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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/2286 

frá 6. desember 2017 

um viðurkenningu á að kröfur í umhverfisstjórnunarkerfinu Eco-Lighthouse séu í samræmi við  

samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB (EMAS) í samræmi við 45. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins 

(tilkynnt með númeri C(2017) 8082) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 frá 25. nóvember 2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/ 

stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 761/2001 og ákvarðana 

framkvæmdastjórnarinnar 2001/681/EB og 2006/193/EB (1), einkum 45. gr., 

að höfðu samráði við nefndina sem komið var á fót með 49 gr. reglugerðar (EB) nr. 1221/2009, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilgangurinn með umhverfisstjórnunarkerfi ESB er að stuðla að stöðugt betri árangri fyrirtækja/stofnana í umhverfis-

málum með því að stofna umhverfisstjórnunarkerfi og koma því í framkvæmd, meta árangurinn af slíku kerfi, veita 

upplýsingar um árangur í umhverfismálum, halda uppi opnum skoðanaskiptum við almenning og aðra hagsmunaaðila 

og stuðla að virkri þátttöku starfsmanna. 

2) Fyrirtæki/stofnanir, sem beita öðrum umhverfisstjórnunarkerfum og hafa hug á að flytja sig til umhverfisstjórnunarkerfis 

ESB, ættu að geta gert það á sem auðveldastan hátt. Taka ætti til athugunar tengsl við önnur umhverfisstjórnunarkerfi til að 

auðvelda innleiðingu umhverfisstjórnunarkerfis ESB án þess að tvítaka núverandi starfsvenjur og málsmeðferðarreglur. 

3) Í því skyni að auðvelda innleiðingu umhverfisstjórnunarkerfis ESB og komast hjá því að tvítaka núverandi starfsvenjur 

og málsmeðferðarreglur, sem byggjast á öðrum umhverfisstjórnunarkerfum sem eru vottuð með viðeigandi 

málsmeðferðarreglum, skal líta svo á að viðkomandi hlutar annarra umhverfisstjórnunarkerfa, sem framkvæmdastjórnin 

viðurkennir að séu í samræmi við samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB, teljist jafngildir þessum kröfum. 

4) Þessi viðurkenning ætti að byggjast á greiningu á kröfunum og málsmeðferðarreglunum í þessum umhverfis-

stjórnunarkerfum og á getu þeirra til að ná sömu markmiðum og samsvarandi kröfur í reglugerð (EB) nr. 1221/2009. 

5) Noregur sendi framkvæmdastjórninni skriflega beiðni um viðurkenningu á Eco-Lighthouse-umhverfisstjórnunarkerfinu 

26. janúar 2016. Þessari beiðni var fylgt eftir með viðbótarupplýsingum til að veita framkvæmdastjórninni nauðsynlegar 

sannanir til að meta jafngildi viðkomandi hluta umhverfisstjórnunarkerfisins og krafnanna í umhverfisstjórnunarkerfi 

ESB. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Á grundvelli þeirra gagna sem norsk yfirvöld lögðu fram viðurkennir framkvæmdastjórnin að þeir hlutar Eco-Lighthouse-

kerfisins, sem eru tilgreindir í viðaukanum við þessa ákvörðun, séu í samræmi við samsvarandi kröfur í reglugerð (EB) 

nr. 1221/2009. 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 328, 12.12.2017, bls. 87. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 69/2018 

frá 23. mars 2018 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins nr. 6, 30.1.2020, bls. 58. 

(1) Stjtíð. ESB L 342, 22.12.2009, bls. 1. 
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2. gr. 

Breytingar á kröfunum í Eco-Lighthouse-kerfinu, sem hafa áhrif á núverandi viðurkenningu, skulu tilkynntar til 

framkvæmdastjórnarinnar a.m.k. einu sinni á ári. Ef breytingar verða á þessum kröfum eða á kröfunum í reglugerð (EB) 

nr. 1221/2009 er framkvæmdastjórninni heimilt að ákveða að afturkalla eða breyta núverandi ákvörðun. 

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 6. desember 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Karmenu VELLA 

framkvæmdastjóri. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Inngangur 

Með reglugerðinni um umhverfisstjórnunarkerfi ESB (1) er komið á fót hágæða stjórntæki fyrir fyrirtæki/stofnanir til að meta, 

tilkynna og bæta árangur sinn í umhverfismálum að eigin frumkvæði. Umhverfisstjórnunarkerfi ESB er opið öllum fyrirtækjum/ 

stofnunum sem vilja gjarnan bæta árangur sinn í umhverfismálum. Það nær yfir allar atvinnugreinar og þjónustugeira og gildir 

um allan heim. 

Tilgangurinn með umhverfisstjórnunarkerfi ESB er að stuðla að stöðugt betri árangri fyrirtækja/stofnana í umhverfismálum 

með því að stofna umhverfisstjórnunarkerfi og koma þeim í framkvæmd, meta árangurinn af slíkum kerfum á kerfisbundinn, 

hlutlægan og reglubundinn hátt, veita upplýsingar um árangur í umhverfismálum, koma á opnum skoðanaskiptum við 

almenning og stuðla að virkri þátttöku starfsfólks fyrirtækja/stofnana samhliða því að veita viðeigandi þjálfun. 

Reglugerðin um umhverfisstjórnunarkerfi ESB tryggir trúverðugleika og gagnsæi í umhverfisárangri fyrirtækja/stofnana, sem 

skráð eru í umhverfisstjórnunarkerfi ESB, í gegnum kerfi staðfestingar þriðju aðila sem sannprófendur, sem eru faggiltir eða 

með leyfi, inna af hendi. 

Til að auðvelda skráningu fyrirtækja/stofnana, sem hafa innleitt önnur umhverfisstjórnunarkerfi og vilja færa sig yfir í 

umhverfisstjórnunarkerfi ESB, er mælst til þess í reglugerðinni (2) að framkvæmdastjórnin skuli viðurkenna önnur lands- eða 

svæðisbundin umhverfisstjórnunarkerfi, eða hluta þeirra, þar sem er farið að samsvarandi kröfum í reglugerðinni, að því 

tilskildu að tilteknum skilyrðum sé fullnægt. 

Í 45. gr. reglugerðarinnar kemur fram að aðildarríkin geti sent framkvæmdastjórninni skriflega beiðni um viðurkenningu á 

fyrirliggjandi umhverfisstjórnunarkerfum, eða hlutum þeirra, sem vottað er, í samræmi við viðeigandi vottunaraðferðir sem eru 

viðurkenndar á lands- eða svæðisvísu, að uppfylli samsvarandi kröfur í þessari reglugerð. 

Að lokinni athugun á þessari beiðni og í samræmi við ráðgjafarnefndarmeðferðina, sem um getur í 2. mgr. 49. gr. 

reglugerðarinnar, skal framkvæmdastjórnin viðurkenna viðeigandi hluta umhverfisstjórnunarkerfanna og viðurkenna kröfur um 

faggildingu eða leyfisveitingu til vottunaraðila ef hún álítur að aðildarríki hafi: 

— Tilgreint nægilega og skilmerkilega viðeigandi hluta umhverfisstjórnunarkerfanna og samsvarandi kröfur í þessari 

reglugerð í beiðni sinni 

— Fært fullnægjandi sönnur á jafngildi allra viðeigandi hluta viðkomandi umhverfisstjórnunarkerfis við þessa reglugerð 

Afleiðing af viðurkenningu: Á grundvelli 3. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar skal fyrirtækjum/stofnunum, sem vilja fá skráningu í 

umhverfisstjórnunarkerfi ESB, sem nota vottað umhverfisstjórnunarkerfi sem er viðurkennt í samræmi við 45. gr., ekki skylt að 

framkvæma þá hluta sem hafa verið viðurkenndir sem jafngildir þessari reglugerð. 

Hins vegar skal veita því athygli að ákvæði 18. gr. gilda við sannprófun á undirbúningi fyrir skráningu í umhverfisstjórnunarkerfi 

ESB eða fyrir endurnýjun á skráningunni. 

Sannprófandi, sem er faggiltur eða með leyfi fyrir umhverfisstjórnunarkerfi ESB, skal meta hvort tilskildar málsmeðferðarreglur, 

s.s. umhverfisrýni, umhverfisstefna, umhverfisstjórnunarkerfi eða umhverfisúttekt fyrirtækis/stofnunar og framkvæmd þeirra, 

uppfylli kröfurnar í reglugerðinni. Því skal einnig sannprófa þá hluta annars umhverfisstjórnunarkerfis, sem er viðurkennt í 

samræmi við 45. gr. að séu í samræmi við samsvarandi kröfur í reglugerð (EB) nr. 1221/2009, til að tryggja að framkvæmd þeirra 

sé í samræmi við kröfurnar sem ákvarðað hefur verið að séu jafngildar í núverandi viðurkenningu. 

Til dæmis kemur sú staðreynd að málsmeðferð varðandi skjalahald í öðru umhverfisstjórnunarkerfi er viðurkennd sem jafngild 

ekki í veg fyrir sannprófun á réttri framkvæmd þessarar málsmeðferðar til að tryggja að hún taki til tilskilinna mikilvægra 

upplýsinga. 

  

(1) Reglugerð (EB) nr. 1221/2009 

(2) Ákvæði 45. gr. reglugerðar (EB) nr. 1221/2009 
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Í tilskipun um opinber innkaup (1) er einnig vísað til þessarar viðurkenningar þar eð í 2. mgr. 62. gr. hennar stendur að önnur 

umhverfisstjórnunarkerfi, sem eru viðurkennd í samræmi við 45. gr. reglugerðar (EB) nr. 1221/2009, séu ein af þremur 

tegundum vottorða sem samningsyfirvöld, sem krefjast þess að lögð séu fram vottorð sem staðfesta að kröfur í tilteknum 

umhverfisstjórnunarkerfum eða tilteknum umhverfisstjórnunarstöðlum séu uppfylltar, geta vísað til í tengslum við opinber 

innkaup. 

Hinn 26. janúar 2016 sendi Noregur bráðabirgðaumsókn um viðurkenningu, samkvæmt reglugerðinni um umhverfisstjórnunarkerfi 

ESB, á landsbundna umhverfisvottunarkerfinu Eco-Lighthouse Foundation (hér á eftir nefnt ELH). Þessari beiðni var fylgt eftir 

með viðbótarupplýsingum til að útskýra með skýrum hætti kröfurnar í Eco-Lighthouse-stjórnunarkerfinu og samsvarandi kröfur í 

reglugerðinni um umhverfisstjórnunarkerfi ESB (þ.m.t. viðaukar) og til að veita framkvæmdastjórninni nauðsynlegar sannanir til 

að ákvarða mögulegt jafngildi viðkomandi hluta umhverfisstjórnunarkerfisins. 

