumat hefur farið fram og 
gapagreining hefur verið gerð. 

Unnið verður út frá þeirri forsendu að vottun stjórnunarkerfis nái til allar starfseminnar þegar fram líða 
stundir. 

Miðað er við að niðurstaðan sé virkt stjórnunarkerfi, sem er vottað fyrir afmarkaða málaflokka og 
starfsemi, en heildstætt fyrir stjórnendur. 

Verkefnisferill 

Hér á eftir verður gefið yfirlit yfir verkliði verkefnis við uppbyggingu stjórnunarkerfisins. 

Stöðumat og gapagreining 

Undirbúningur, ákveða verkefnisstjórnun og þátttöku. 

Stefnumarkandi viðfangsefni. Umfang stjórnunarkerfis. Upplýsingaöflun um forsendur þess, 
svo sem viðfangsefni sem skipta máli, hagsmunaaðila, staðsetningar, starfsemi og einingar. 

Vinna að umhverfismálum: 

 Skilgreining umhverfisþátta sem hægt er að stýra í þeim tilgangi að draga úr 

umhverfisáhrifum. 
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 Úrvinnsla umhverfisþátta sem felst í að taka tillit til krafna í lögum og reglugerðum og 

ákvarða nauðsynlega stýringu, fara yfir núverandi vöktun og mælingar, þá stýringu 

sem fyrir hendi er.  

 Greining áhættu, rýni á þeim þáttum og stefnumiðum sem sett hafa verið fram. 

Greina breytingar. Undirbyggja og ákvarða mælikvarða og markmið, stilla upp efni í 

framkvæmdaáætlun og leggja fram. 

 Þátttaka starfsmanna í umhverfismálum, efla vitund, upplýsa og fela starfsmönnum 

hlutverk. 

 Mælingar, samantekt, skýrslugerð, mat á árangri 

 Stýring, búnaður vegna umhverfismála, umsýsla og rekstrarstýring umhverfismála 

Vinna að öryggismálum starfsmanna 

 Endurnýjun áhættugreiningar, skilgreina hættur og aðgerðir til að verjast þeim.  

 Þátttaka starfsmanna, efla vitund gagnvart eigin ábyrgð, auka kunnáttu starfsmanna, 

tryggja samstaf og stuðning stjórnenda. 

 Viðbúnaður yfirfarinn og viðbragðsáætlanir endurskoðaðar. 

 Skráning atvika, rannsókn og greining á slysum og næstum því slysum ásamt 

upplýsingamiðlun. 

 Markmið, framkvæmdaáætlun fyrir aðgerðir til að verjast slysum og draga úr 

afleiðingum þeirra. 

Stoðverkefni: 
Mannauðsmál, kunnátta og hæfni. Ákvarða hvaða hæfni er þörf fyrir til að fást við störfin. 
Setja upp kerfishluta eða  skipulag þar sem kunnátta er byggð upp eftir þörfum og haldið 
er utan um hvernig hæfniskröfur eru uppfylltar. 

Gögn og gagnaferlar 

 Gögn sem þarf að viðhalda, svo sem handbók, teikningar  osfrv. 

 Gögn sem er aflað og þau varðveitt, unnið úr þeim eftir þörfum til að veita 

upplýsingar 

 

Eftirfylgni, rýni stjórnenda og umbætur 

Útbreiðsla, innri úttektir, innleiðing og undirbúningur vottunar.  

Samantekt 

Gert er ráð fyrir að fá vottun vorið eða haustið 2016, eftir því hvaða leiðir og umfang er valið. Er þá 
stefnt að umhverfisstjórnunarkerfi skv. ISO 14001 og stjórnunarkerfi heilsu og öryggismála skv. ISO 
45001. 

Nokkrir valkostir eru við uppbygginguna. Til greina kemur að afmarka starfsemi til vottunar þröngt í 
byrjun og skipuleggja síðan útbreiðslu eða vinna frá upphafi að uppbyggingu fyrir víðtækara svið með 
því að taka fyrir fleiri málaflokka í einu, fleiri tegundir þjónustu og staðsetningar. 

Unnið verður að stöðumati og undirbúningi. Gerðar verða áætlanir um viðfangsefni og framvindu, tíma 
og kostnað. Sett verða markmið fyrir verkefnið og því skipt í áfanga. Skipulagt verður hvað unnið er 
sameiginlega fyrir málaflokka og hvað er sértækt. 

Verkefnið við uppbyggingu stjórnunarkerfis verður gangsett þegar þessar áætlanir liggja fyrir. 