Á grundvelli þessara gagna gat framkvæmdastjórnin ákvarðað stig samræmis á milli krafnanna í umhverfisstjórnunarkerfinu, 

sem um ræðir, og samsvarandi krafna í reglugerðinni um umhverfisstjórnunarkerfi ESB, eins og útskýrt er nánar í eftirfarandi 

skjali. 

Skýringatafla ELH — hugtök 

ELH-hugtak (IS) ELH-hugtak (NO) Skilgreining ELH á hugtaki 

Eco-Lighthouse Foundation 

(Eco-Lighthouse/ELH) 

Stiftelsen Miljøfyrtårn 

(Miljøfyrtårn) 

Lögaðili sem fer með yfirstjórn, vöktun og þróun á vottunarkerfi 

ELH. 

Umhverfisyfirlýsing í ELH Miljøkartlegging Veflæg skýrslugjöf sem búin var til út frá skrá yfir viðmiðanir sem 

ráðgjafi gerði drög að. Fyrirtæki skjalfestir hvernig viðmiðanirnar eru 

uppfylltar. Vottunaraðili samþykkir að lokum Miljøkartlegging og 

staðfestir þannig að viðmiðanir í ELH séu uppfylltar. 

Almennar atvinnugreinavið-

miðanir 

Felles kriterier Viðmiðanir sem gilda um öll fyrirtæki sem óska eftir ELH-vottun. 

Fyrirtækið tilgreinir einnig hvort það eigi eða leigi húsnæðið þar sem 

það er staðsett sem ræður úrslitum um það hvaða viðmiðanir gilda 

sem varða t.d. orku, förgun úrgangs o.s.frv. Almennar atvinnu-

greinaviðmiðanir taka á mikilvægustu umhverfisþáttunum sem eru 

sameiginlegir öllum fyrirtækjum. 

Sértækar atvinnugreinavið-

miðanir 

Bransjespesifikke 

kriterier 

Viðmiðanir sem gilda um fyrirtæki í tilteknum atvinnugreinum sem 

óska eftir ELH-vottun. Sértækar atvinnugreinaviðmiðanir fyrir 

fyrirtæki taka á mikilvægustu umhverfisþáttunum fyrir atvinnugreinina. 

Umhverfisstjóri miljøfyrtårnansvarlig Einstaklingur innan fyrirtækis sem stjórnendur tilnefna til að bera 

ábyrgð á framkvæmd ELH. 

Árleg loftslags- og 

umhverfisskýrsla 

årlig Klima- og 

miljørapport 

Fyrirtæki gefur skýrslu fyrir 1. apríl ár hvert í vefgátt ELH. Vísar: 

sumir eru altækir, aðrir eru búnir til út frá völdum viðmiðunum. Hér er 

einnig gerð grein fyrir aðgerðaáætluninni. Árleg loftslags- og 

umhverfisskýrsla verður að vera gerð aðgengileg fyrir almenning. 

Aðgerðaáætlun/ 

umhverfisáætlun 

handlingsplan Framkvæmdaáætlun fyrirtækis fyrir komandi ár að því er varðar hvert 

umhverfismálefni og sem er skjalfest í árlegu loftslags- og 

umhverfisskýrslunni. Skjalfesta má ábyrgð og fresti í umhverfis-

yfirlýsingunni (Miljøkartlegging) eða innanhúss í eigin kerfum 

fyrirtækis. 

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB frá 26. febrúar 2014 um opinber innkaup og niðurfellingu tilskipunar 2004/18/EB 

(Stjtíð. ESB L 94, 28.3.2014, bls. 65). 
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ELH-hugtak (IS) ELH-hugtak (NO) Skilgreining ELH á hugtaki 

Árleg rýni stjórnenda ledelsens gjennomgang Yfir- og millistjórnendur hittast einu sinni á ári til að endurskoða og 

meta HSE-kerfið (health, safety and environment – heilbrigði, öryggi 

og umhverfismál), gæðastýringarkerfi, framkvæmd ELH og önnur 

málefni sem skipta máli fyrir fyrirtækið. 

Umhverfisstjórnunarhópur miljøgruppe Vinnuhópur sem er tilnefndur til að aðstoða umhverfisstjórann við 

framkvæmd ELH. Getur innihaldið HSE-ábyrgðaraðila, aðra 

viðkomandi aðila. 

Vefgátt Eco-Lighthouse Miljøfyrtårnportalen Veflæg gátt þar sem skjalahaldi, sem varðar fyrirtæki, sveitarfélög, 

ráðgjafa og vottunaraðila, er viðhaldið, þ.m.t allt skjalahald um að 

farið sé eftir viðmiðunum og vottunum. 

Sértækir vísar fyrir fyrirtæki virksomhetsspesifikke 

sjekkpunkter 

Vísar sem búnir eru sérstaklega til samkvæmt beiðni frá fyrirtæki og 

teknir inn í árlegu loftslags- og umhverfisskýrsluna. Keypt þjónusta. 

Innri ráðgjafi Internkonsulent Starfsmaður í fyrirtæki sem vinnur að ELH-vottun. Starfsmaðurinn 

lýkur þjálfun sem ELH-ráðgjafi og öðlast þannig hæfi til að leiða 

fyrirtækið til vottunar og þannig er komist hjá því að þurfa að ráða 

utanaðkomandi ELH-ráðgjafa við fyrstu vottun. 

HSE-gátlisti HMS sjekkliste Innri gátlisti fyrirtækis fyrir árlega HSE-endurskoðun. Meðal helstu 

liða eru: uppfærsla á lagaskilyrðum, þjálfun starfsfólks og stjórnenda 

innanhúss, umhverfisstefna, markmið og árangur í árlegu loftslags- 

og umhverfisskýrslunni, hvernig tekið er á tilvikum þar sem ekki er 

farið að tilskildum ákvæðum. 

Umhverfisstefna Miljøpolicy Ásetningur og stefna í tengslum við árangur í umhverfismálum sem 

yfirstjórn fyrirtækis hefur sett fram. 

Umhverfisþáttur miljøaspekt Þættir í starfsemi, vörum eða þjónustu, sem fyrirtæki framleiðir eða 

veitir, sem geta haft áhrif á umhverfið. 

Beinir umhverfisþættir Direkte miljøaspekt Þættir í starfsemi, vörum eða þjónustu, sem fyrirtæki framleiðir eða 

veitir, sem fyrirtækið hefur beina stjórn á. 

Óbeinir umhverfisþættir Indirekte miljøaspekt Þættir í starfsemi, vörum eða þjónustu, sem fyrirtæki framleiðir eða 

veitir, sem fyrirtækið hefur ekki beina stjórn á en getur haft áhrif á. 

Almennt umhverfismarkmið miljømål Umhverfismarkmið sem eiga að nást á komandi ári, skjalfest í árlegu 

loftslags- og umhverfisskýrslunni. 

Umhverfisstjórnunarkerfi miljøledelsessystem Samþætt stjórnunarkerfi sem kortleggur umhverfisáhrif fyrirtækis og 

notar safn umhverfisviðmiðana til að stýra þessum áhrifum. 

Umhverfisstjórnunarkerfið skal lagað að rekstri fyrirtækisins, 

innihalda skýr markmið, aðgerðaáætlanir með raunhæfar ráðstafanir 

sem á að framkvæma og það skal tryggja stöðugt betri árangur. 
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ELH-hugtak (IS) ELH-hugtak (NO) Skilgreining ELH á hugtaki 

Umtalsverð breyting stor endring Allar breytingar á starfsemi fyrirtækis — þ.m.t. vörur og þjónusta — 

staðsetningu, skipulagi eða stjórnun sem hafa umtalsverð áhrif á 

umhverfisstjórnunarkerfið eða umhverfisþætti sem tengjast 

fyrirtækinu. 

Tilvik þar sem ekki er farið 

að tilskildum ákvæðum 

Avvik Frávik frá lagaskilyrðum eða frá ELH-viðmiðunum eða bæði ef 

lagaskilyrðin eru einnig ELH-viðmiðun. Helstu lagaskilyrði í 

umhverfismálum eru einnig ELH-viðmiðanir. Ef ekki er farið að 

ELH-viðmiðun er ekki hægt að votta fyrirtækið. 

Aðferðafræði sem notuð er til að athuga tilvísanir í viðurkennda umhverfisstjórnunarkerfinu 

Markmiðið með þessu skjali er að lýsa kröfunum í umhverfisstjórnunarkerfinu „Eco-Lighthouse“ og leggja mat á hvernig 

þessar kröfur samrýmast samsvarandi kröfum í reglugerðinni um umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Þetta mat þjónar tveimur 

meginmarkmiðum: 

1. Auðvelda fyrirtæki/stofnun, sem innleiddi annað umhverfisstjórnunarkerfi og vill flytja sig yfir í umhverfisstjórnunarkerfi 

ESB, umskipti yfir í umhverfisstjórnunarkerfi ESB. 

2. Auðvelda samanburð á milli krafnanna í Eco-Lighthouse og umhverfisstjórnunarkerfi ESB. 

Við undirbúning á matinu framkvæmdi framkvæmdastjórnin stöðumat á kröfunum í báðum kerfum. Eftir þessa greiningu hafa 

viðkomandi kröfur verið flokkaðar í lykilkröfur sem samsvara mismunandi hlutum umhverfisstjórnunarkerfisins. Síðan var lagt 

mat á það hvort þessir hlutar væru í samræmi við samsvarandi kröfur í reglugerðinni um umhverfisstjórnunarkerfi ESB. 

Eftirtaldir hlutar umhverfisstjórnunarkerfisins verða greindir á eftirfarandi síðum í þessari skýrslu: 

 1. Skuldbinding og þátttaka yfirstjórnar 

 2. Umhverfisrýni komið á — bráðabirgðagreining 

 3. Umhverfisstefnu komið á fót 

 4. Samræmi við lög tryggt 

 5. Markmiðum og umhverfisáætlun komið á til að tryggja stöðugt betri árangur 

 6. Stjórnskipulag, þjálfun og þátttaka starfsfólks 

 7. Kröfur um skjalahald 

 8. Rekstrarstjórn 

 9. Viðbúnaður og viðbrögð við neyðarástandi 

10. Eftirlit, innri úttekt og aðgerðir til úrbóta 

11. Samskipti (innri og ytri) 

12. Rýni stjórnenda 
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Í þessari skýrslu er einnig lagt mat á kröfur um faggildingu eða leyfisveitingu sem gera þriðja aðila, úttektarmanni sem hefur 

til þess menntun og hæfi, kleift að sannprófa kerfin. 

Að því er varðar hvern þessara hluta er því lýst í eftirfarandi mati að hve miklu leyti ELH-kröfurnar eru í samræmi við 

samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Til að meta þetta samræmi tók framkvæmdastjórnin tillit til getu ELH-

krafnanna til að ná fram markmiðum samsvarandi krafna í umhverfisstjórnunarkerfi ESB með sama styrk og trúverðugleika (1). 

Í sumum tilvikum uppfyllir ELH eða hlutar þess kröfurnar í umhverfisstjórnunarkerfi ESB að hluta til en eru þó ekki að öllu 

leyti í samræmi við þessar kröfur. Til að veita blæbrigðaríkt mat eru þessir hlutar tilgreindir sem „Er að hluta til í samræmi við 

kröfurnar í umhverfisstjórnunarkerfi ESB“ og útskýringar látnar í té til að aðstoða fyrirtæki/stofnanir með ELH-vottun sem hafa 

áhuga á að brúa bilið yfir í umhverfisstjórnunarkerfi ESB. 

Eftir matið er hægt að skipta þessum mismunandi hlutum í þrjá flokka: 

— Samræmist ekki kröfunum í umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

— Er að hluta til í samræmi við kröfurnar í umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

— Er í samræmi við kröfurnar í umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

Þeir hlutar, sem viðurkennt er að séu í samræmi við samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB (þriðji flokkurinn), 

skulu teljast jafngildir. 

Lýsing á Eco-Lighthouse 

Eco-Lighthouse-vottunarkerfið er mest notaða umhverfisstjórnunarkerfið í Noregi með fleiri en 5000 gild vottorð sem veitt hafa 

verið litlum, meðalstórum og stórum fyrirtækjum/stofnunum (ELH er ekki miðað að fyrirtækjum með flóknar 

umhverfisáskoranir (2)). Með ráðstöfunum sem eru auðveldar í framkvæmd, raunhæfar, viðeigandi og ábatasamar (í víðasta 

skilningi: staðbundið, svæðisbundið, hnattrænt) geta fyrirtæki bætt árangur sinn í umhverfismálum, stjórnað umhverfisáhrifum 

sínum og sýnt fram á skuldbindingu sína við samfélagslega ábyrgð fyrirtækja. 

Vottunarkerfið Eco-Lighthouse samþættir umhverfisstjórnun bæði innri og ytri umhverfisþátta við lagaramma norskra 

reglugerða að því er varðar kerfisbundnar aðgerðir tengdar heilbrigði, umhverfi og öryggi hjá fyrirtækjum. 

Fyrirtæki sem óskar eftir því að fá Eco-Lighthouse-vottun er skylt að: 

Fyrir vottun 

1. Ráða Eco-Lighthouse-ráðgjafa, sem hefur til þess menntun og hæfi, sem ELH þjálfar, samþykkir og annast vöktun með til 

að: 

a) Framkvæma umhverfisrýni (miljøanalyse) fyrir fyrirtækið. Á grundvelli þessarar bráðabirgðagreiningar velur hann/hún 

viðeigandi sértækar atvinnugreinaviðmiðanir (bransjespesifikke kriterier) sem varða fyrirtækið, til viðbótar við 

almennar atvinnugreinaviðmiðanir (3) sem eiga við um öll fyrirtæki 

b) Búa til og aðstoða við útfyllingu á umhverfisyfirlýsingunni (4) (Miljøkartlegging) í ELH-vefgáttinni. 

c) Stjórna og skjalfesta með þessu veflæga tóli (Miljøkartlegging) hvernig viðkomandi viðmiðanir eru uppfylltar. 

d) Þjálfa umhverfisstjóra (miljøfyrtårnansvarlig) innanhúss, sem fyrirtækið/stofnunin skipar, í því að nota ELH-vefgáttina, 

þ.m.t. umhverfisyfirlýsingin.  

  

(1) Þessa miklu reglufylgni, sem krafist er, ætti að skoða í ljósi 4. gr. reglugerðarinnar þar sem skilyrðin fyrir því að fá skráningu í 

umhverfisstjórnunarkerfi ESB eru skilgreind. Með þriðju málsgrein þessarar greinar fá fyrirtæki/stofnanir, sem eru með vottað 

umhverfisstjórnunarkerfi sem er viðurkennt í samræmi við 45. gr., undanþágu frá því að framkvæma þá hluta sem hafa verið viðurkenndir sem 

jafngildir þessari reglugerð. Því ættu þeir hlutar, sem eru viðurkenndir sem jafngildir, að geta tryggt sömu virkni og samsvarandi hlutar 

umhverfisstjórnunarkerfis ESB í ljósi aðildar að og skráningar í umhverfisstjórnunarkerfi ESB. 

(2) Sjá vefsetur ELH http://eco-lighthouse.org/certification-scheme/ 

(3) Að því er varðar enska þýðingu á viðmiðunum: http://eco-lighthouse.org/statistikk/ (almennar atvinnugreinaviðmiðanir ásamt nokkrum 

völdum sértækum viðmiðunum hafa verið þýddar). Norsku útgáfurnar: http://www.miljofyrtarn.no/dette-er-miljøfyrtårn/bransjekriterier/ 

9-miljt/miljt/55-bransjekriterier-gruppert 

(4) Ekki má rugla þessu saman við umhverfisyfirlýsingu í umhverfisstjórnunarkerfi ESB sem er tilgreind í 2. og 18. gr. og í B-hluta IV. 

viðauka við reglugerðina um umhverfisstjórnunarkerfi ESB. 
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e) Þjálfa umhverfisstjóra innanhúss í því að fylla út fyrstu útgáfu árlegu loftslags- og umhverfisskýrslunnar sem er gerð 

árlega (eftir vottun) varðandi næstliðið, heilt almanaksár. 

f) Stýra ferlinu við að uppfylla viðmiðanirnar. 

2. Fyrirtæki/stofnun skal, með því að nota eigin veflæga skýrslugjöf í umhverfisyfirlýsingunni, staðfesta stöðu samræmis við 

safn almennra og sértækra atvinnugreinaviðmiðana áður en vottunarferlinu er lokið. Uppfylla þarf allar almennar og 

sértækar atvinnugreinaviðmiðanir til að fá vottun. Skriflegur ferill þessarar eigin skýrslugjafar „til bráðabirgða“ er geymdur 

sem hluti af umhverfisyfirlýsingunni. 

3. ELH þróar almennar og sértækar atvinnugreinaviðmiðanir, í samstarfi við viðkomandi opinbera aðila, vísindamenn, 

hagsmunasamtök, viðskiptavini og reynda ráðgjafa og vottunaraðila, til að greina og fjalla um viðkomandi umhverfisþætti 

og árangursríkar ráðstafanir í atvinnugreininni sem um er að ræða og þær eru endurskoðaðar reglulega. 

4. Viðmiðanirnar eru meginstoð stjórnunarkerfisins sem tryggja að kerfið vinni með réttum hætti. Í umhverfisyfirlýsingunni í 

vefgátt Eco-Lighthouse skal gera grein fyrir samræmi við allar viðmiðanirnar. 

5. Loftslags- og umhverfisskýrslan (Klima- og miljørapport) er fyllt út og send inn í vefgátt ELH og altækir vísar og 

mæliþættir, sem gilda um allar atvinnugreinar, eru samþættir við sértæka vísa sem búnir eru til með vali á viðkomandi 

viðmiðunum. 

6. Þegar fyrirtæki telur að allar viðmiðanir hafi verið uppfylltar og fyrsta loftslags- og umhverfisskýrslan hefur verið lögð fram 

framkvæmir vottunaraðili/sannprófandi vottunina. Hann eða hún fær aðgang að viðkomandi upplýsingum í vefgáttinni áður 

en hann eða hún heimsækir staðinn og tekur viðtöl og framkvæmir skoðanir. Sannprófandinn/vottunaraðilinn annast vottun 

fyrir hönd sveitarfélagsins þar sem fyrirtækið er staðsett en yfirstjórn Eco-Lighthouse annast þjálfun viðkomandi, samþykki 

(leyfi) og vöktun, þ.m.t. (frá 2017) vettvangsskoðanir. Frávik frá viðmiðunum og úrbætur á frávikunum eru skjalfest í 

umhverfisyfirlýsingunni. 

7. ELH Foundation kannar skjalfestar niðurstöður ferlisins í heild sinni og vottorð er gefið út. Það er einungis á þessu stigi 

sem samsvarandi vottunarskýrsla og viðurkenningarbréf eru gefin út. 

Eftir vottun 

Eftir vottun er loftslags- og umhverfisskýrslan lögð fram fyrir 1. apríl ár hvert þar sem tilgreind eru skilyrði fyrir fjölda 

mæliþátta, hvernig tekist hefur að ná umhverfismarkmiðum sem áður hafa verið sett fram og ítarleg kortlagning á seinni tíma 

markmiðum. Umhverfisstjórinn gerir þessa árlegu skýrslu. 

Endurvottun fer fram þriðja hvert ár. 

Ferlið er það sama — þó er engin skylda að ráða ráðgjafa við endurvottun. Þess í stað ber umhverfisstjórinn 

(Miljøfyrtårnansvarlig) ábyrgð á því að skipuleggja endurvottun, kannar hvort áfram sé farið að viðmiðunum, fyllir út 

umhverfisyfirlýsinguna og gerir skjölin aðgengileg fyrir vottunaraðila/sannprófanda gegnum aðgang að fyrirtækinu í vefgátt 

ELH. Nýja umhverfisyfirlýsingin, með samsvarandi skjölum og loftslags- og umhverfisskýrslum sem lagðar voru fram á 

næstliðnum árum, mynda helstu gögn sem lögð eru fram á undan endurvottun en á fundinum hjá fyrirtækinu tekur 

vottunaraðilinn/sannprófandinn viðtöl, gerir skyndiskoðanir og eftirlitsúttekt á athafnasvæðinu eins og gert er við fyrstu vottun. 

Veita skal því athygli að: 

Yfir 300 sveitarfélög af u.þ.b. 430 sveitarfélögum í Noregi eru greiðandi aðilar að vottunarkerfinu Eco-Lighthouse. Aðild felur í 

sér að auðveldari ELH-vottun fyrir staðbundin fyrirtæki með því að tryggja tiltækileika vottunaraðila/sannprófanda fyrir 

fyrirtæki á svæðinu. Þess er einnig vænst að sveitarfélögin vinni að vottun sinna eigin fyrirtækja. 

Sannprófendur/vottunaraðilar sem taka þátt í vottunarhlutanum geta verið ráðnir til starfa hjá sveitarfélaginu/sýslustjórninni eða 

hjá einkafyrirtæki og Eco-Lighthouse Foundation annast þjálfun viðkomandi, samþykki og vöktun. Það er mikilvægt að veita 

því athygli að í Eco-Lighthouse-kerfinu telst sveitarfélagið vera vottunaraðilinn þar eð vottunaraðilar starfa (með leyfi frá ELH) 

fyrir hönd sveitarfélagsins, ekki yfirstjórnar Eco-Lighthouse. 

Eco-Lighthouse Foundation er vottað samkvæmt staðlinum ISO-9001:2015 frá og með maí 2016. 
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Almenn áætlun fyrir innleiðingu ELH og umhverfisstjórnunarkerfis ESB 

 

1. HLUTI 

Skuldbinding og þátttaka yfirstjórnar 

Samsvarandi krafa í umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

1. Þátttaka og skuldbinding yfirstjórnar. Í umhverfisstjórnunarkerfi ESB skal yfirstjórn skilgreina umhverfisstefnu 

fyrirtækis/stofnunar (1.1) og hún ber ábyrgð á að umhverfisstjórnunarkerfinu sé komið í framkvæmd með réttum hætti 

(1.2), þ.m.t. að skipa fulltrúa umhverfisstjórnunar (1.3). Lagagrundvöllur: Ákvæði 1. mgr. 2. gr. og liðir A.2 og A.4 í II. 

viðauka 

2. Stjórnendur skulu fara reglulega yfir þann árangur sem náðst hefur og taka á málum sem koma upp. Þörf er á reglulegri 

þátttöku stjórnenda á fundum og í framtaksverkefnum samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfinu. (Liður A.6 í II. viðauka) 

Mat á samsvarandi kröfum í ELH 

1. Þátttaka og skuldbinding yfirstjórnar. 

1.1. Skilgreining á umhverfisstefnu fyrirtækis/stofnunar: 

Samkvæmt almennri atvinnugreinaviðmiðun 1945 (GIC Criteria 1945) (1) er þess krafist að fyrirtæki/stofnanir komi á 

umhverfisstefnu. Enn fremur skulu stjórnendur taka þá ákvörðun að taka þátt í kerfinu ásamt skuldbindingunni um að fara 

að mismunandi viðmiðunum. 

  

(1) Þar stendur: „Fyrirtækið verður að koma á umhverfisstefnu og markmiðum um heilbrigði, umhverfismál og öryggi. Þau verða að vera 

skjalfest annaðhvort í umhverfisstjórnunarkerfinu eða í aðgerðaáætluninni fyrir árlega loftslags- og umhverfisskýrslu Eco-Lighthouse“ 

Almenn áætlun fyrir innleiðingu ECO-Lighthouse 
Almenn áætlun fyrir innleiðingu 

umhverfisstjórnunarkerfis ESB 

Umhverfisrýni 

Val á fyrirframskilgreindum 

viðmiðunum Áætlanagerð 

Eignarhald á stjórnun 

Umhverfisyfirlýsing 

— Viðmiðanir fyrir umhverfisstjórnunarkerfið, 

þ.m.t. stefna, markmið, innri úttekt, HSE, 

áhættugreining, rýni stjórnenda o.s.frv. 

— Innri og ytri umhverfisviðmiðanir 

— Innleiðing og starfræksla 

— Kröfur um eftirlit 

Árleg loftslags- og umhverfisskýrsla 

— Almennir og sértækir atvinnugreinavísar 

— Stefna og markmið 

— Áætlanagerð/aðgerðaáætlun 

— Samantekt framkvæmdarráðstafana (gjennomførte 

tiltak) 

Sannprófun og fullgilding 

Umhverfisyfirlýsing og árleg loftslags- og 

umhverfisskýrsla 

Eco-Lighthouse-vottorð 

Umhverfisrýni 

Umhverfisstjórnunarkerfi 

* Almennar kröfur 

* Umhverfisstefna 

* Áætlanagerð 

* Innleiðing og starfræksla 

* Kröfur um eftirlit 

Innri úttekt/rýni 

stjórnenda 

Umhverfisyfirlýsing í 

EMAS 

Sannprófun og 

fullgilding 

Skráning:  

Þar til bær aðili 
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1.2. Ábyrgð á að umhverfisstjórnunarkerfinu sé komið í framkvæmd með réttum hætti: 

Samkvæmt almennri atvinnugreinaviðmiðun 6 verða stjórnendur að framkvæma árlega úttekt á HSE-kerfinu og 

málsmeðferðarreglunum í Eco-Lighthouse til að meta hvort þau virki eins og fyrirhugað er. 

Með því að undirrita skilmála og skilyrði ELH og fundargerð frá rýni stjórnenda einu sinni á ári er yfirstjórnin ábyrg fyrir 

því að stjórnunarkerfinu sé komið í framkvæmd með réttum hætti og að árlega loftslags- og umhverfisskýrslan (Klima- og 

miljørapport) sé rétt. 

1.3. Tilnefning umhverfisstjórnunarfulltrúa: 

Einn einstaklingur í hópi starfsfólks er tilnefndur sem umhverfisstjóri (Miljøfyrtårnansvarlig). Það er ekki endilega fullt 

starf, allt eftir stærð fyrirtækisins/stofnunarinnar. Umhverfisstjórinn getur fengið þjálfun frá ráðgjafanum við fyrstu vottun 

eða fengið kennslu frá næsta stjórnanda á undan. Í stærri fyrirtækjum/stofnunum tekur umhverfisstjórinn stundum þátt í 

námskeiði fyrir ELH-ráðgjafa (og telst þannig hæfur sem innri ráðgjafi (internkonsulent)). Verkefni hans/hennar eru 

tilgreind í 6. kröfu (Stjórnskipulag, þjálfun og þátttaka starfsfólks). 

2. Stjórnendur fara reglulega yfir þann árangur sem náðst hefur og taka á málum sem koma upp 

Þetta er gert með árlegri rýni stjórnenda (1) (ledelsens gjennomgang) sem stjórnendur samþykkja (stjórnendur undirrita 

fundargerðir frá árlegum rýnifundi stjórnenda). Lögð er fram skýrsla um tilvik þar sem ekki er farið að tilskildum 

ákvæðum (lagalegum og/eða að ekki er farið að ELH-viðmiðunum) og árleg loftslags- og umhverfisskýrsla eða -skýrslur. 

Sú síðarnefnda inniheldur mat á umhverfisárangri og umhverfismarkmið fyrir komandi ár. Hægt er að leggja fram skýrslur 

um (endur)vottun, einkum í tengslum við tilvik þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum. 

Þetta árlega mat er því gæðakönnun (ánægja viðskiptavina, skipulag, tilvik þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum) 

en fjallar einnig um árangur við að ná umhverfismarkmiðum og aðgerðaáætlun og yfirferð m.t.t. framvindu málefna á 

borð við úrgang, orkunotkun og umhverfisvísa sem skipta máli í atvinnugreininni. Ef ekki er farið að tilskildum ákvæðum 

sem varða ELH og/eða ytra umhverfið er tekið á því hér (með því að lagfæra atriðin strax, eða — ef það er ekki hægt — 

bæta þeim inn í aðgerðaáætlunina fyrir komandi ár). 

Í almennri atvinnugreinaviðmiðun 1950 stendur: „Fyrirtækið verður að koma á málsmeðferðarreglum fyrir skýrslugjöf og 

meðhöndlun tilvika þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum“ (2). Stjórnendur eru þar með ábyrgir fyrir 

umhverfisstefnu, markmiðum og árangri í ELH með árlegri (hið minnsta) uppfærslu og staðfestingu á skuldbindingum. 

Enn fremur tryggir viðbótar HSE-kerfi, sem krafist er í norskum lögum (3), að umhverfismarkmiðin, sem kynnt eru í 

aðgerðaáætluninni og sem skýrsla er gefin um í árangurshluta árlegu loftslags- og umhverfisskýrslunnar, séu uppfyllt og 

leiðbeiningum fylgt. 

Ályktun framkvæmdastjórnarinnar 

Yfirstjórnandinn undirritar skilmála og skilyrði ELH á frumstigi vottunarferlisins (í vefgáttinni). Í almennum 

atvinnugreinaviðmiðunum 1945 er gerð krafa um að fyrirtæki/stofnanir komi á umhverfisstefnu. Ítarleg, endurtekin þátttaka 

stjórnenda (með athugunum) á sér stað á mismunandi tímum ársins og í gegnum árlega rýni stjórnenda. Fyrirtæki/stofnun, sem 

kemur ELH í framkvæmd, verður einnig að tilnefna umhverfisstjóra sem heyrir undir yfirstjórn (eða er hluti af yfirstjórninni) og 

hefur samráð við starfsfólkið um ELH-málefni. 

  

(1) Skylda til að viðhalda innra eftirliti: „Sú skylda að innleiða og starfrækja innra eftirlit hvílir á „aðila sem ber ábyrgð“ í  fyrirtækinu. Með 

því er átt við stjórnendur eða eiganda fyrirtækisins. Þó að framkvæma verði innra eftirlit á öllum stigum hjá fyrirtækinu er meginábyrgðin á 

því að setja kerfið upp og viðhalda því í höndum yfirstjórnar fyrirtækisins. Í þessum hluta er það þó nákvæmlega skýrt að innleiða þurfi 

innra eftirlit og starfrækja það í samstarfi við starfsfólk, vinnuumhverfisnefnd, öryggisfulltrúa og/eða aðra fulltrúa starfsfólks þegar þeir eru 

til staðar“. 

(2) Lagaheimildin fyrir viðmiðuninni er reglugerðir sem varða kerfisbundnar aðgerðir tengdar heilbrigði, umhverfi og öryggi í fyrirtækjum 

(reglugerðir um innra eftirlit), liður 5.7. 

(3) Tengill á lög: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/internkontroll/ og frekari tilvísanir: http://www.hse.gov.uk/. 
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Á grundvelli þessara þátta viðurkennir framkvæmdastjórnin að sá hluti ELH sem tengist „Þátttöku og skuldbindingu 

yfirstjórnar“ sé í samræmi við samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og geti því talist jafngildur. 

2. HLUTI 

Umhverfisrýni komið á (bráðabirgðagreining) 

Samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

Fyrir skráningu skal fyrirtæki/stofnun framkvæma umhverfisrýni á grundvelli I. viðauka við reglugerðina — a-liður 1. mgr. 

4. gr., I. viðauki, þáttur A.3.1 í II. viðauka. 

Bráðabirgðagreiningin skal ná yfir eftirfarandi svið: 

1. Tilgreining gildandi lagaskilyrða varðandi umhverfið 

2. Greining allra beinna og óbeinna umhverfisþátta sem hafa veruleg umhverfisáhrif og eru greindir bæði eftir megind- og 

eigindlegum eiginleikum, eftir því sem við á, og samantekt skrár yfir þá sem teljast mikilvægir 

3. Lýsing á viðmiðunum við mat á vægi umhverfisáhrifanna 

4. Athugun á öllum núverandi starfsvenjum og málsmeðferðarreglum í umhverfisstjórnun 

5. Mat á niðurstöðum úr rannsóknum á fyrri atvikum 

Utanaðkomandi sannprófandi skal sannprófa þessa rýni. 

Mat á samsvarandi kröfum í ELH 

Almennt mat: Bráðabirgðagreining ELH, kölluð „umhverfisyfirlýsing“ (Miljøkartlegging), er framkvæmd af ráðgjafa (sem 

ELH þjálfar, samþykkir og vaktar). Eftir greiningu á fyrirtæki/stofnun velur hann viðeigandi viðmiðanir sem 

fyrirtækið/stofnunin skal fara eftir til að fá ELH-vottun. Á grundvelli þessarar greiningar er veflæga umhverfisyfirlýsingin 

(Miljøkartlegging) búin til sem skrá yfir viðmiðanir, sem þarf að uppfylla, sem vísa fyrirtækinu/stofnuninni veginn til að greina 

svið þar sem ná þyrfti árangri. Í næsta skrefi gerir gagnvirka málsmeðferðin, sem er að finna í vefgátt ELH 

(Miljøfyrtårnportalen), fyrirtækjum/stofnunum kleift að færa inn árangur og vakta tæmandi skrána yfir viðeigandi viðmiðanir 

sem þarf að uppfylla. 

ELH býður upp á almennar atvinnugreinaviðmiðanir, sem eiga við fyrir allar atvinnugreinar, auk sértækra viðmiðana, sem eru 

fyrirfram skilgreindar fyrir tilteknar atvinnugreinar, sem varða 14 mismunandi atvinnugreinar (1). 

1) Tilgreining gildandi lagaskilyrða varðandi umhverfið 

Almennar atvinnugreinaviðmiðanir innihalda einnig athugun á því hvort lagaskilyrði séu uppfyllt. Þetta er athugað í samræmi 

við almenna atvinnugreinaviðmiðun 1944: Fyrirtækið verður að tryggja aðgang (2) að uppfærðu yfirliti yfir viðeigandi lög og 

reglur sem varða heilbrigði, umhverfi og öryggi. Aðgengi og skráning eru auðvelduð með vefsetri norsku ríkisstjórnarinnar 

Regelhjelp (3) þar sem fyrirtækið færir inn einkvæman fyrirtækjakóða sinn og býr til skrá yfir gildandi lagaskilyrði sem varða 

fyrirtækið, þ.m.t. þau sem tengjast umhverfinu. Í almennum og sértækum viðmiðunum eru allar viðmiðanir sem leiða af lögum 

og reglum greinilega merktar með tákninu § til að taka það sérstaklega fram að markmiðið með viðmiðuninni sé að fylgja 

lagaskilyrðunum. 

2) Greining allra beinna og óbeinna umhverfisþátta sem hafa veruleg umhverfisáhrif og eru greindir bæði eftir megind- og 

eigindlegum eiginleikum, eftir því sem við á, og samantekt skrár yfir þá sem teljast mikilvægir 

Með því að þróa atvinnugreinaviðmiðanir eru umhverfisþættir, sem eru miðlægir í atvinnugreinunum sem falla undir sértækar 

viðmiðanir ELH, tilgreindir og skráðir. Fyrirframskilgreindar viðmiðanir eru þróaðar í samstarfi við viðkomandi 

atvinnugreinasamtök, hagsmunahópa, ríkisstjórnina, vísindamenn og helstu viðskiptavini. Það að útbúa gagnvirkt 

fyrirframskilgreint safn viðmiðana er ætlað til að aðstoða fyrirtæki/stofnanir við að búa til skýr viðmiðunargildi á auðveldan 

hátt. Einn helsti munurinn á umhverfisstjórnunarkerfi ESB og ELH-aðferðunum liggur greinilega í þessu ferli. Það fyrra beinist 

að því að greina umhverfislega þætti hjá fyrirtæki/stofnun en það síðara greinir þá innan atvinnugreinarinnar. 

  

(1) http://eco-lighthouse.org/statistikk/ 

(2) Fyrir vottunaraðilann og fyrirtækið/stofnunina almennt 

(3) www.regelhjelp.no 
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Af 31 almennri atvinnugreinaviðmiðun eru 35% kerfisviðmiðanir, 4% varða vinnuumhverfið og ELH heldur því fram að 52% 

varði ytra umhverfið (1). Samkvæmt fullyrðingum ELH eru alla jafna 10% af sértækum atvinnugreinaviðmiðunum 

kerfisviðmiðanir, 20% varða vinnuumhverfið og ELH heldur því fram að 70% varði ytra umhverfið (2). Nánari skoðun á 

viðmiðunum með flest vottorð (sem eru af þessum sökum oftast endurskoðuð og uppfærð), s.s. hótel eða smásöluverslanir með 

matvöru (3), staðfestir að þessar viðmiðanir innihalda nokkra mikilvæga lykilumhverfisþætti. 

Almennar atvinnugreinaviðmiðanir innihalda einnig viðmiðun 1963 „aðrir umhverfisþættir“ þar sem fyrirtæki er gert skylt að 

meta og fjalla um alla umhverfisþætti, sem skipta máli, sem falla ekki undir almennar og sértækar atvinnugreinaviðmiðanir: 

„Fyrirtækið verður að greina aðra umhverfisþætti sem skipta máli hjá fyrirtækinu og íhuga allar nauðsynlegar aðgerðir og/eða 

að fella þá inn í árlegu loftslags- og umhverfisskýrsluna og/eða vakta þá gegnum aðgerðaáætlunina.“ Þó skilgreinir ELH ekki 

hvernig á að beita þessari viðmiðun, t.d. hvers konar þætti skal íhuga (beina eða óbeina) og hvernig á að meta mikilvægi áhrifa 

þeirra (4). Enn fremur er ekki ljóst hvernig hægt er að meta hvort farið er að þessari viðmiðun, m.a. á hvaða grundvelli ELH-

vottunaraðilinn getur tryggt að allir umhverfisþættir, sem skipta máli, hafi verið greindir (5). 

Skráðar viðmiðanir eru kannaðar við sannprófun/vottun og verða að hafa verið uppfylltar áður (6) en vottunin er veitt. 

Viðmiðanirnar eru endurstaðfestar/endurvottaðar þriðja hvert ár vegna endurvottunar. 

3) Lýsing á viðmiðunum við mat á vægi umhverfisáhrifanna 

Mat á umhverfisáhrifum er framkvæmt sem liður í ferlinu við þróun atvinnugreinaviðmiðana. Þess vegna innir 

fyrirtækið/stofnunin þetta mat ekki af hendi heldur inna viðeigandi hagsmunaaðilar í atvinnugreininni það af hendi innan 

hennar. Í 3. lið I. viðauka við reglugerðina um umhverfisstjórnunarkerfi ESB eru sérstakar leiðbeiningar og viðmiðanir til að 

meta mikilvægi umhverfisáhrifa á fyrirtæki/stofnanir. ELH lætur slíkar leiðbeiningar ekki í té þegar ráðgefandi hópar 

sérfræðinga framkvæma matið innan atvinnugreinarinnar. 

4) og 5). Núverandi starfsvenjur og málsmeðferðarreglur í stjórnun og mat á endurgjöf eftir rannsókn á fyrri atvikum. 

Núverandi starfsvenjur og málsmeðferðarreglur í stjórnun eru athugaðar og metnar með atvinnugreinaviðmiðunum. Fyrir 

vottunina eru gerð drög að fyrstu árlegu loftslags- og umhverfisskýrslunni og þeim bætt við umhverfisyfirlýsinguna. Þessi 

skýrsla inniheldur jákvæða og neikvæða punkta um umhverfisstjórnunina hjá fyrirtækinu/stofnuninni. Þar er sérstaklega tekið 

tillit til „Framtaksverkefni sem eru unnin“ (Gjennomførte tiltak) til að leiðrétta aðstæður sem voru ekki til fyrirmyndar. Gerð 

eru drög að aðgerðaáætlun (Handlingsplan med mål) á grundvelli þessara upplýsinga. 

Ályktun framkvæmdastjórnarinnar 

Bráðabirgðagreining ELH byggir á safni viðmiðana sem byggjast á umhverfisþáttum sem eru greindir innan 

atvinnugreinarinnar. ELH getur tekið verulegan hluta af mögulegum umhverfisþáttum fyrirtækis/stofnunar með í reikninginn 

við skilgreiningu á atvinnugreinaviðmiðunum. Fyrirtækið/stofnunin mun þá fjalla um þessa þætti þegar það/hún metur fylgni 

sína við skilgreindar viðmiðanir við undirbúning fyrir vottun. 

Samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfi ESB er gerð krafa um einstaklingsmiðaða greiningu á sértækum beinum og óbeinum 

umhverfisþáttum hjá fyrirtækinu/stofnuninni og þess krafist að fyrirtækið/stofnunin komi á viðmiðunum til að ákvarða 

mikilvægi áhrifa er varða þá þætti sem greinst hafa í tengslum við fyrirtækið/stofnunina. Þessi fyrirtækja-/stofnanamiðaða 

nálgun miðar að því að greina þætti sem eru sérstaklega mikilvægir fyrir fyrirtækið/stofnunina en ekki fyrir atvinnugreinina í 

heild sinni. Þessi einstaklingsmiðaða nálgun er einn af lykilmismununum milli kerfanna tveggja. 

  

(1) http://www.miljofyrtarn.no/dokumenter/bransjekrav/844-general-industry-criteria/file og http://www.miljofyrtarn.no/dokumenter/ 

bransjekrav/866-guidance-to-the-general-industry-criteria/file 

(2) Tölfræðilegar upplýsingar frá ELH um hótel: http://miljofyrtarn.no/dokumenter/bransjekrav/864-industry-criteria-hotel/file og um 

matvörur í smásölu: http://miljofyrtarn.no/dokumenter/bransjekrav/863-industry-criteria-retail-grocery-store/file 

(3) http://eco-lighthouse.org/statistikk/ 

(4) Eco-Lighthouse-leiðbeiningar um almennar atvinnugreinaviðmiðanir, 4.5.2017 — viðmiðun 1963: „Aðskilið mat á öðrum umhverfisþáttum er 

fullnægjandi ef fyrirtækið telur nauðsynlegt að innleiða viðbótarráðstafanir. Fyrirtækinu er frjálst að velja hvaða aðferð það vill innleiða til að 

taka á þessum umhverfisþáttum en þetta er hægt að tengja við áhættugreiningu fyrir ytra umhverfið“. 

(5) ELH-vottunaraðilar eru þjálfaðir til að meta hvort farið sé að raunverulegum viðmiðunum, ekki til að inna af hendi sérstakt mat á 

mismunandi umhverfisþáttum. 

(6) Sjá einnig 4. kröfu: Samræmi við lög 
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Í almennri viðmiðun 1963 í ELH er einnig gerð sú krafa að tekið sé tillit til „annarra umhverfisþátta“ sem eiga við og þá er hægt 

að nota til að auka umfang greiningarinnar og fá fram nákvæmari yfirferð. Í leiðbeiningum með viðmiðununum fyrir ELH er 

mælt með því að þessu sé beitt í tengslum við áhættugreininguna. Þar er þó ekki skilgreint hvernig meta eigi mikilvægi þessara 

viðbótarþátta. 

Þó að báðar aðferðir séu nytsamlegar og feli í sér bæði kosti og galla er marktækur munur á aðferðafræðinni sem beitt er. Keppt 

er að svipuðu markmiði — að greina mikilvæga umhverfisþætti — en með ólíkum aðferðum. ELH beinist að því að greina 

umhverfisþætti innan atvinnugreina en umhverfisstjórnunarkerfi ESB miðar að því að greina mikilvæga fyrirtækja-/ 

stofnanasértæka þætti. Af þessum sökum er ekki hægt að líta á báðar aðferðirnar sem jafngildar (1). 

Á grundvelli þessara þátta lítur framkvæmdastjórnin svo á að sá hluti af ELH sem tengist „Umhverfisrýni komið á“ sé að hluta 

til í samræmi við samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB. 

Mögulegar ráðstafanir til að brúa bilið yfir í umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

Þó að ekki sé hægt að líta á þennan hluta af ELH sem jafngildan sýnir greiningin fram á mikið samræmi við margar 

samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Til að ná fram samræmi við allar samsvarandi kröfur ætti að koma 

eftirfarandi viðbótarþáttum til framkvæmda: 

— Nálgun sem byggir á áhættugreiningu er skipt út fyrir nálgun og aðferð sem byggir á I. viðauka við umhverfis-

stjórnunarkerfi ESB með það að markmiði að greina einnig mikilvæga umhverfisþætti sem falla ekki undir 

atvinnugreinaviðmiðanirnar 

— Í ljósi þess skal beita almennri atvinnugreinaviðmiðun 1963 sem byggist á ákvæðum varðandi umhverfisrýni í 

umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

— ELH-vottunaraðilinn skal ganga úr skugga um, með viðeigandi aðferð, að allir umhverfisþættir til viðbótar, vísar og 

lagaskilyrði hafi verið greind og tekið á þeim 

3. HLUTI 

Umhverfisstefnu komið á 

Samsvarandi krafa í umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

Yfirstjórnin skal skilgreina umhverfisstefnu fyrirtækisins/stofnunarinnar. Þessi stefna skal innihalda þá mismunandi þætti sem 

getið er í II. viðauka við reglugerðina um umhverfisstjórnunarkerfi ESB. (Ákvæði b-liðar 1. mgr. 4. gr. og liðar A.2 í II. 

viðauka) 

Mat á samsvarandi kröfum í ELH 

Í ELH kemur fram formleg krafa um setningu markmiða með viðmiðun 1945 („Fyrirtækið verður að koma á umhverfisstefnu 

(2) og markmiðum um heilbrigði, umhverfismál og öryggi. Þau verða að vera skjalfest annaðhvort í umhverfisstjórnunarkerfinu 

eða í aðgerðaáætluninni fyrir árlega loftslags- og umhverfisskýrslu Eco-Lighthouse“). Umhverfisstefnan og sértæku 

umhverfismarkmiðin eru fyrst meðhöndluð með því að setja viðmiðanirnar á undan vottuninni og eru gefin upp í 

umhverfisyfirlýsingunni (Miljøkartlegging). Í seinni áfanganum er umhverfisárangur athugaður með hliðsjón af völdum vísum í 

árlegu loftslags- og umhverfisskýrslunni sem tekur einnig til aðgerðaáætlunar er varðar stöðugt betri árangur. 

Ályktun framkvæmdastjórnarinnar 

Samkvæmt nýendurskoðaðri viðmiðun 1945 er fyrirtækinu skylt að skilgreina umhverfisstefnu. Sambland af umhverfisyfirlýsingu, 

fastsetningu viðmiðana og árlegu loftslags- og umhverfisskýrslunni, athugun á vísum og setning markmiða bætir við þessa 

umhverfisstefnu og aðstoðar við að koma henni í framkvæmd. 

Vilji til að fá vottun gegnum Eco-Lighthouse og undirritun skilmála og skuldbindinga í ELH sýnir þá fyrirætlan að styrkja 

stjórnun umhverfisþátta og gera stöðugar umbætur á umhverfisárangri. Árlega loftslags- og umhverfisskýrslan er drifkraftur 

fyrir stöðugar umbætur gegnum aðgerðaáætlunina í henni.  

  

(1) Það er sérstaklega mikilvægt að undirstrika þennan aðferðafræðilega mismun í ljósi 4. gr. reglugerðarinnar. Umhverfisyfirlýsing 

samkvæmt ELH getur ekki komið í staðinn fyrir umhverfisrýni samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfi ESB í tengslum við innleiðingu 

umhverfisstjórnunarkerfis ESB. 

(2) Í samræmi við lið A.2 í II. viðauka við reglugerðina um umhverfisstjórnunarkerfi ESB 
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Stjórnendur skulu fullgilda árlegu loftslags- og umhverfisskýrsluna við árlega rýni sína. 

Á grundvelli þessara þátta viðurkennir framkvæmdastjórnin að sá hluti ELH sem tengist „Umhverfisstefnu komið á“ sé í 

samræmi við samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og geti því talist jafngildur. 

4. HLUTI 

Samræmi við lög tryggt 

Samsvarandi krafa í umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

Samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfi ESB er gerð krafa um að fyrirtæki/stofnanir: 

1. skilgreini lagalega skuldbindingu sína í tengslum við umhverfið, 

2. tryggi að þessum kröfum sé fylgt, 

3. ákvarði fullnægjandi málsmeðferðarreglur til að uppfylla þessar kröfur á áframhaldandi grundvelli, 

4. leggi fram efnislegar og skjalfestar sannanir fyrir því að þær séu uppfylltar. 

 (Ákvæði b-liðar 1. mgr. og 4. mgr. 4. gr. og liðir A.3.2, B.2 og A.5.2 í II. viðauka) 

Mat á samsvarandi kröfum í ELH 

1. Áður en ELH-vottun fer fram tekur ráðgjafinn saman skrá yfir viðmiðanir. Samkvæmt almennri atvinnugreinaviðmiðun 

1944 (1) ber fyrirtækinu skylda til að tryggja aðgang vottunaraðila/sannprófanda (og þar að auki alls fyrirtækisins) að 

uppfærðu yfirliti yfir viðkomandi lög og reglur sem varða fyrirtækið. 

Vefsetur norsku ríkisstjórnarinnar Regelhjelp (2) auðveldar framfylgd þessarar skuldbindingar en þar fær fyrirtækið skrá yfir 

viðeigandi löggjöf á grundvelli einkvæms fyrirtækisnúmers. Reglur og reglusetning sem skipta atvinnugreinina mestu máli 

mynda hluta af almennum og sértækum atvinnugreinaviðmiðunum (merktar með §) sem nauðsynlegt er að framfylgja til að 

fá vottun og endurvottun. Árleg uppfærsla á yfirlitinu er tryggð með árlegri rýni stjórnenda (gegnum árlega HSE-

endurskoðun). 

Skráin yfir viðmiðanirnar inniheldur einnig viðmiðanir sem tengjast sérstökum lagalegum skuldbindingum sem 

fyrirtækið/stofnunin verður að fara að. 

Dæmi: 

— Almenn lagaviðmiðun 42: „hættulegur úrgangur (og ...) skal geymdur á öruggan hátt og afhentur til (...) starfsstöðvar í 

samræmi við reglugerðir sem varða endurvinnslu úrgangs“ 

— Sértæk lagaviðmiðun 311: „Tekin verða sýni úr skólpi og þau greind í samræmi við staðbundnar reglur og 

mengunarreglur 15A-3 og 4“ (þýðing) 

2. Fyrirtækið staðfestir að það uppfylli þessar viðmiðanir með sjálfsmati á undan vottuninni. Óháður þriðji aðili, sem er 

sannprófandi/vottunaraðili, athugar síðan viðmiðanirnar aftur meðan vottunin stendur yfir. Áður en ELH-vottorð er gefið út 

kannar ELH Foundation aftur þá vinnu sem ráðgjafinn, fyrirtækið og vottunaraðilinn/sannprófandinn hefur innt af hendi og 

samþykkir hana. Athugunin er endurtekin við endurvottun þriðja hvert ár. Uppfylla þarf allar viðmiðanir áður en vottun 

getur farið fram, þ.m.t. almennar og sértækar viðmiðanir sem eru teknar beint úr norsku löggjöfinni inn í ELH-

viðmiðanirnar (merktar með „§“). Ef ekki er farið að tilskildu lagaskilyrði, sem er ekki ELH-viðmiðun, er tekið á því með 

almennri atvinnugreinaviðmiðun 1950 en samkvæmt henni ber fyrirtækjum skylda til að koma á málsmeðferðarreglum fyrir 

skýrslugjöf og meðhöndlun þessara tilvika þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum. Hægt er að votta fyrirtækið á 

grundvelli þessarar viðmiðunar ef það sýnir fram á að það er með kerfi til að meðhöndla tilvik þar sem ekki er farið að 

tilskildum ákvæðum. Vottunaraðili/sannprófandi kannar samræmi við viðmiðanir ELH og staðfestir að fyrirtækið hafi 

komið á verklagsreglum til að lagfæra ósamræmi við lagaákvæði í heild sinni. 

Öfugt við umhverfisstjórnunarkerfi ESB er ekki gerð sú krafa í ELH að fyrirtæki/stofnanir láti vottunaraðila í té sannanir 

fyrir því að umhverfislöggjöfinni (3) sé fylgt í einu og öllu umfram sértæku (lagalegu) viðmiðanirnar. 

  

(1) Almenn atvinnugreinaviðmiðun 1944: Fyrirtækið verður að tryggja aðgang að uppfærðu yfirliti yfir viðeigandi lög og reglur sem varða 

heilbrigði, umhverfi og öryggi. 

(2) http://www.regelhjelp.no/ og http://www.miljofyrtarn.no/dette-er-milj%C3%B8fyrt%C3%A5rn/bransjekriterier 

(3) Reglugerðin um umhverfisstjórnunarkerfi ESB, B.2.2 í II. viðauka. 
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3. Þriðja hvert ár þarf að endurvotta; þá eru allar viðmiðanir kannaðar aftur, þ.m.t. almenn atvinnugreinaviðmiðun 1950 þar 

sem tekið er á tilvikum þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum. Endurvottun lýkur ekki ef fyrir hendi eru tilvik þar 

sem ekki er farið að viðmiðunum. 

Vottunaraðilinn metur sannanir um samræmi við lög meðan (endur)vottunarmatið stendur yfir en þetta mat takmarkast því 

við hæfni vottunaraðilans (sjá kröfur um faggildingu). Þó eru lagalegar viðmiðanir settar þannig fram að þjálfaður 

vottunaraðili/sannprófandi er fær um að meta hvort farið er að tilskildum ákvæðum og skrá hvernig þessu samræmi er 

háttað. Vottunaraðilinn/sannprófandinn kannar einnig hvort fyrirtækið sé með til reiðu uppfært yfirlit yfir lög og reglur og 

að fyrir hendi sé kerfi til að taka á tilvikum þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum. 

Enn fremur er samræmi við lagaskilyrði tryggt gegnum árlega innri HSE-úttekt sem er hluti af árlegri rýni stjórnenda. Í 

HSE-úttektinni er fjallað um sérhvert tilvik þar sem ekki er farið að tilskildum lagaskilyrðum. 

Í ELH-gáttinni er að finna leiðbeiningar og dæmi um hvernig eigi að taka á tilvikum þar sem ekki er farið að tilskildum 

ákvæðum (almenn atvinnugreinaviðmiðun 1950). 

4. Í samræmi við skýringarnar sem gefnar eru í 2. lið þessa hluta takmarkast skjölin, sem lögð eru fram, við sértæk 

lagaskilyrði sem falla undir ELH-viðmiðanirnar og ná ekki yfir öll gildandi lagaskilyrði sem tengjast umhverfinu. Skjöl 

verða lögð fram og geymd í stafrænu ELH-vefgáttinni. 

Ályktun framkvæmdastjórnarinnar 

ELH byggir á kerfi sem grundvallast á viðmiðunum, áþekkt ferlinu sem komið var á fyrir umhverfisyfirlýsinguna 

(bráðabirgðagreining), til að meta samræmi fyrirtækja/stofnana við lög. Slíkt kerfi, ásamt vefsetri ríkisstjórnarinnar Regelhjelp 

(1), telst veita gott yfirlit yfir þau lagaskilyrði sem á að uppfylla eins og krafist er samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfi ESB. 

Samræmi við allar ELH-viðmiðanir, þ.m.t. lagalegar viðmiðanir, er fyrst kannað með sjálfsmati áður en vottun fer fram og 

vottunaraðili/sannprófandi kannar það aftur þegar vottað er. Ef í ljós kemur tilvik þar sem ekki er farið að einni, tilgreindri 

viðmiðun er ekki hægt að gefa út vottorð. 

Sannanir fyrir því að farið sé að tilskildum (lagalegum) ELH-viðmiðunum eru gerðar aðgengilegar gegnum kerfið. Í ELH er 

einnig gerð krafa um að fyrirtæki/stofnun sé með málsmeðferð fyrir hendi til að gefa skýrslu um og meðhöndla eftirstandandi 

tilvik þar sem ekki er farið (2) að lagaákvæðum. Árlega er haft eftirlit með fylgni við mikilvægustu lögin og reglurnar, sem 

tengjast aðgerðum tengdum heilbrigði, umhverfi og öryggi, með HSE-gátlista sem framkvæmdastjórinn staðfestir og undirritar 

og fellur undir rýni stjórnenda. Í leiðbeiningum með almennri atvinnugreinaviðmiðun 1944 er tilgreint með skýrum hætti að 

fylgni við lagaskilyrði sé krafist, ekki einungis að gefa skuli yfirlit yfir þau. 

Öfugt við umhverfisstjórnunarkerfi ESB inniheldur ELH ekki viðmiðun sem útheimtir að fyrirtækið/stofnunin fari að öllum 

lagaskilyrðum sem tengjast umhverfinu. Þess í stað er megináherslan í ELH á mikilvægustu umhverfislöggjöfina gegnum 

viðeigandi atvinnugreinaviðmiðanir þar sem löggjöfin, sem skiptir mestu máli, er umorðuð til þess að hún sé að öllu leyti 

skiljanleg fyrir fyrirtækið og vottunaraðilann. 

Ef um er að ræða tilvik þar sem ekki er farið að lagaskilyrðum, sem falla ekki undir lagalegar viðmiðanir í ELH, er enn fremur 

hægt að veita vottun að því tilskildu að fyrir hendi séu málsmeðferðarreglur fyrir skýrslugjöf og meðhöndlun tilvika þar sem 

ekki er farið að tilskildum ákvæðum þegar HSE-reglum er fylgt (3). 

Annar merkjanlegur munur liggur í hæfni vottunaraðilans. Vottunaraðilar í umhverfisstjórnunarkerfi ESB skulu vera færir um 

að veita því athygli ef einhverri löggjöf hefur verið sleppt og þess vegna verða þeir að hafa formlega menntun og hæfi að því er 

þetta varðar. Öfugt við þetta hljóta ELH-sannprófendur almenna menntun. Í ELH er þetta séð fyrir með því að setja (lagalegar) 

viðmiðanir fram á skýran og skiljanlegan hátt en hæfni vottunaraðilans til að greina tilvik þar sem ekki er farið að 

lagaákvæðum, sem ganga lengra en fyrirframákveðnar lagalegar viðmiðanir, er óviss. 

Að lokum er einnig hægt að finna mun, í samanburði við umhverfisstjórnunarkerfi ESB, á tíðni þessarar utanaðkomandi 

sannprófunar. Samkvæmt ELH skal full endurvottun fara fram þriðja hvert ár. Þá eru allar viðmiðanir, þ.m.t. allar viðmiðanir 

sem tengjast lagaskilyrðum, kannaðar aftur. Samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfi ESB er árangur í samanburði við lagaákvæði 

einnig hluti af árlegri fullgildingu sannprófanda umhverfisstjórnunarkerfis ESB á umhverfisyfirlýsingunni. Þó skal veita því 

athygli að 98% af ELH-fyrirtækjum ættu, ef þau væru með vottun í umhverfisstjórnunarkerfi ESB, rétt á undanþágu fyrir lítil 

fyrirtæki/stofnanir skv. 7. gr. þannig að tíðni árlegrar úttektar (annað hvert ár) og endurvottunar (fjórða hvert ár) yrði nær ELH.  

  

(1) http://www.regelhjelp.no/ 

(2) Almenn atvinnugreinaviðmiðun 1950 „Fyrirtækið verður að koma á málsmeðferðarreglum fyrir skýrslugjöf og meðhöndlun tilvika þar sem 

ekki er farið að tilskildum ákvæðum“ 

(3) http://eco-lighthouse.org/statistikk/ leiðbeiningarnar varðandi viðmiðanirnar er að finna aftast í skjalinu 
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Á grundvelli þessara þátta lítur framkvæmdastjórnin svo á að sá hluti af ELH sem tengist „Samræmi við lög tryggt“ sé að 

hluta til í samræmi við samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB. 

Mögulegar ráðstafanir til að brúa bilið yfir í umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

Þó að ekki sé hægt að líta á þennan hluta af ELH sem jafngildan sýnir greiningin fram á mikið samræmi við margar 

samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Til að ná fram samræmi við allar samsvarandi kröfur ætti að koma 

eftirfarandi viðbótarþáttum til framkvæmda: 

— Aðlaga texta viðmiðunar í almennri atvinnugreinaviðmiðun 1944 til að geta þess að fyrirtæki/stofnanir skuli tryggja að öll 

lagaskilyrði sem tengjast umhverfinu séu greind og uppfyllt áður en vottað er 

— Gera þá kröfu að fyrirtækið leggi fram sannanir fyrir því að farið sé að viðeigandi lagalegum umhverfiskröfum ef farið er 

fram á það 

— Tryggja að þriðji aðili, úttektaraðili sem er faggiltur eða með leyfi, fullgildi samræmi við lög á hverju ári fyrir stór 

fyrirtæki/stofnanir og annað hvert ár fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki 

5. HLUTI 

Markmiðum og umhverfisáætlun komið á til að tryggja stöðugt betri árangur 

Samsvarandi krafa í umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

1. Skilgreina skal markmið innan fyrirtækisins/stofnunarinnar til að tryggja að það/hún bæti stöðugt umhverfisárangur sinn 

(1. gr., liður B.3 og 3. liður í lið B.4 í II. viðauka). 

2. Koma skal á aðgerðaáætlun á sviði umhverfismála og koma henni í framkvæmd til að ná þessum markmiðum. (Ákvæði 

7. mgr. 18. gr., liðir A.2 og A.3.3 í II. viðauka). 

Mat á samsvarandi kröfum í ELH 

Samkvæmt málsmeðferðarreglum í ELH skal gera drög að ítarlegri umhverfisyfirlýsingu (Miljøkartlegging, gátlisti yfir 

viðeigandi almennar og sértækar viðmiðanir sem á að nota vegna vottunar) á undan vottun á fyrirtæki/stofnun og drög að fyrstu 

árlegu loftslags- og umhverfisskýrslunni sem inniheldur umhverfismarkmið og -aðgerðir sem eru fyrirhuguð fyrir næsta ár sem 

og núverandi umhverfisárangur. 

Á hverju ári eftir það (eigi síðar en 1. apríl) er árleg loftslags- og umhverfisskýrsla lögð fram gegnum ELH-vefgáttina. 

Umhverfisárangur er borinn saman við næstliðið ár. Í skýrslunni eru tekin saman þau framtaksverkefni sem voru unnin sem og 

markmið og takmörk sem náðust og aðgerðaáætlun fyrir komandi ár er lögð fram. Vottunaraðili/sannprófandi fer yfir árlegu 

loftslags- og umhverfisskýrsluna/-skýrslurnar við fyrstu vottun og við hverja endurvottun á þriggja ára fresti. Hún er athuguð á 

hverju ári við árlega rýni stjórnenda. 

Árlega loftslags- og umhverfisskýrslan er búin til í ELH-vefgáttinni út frá safni almennra vísa og vísa sem samsvara sértækum 

atvinnugreinaviðmiðunum. Umhverfismarkmið og aðgerðaáætlun í loftslags- og umhverfisskýrslunni skulu sýna stöðugt betri 

árangur. Verklaginu er lýst í leiðbeiningum með almennri atvinnugreinaviðmiðun 7 (1), tengdum leiðbeiningum og ELH-

vefgáttinni. 

Þar að auki kemur eftirfarandi fram í almennri atvinnugreinaviðmiðun 1963 (umhverfisþættir til viðbótar): „Fyrirtækið verður 

að greina aðra umhverfisþætti sem skipta máli hjá fyrirtækinu og íhuga allar nauðsynlegar aðgerðir og/eða að fella þá inn í 

árlegu loftslags- og umhverfisskýrsluna og/eða vakta þá gegnum aðgerðaáætlunina“. Þess vegna getur aðgerðaáætlunin 

innihaldið hvaða þætti sem er sem eru sértækir fyrir fyrirtækið og falla ekki undir almennar eða sértækar viðmiðanir. 

Fyrir fyrirtæki sem óska þess að rýmka árlega loftslags- og umhverfisskýrslu sína enn frekar býður ELH upp á þjónustu sem 

nefnist atvinnugreinasértækir vísar (virksomhetsspesifikke sjekkpunkter) en þar er sérsniðnum spurningum og vísum, sem 

fyrirtækið skilgreinir, bætt við skýrsluna.  

  

(1) http://eco-lighthouse.org/statistikk/ leiðbeiningarnar varðandi viðmiðanirnar er að finna aftast í skjalinu 
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Ályktun framkvæmdastjórnarinnar 

Upphaflegri umhverfisstjórnunaráætlun, sem inniheldur matsviðmiðanir og markmið, er komið á þegar vottað er. Á hverju ári 

eru umhverfisárangur fyrirtækis/stofnunar, árangur sem náðst hefur og umhverfismarkmið metin í árlegu loftslags- og 

umhverfisskýrslunni sem er búin til í ELH-vefgáttinni. 

Umhverfisáætlunin er uppfærð og endurmetin með endurnýjaðri umhverfisyfirlýsingu þriðja hvert ár þegar endurvottað er. 

Þó að þessi ferli beinist að þáttum sem falla undir safn viðmiðana þegar umhverfisstjórnunarkerfið er sett upp (þ.m.t. 

viðbótarþættir sem falla undir almenna atvinnugreinaviðmiðun 1963 (1)) búa þau yfir getu til að tryggja stöðugt betri árangur í 

umhverfismálum í tengslum við þessa þætti. 

Á grundvelli þessara þátta viðurkennir framkvæmdastjórnin að sá hluti ELH sem tengist „Markmiðum og umhverfisáætlun 

komið á til að tryggja stöðugt betri árangur“ sé í samræmi við samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og geti 

því talist jafngildur. 

6. HLUTI 

Stjórnskipulag (hlutverk og ábyrgð), þjálfun og þátttaka starfsfólks 

Samsvarandi krafa í umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

1. Stjórnendur skulu tryggja að úrræði séu tiltæk (þ.m.t. mannauður) til að tryggja að kerfið virki vel. Reglur og ábyrgð skulu 

skilgreind, skjalfest og þeim miðlað (liður A.4.1 í II. viðauka). 

2. Yfirstjórnin skal tilnefna sérstaka(n) fulltrúa stjórnarinnar sem skal/skulu vera með skilgreint hlutverk, ábyrgð og valdsvið 

til að tryggja rétta framkvæmd og viðhald umhverfisstjórnunarkerfisins og gefa yfirstjórninni skýrslu um árangurinn af 

kerfinu (liður A.4.1 í II. viðauka). 

3. Starfsfólk skal hljóta þjálfun í að uppfylla þarfir umhverfisstjórnunarkerfisins (1. gr., liður A.4.2 í II. viðauka). 

4. Starfsfólk skal taka virkan þátt í að bæta umhverfisárangur fyrirtækisins/stofnunarinnar. (Ákvæði 1. gr. og liðir A.4.2 og 

B.4 í II. viðauka). 

1. Skuldbinding stjórnar í tengslum við að koma kerfinu vel í framkvæmd og útvegun nauðsynlegra úrræða: 

Samkvæmt almennri atvinnugreinaviðmiðun 1946: „Fyrirtækið verður að útbúa skipurit eða svipað yfirlit yfir lykilhlutverk hjá 

fyrirtækinu/stofnuninni, s.s. tengiliður Eco-Lighthouse, öryggisfulltrúi, yfirmaður vinnuumhverfisnefndar, HSE-stjórnandi, 

yfirmaður innkaupa og brunavarnafulltrúi“. 

Samkvæmt norskri löggjöf ber yfirstjórnin ábyrgð á stjórnun fyrirtækisins sem nær yfir stjórnun á HSE og þannig óbeint yfir 

það að koma umhverfisstjórnunarkerfinu í framkvæmd. Ef nauðsynleg úrræði eru ekki látin í té koma sjálfkrafa í ljós 

annmarkar í næstu HSE-skýrslu og árlegri loftslags- og umhverfisskýrslu. Þessir annmarkar verða síðan teknir með í 

reikninginn við árlega rýni stjórnenda. Þetta gæti líka skapað hindrun fyrir næstu endurvottun. 

2. Sérstakir fulltrúar fyrir umhverfisstjórnunarkerfið: 

Einn einstaklingur í hópi starfsfólks er tilnefndur sem umhverfisstjóri (Miljøfyrtårnansvarlig). Það er ekki endilega fullt starf, 

allt eftir stærð fyrirtækisins/stofnunarinnar. Umhverfisstjórinn getur fengið þjálfun frá ráðgjafanum við fyrstu vottun eða fengið 

kennslu frá næsta stjórnanda á undan. Verkefni hans/hennar eru: 

— Að vera tengiliður við ráðgjafann (við upphaf ferlisins) 

— Að vera tengiliður við vottunaraðila/sannprófanda við upphaflega vottun og endurvottun 

— Að tryggja að farið sé að atvinnugreinaviðmiðunum 

  

(1) Almenn atvinnugreinaviðmiðun 1933: „Fyrirtækið verður að greina aðra umhverfisþætti sem skipta máli hjá fyrirtækinu og íhuga allar 

nauðsynlegar aðgerðir og/eða að fella þá inn í árlegu loftslags- og umhverfisskýrsluna og/eða vakta þá gegnum aðgerðaáætlunina“. 
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— Að þjálfa og hvetja samstarfsfólk sitt 

— Að útbúa og leggja fram árlega loftslags- og umhverfisskýrslu í ELH-vefgáttina 

— Að ræða þessa skýrslu við stjórnendur við árlega rýni stjórnenda (ledelsens gjennomgang) sem og við starfsfólk á 

starfsmannafundum, miðla árlegu skýrslunni innan fyrirtækisins/stofnunarinnar gegnum innra netið eða eftir öðrum innri 

samskiptaleiðum 

— Að miðla einkum alhliða umhverfisstefnu fyrirtækisins/stofnunarinnar og markmiðum fyrir komandi ár, eins og fram 

kemur í árlegu loftslags- og umhverfisskýrslunni, til samstarfsfólks 

— Að stuðla að umbótum til frambúðar 

ELH hefur innleitt veflæga þjálfun sem miðar að því að þjálfa umhverfisstjórann (Miljøfyrtårnansvarlig) í því hvernig á að fylla 

út árlega loftslags- og umhverfisskýrslu og einkum í því hvernig á að fá endurvottun. 

ELH hefur útbúið leiðbeiningar fyrir umhverfisstjórann eins og krafist er í almennri atvinnugreinaviðmiðun 1947: „Fyrirtækið 

verður að útbúa skrifleg fyrirmæli fyrir starfsmanninn sem ber ábyrgð á að koma Eco-Lighthouse í framkvæmd. 

Umhverfisstjórinn skal draga starfsfólk fyrirtækisins/stofnunarinnar inn, hvetja það og hafa það með. Samkvæmt ELH er virk 

aðild starfsfólks hornsteinninn í ELH-kerfinu“. 

Hjá stærri fyrirtækjum/stofnunum getur fleira starfsfólk tekið þátt gegnum umhverfisstjórnunarhóp (1) (Miljøgruppe — EMG). 

Hægt er að fella EMG inn í heilbrigðis-, umhverfis- og öryggishóp (HSE-hóp) en fyrirtækjum/stofnunum með fleiri en 50 

starfsmenn ber lagaleg skylda til að hafa slíkan hóp. 

3. Þjálfun: 

Fyrirtæki og stofnanir eru bundin af almennri atvinnugreinaviðmiðun 1951: „Fyrirtækið verður að vera með verklagsreglur fyrir 

hendi til að þjálfa starfsfólk í undirstöðuþáttum HSE og til að upplýsa það um breytingar. Þjálfunin verður að innihalda traustar 

verklagsreglur sem varða ytra umhverfi“. 

Tilgangurinn er að tryggja að starfsfólk búi yfir fullnægjandi þekkingu og færni til að inna starf sitt af hendi á tilhlýðilegan hátt 

og í samræmi við HSE-reglurnar. Umfang þjálfunar starfsfólksins mun fara eftir áhættunni sem tengist starfsemi fyrirtækisins. 

Grundvallarhugsunin í ELH er sú að það sé fyrirtækið/stofnunin sem hafi bestu þekkinguna á sjálfu/sjálfri sér og á 

hæfni/þörfum eigin starfsfólks og geti því metið það best hvaða þjálfunar er þörf. Viðmiðunin er staðfest munnlega (af hálfu 

vottunaraðila/sannprófanda) með því að spyrja hvaða verklag fyrirtækið hafi til að þjálfa starfsfólk sitt og nýliða í málefnum 

sem varða HSE. 

Lykilspurningin er sú hvort þessi þjálfun beinist að því að bæta umhverfisárangur eða einungis að málsmeðferðarlegum þáttum 

ELH og HSE-áhættustjórnun. HSE-gátlistinn, sem ELH notar til að meta hvort starfsfólk þekki starfsvenjur ELH, staðfestir að 

umfang þjálfunar nær lengra en yfir verklagið og fjallar um lykilsvið umhverfismála s.s. úrgangsstjórnun, orkunýtni eða 

stjórnun hættulegra efna. 

4. Þátttaka starfsfólks: 

Til að uppfylla kröfurnar í umhverfisstjórnunarkerfi ESB skal starfsfólk taka þátt í ferlinu sem miðar að því að bæta stöðugt 

árangur fyrirtækisins/stofnunarinnar í umhverfismálum. 

Gerð er krafa um tilnefningu umhverfishóps innan fyrirtækisins/stofnunarinnar og virka þátttöku starfsfólks í umhverfislegri 

starfsemi (2). Starfsfólk er upplýst um innihald loftslags- og umhverfisskýrslunnar og skal einnig taka sérstakan þátt í þeim 

ferlum sem stuðla að því að bæta árangur í umhverfismálum, s.s. flokkun úrgangs. Mismunandi viðmiðanir (1953, 1962, 36) 

styðja við stöðugt betri árangur með notkun á „hugmyndabanka“. Þessir hugmyndabankar, sem Eco-Lighthouse Foundation 

lætur í té, innihalda mismunandi ráðstafanir til að bæta árangur á umhverfissviðum, s.s. flutningar, úrgangur eða orka, í 

samstarfi við starfsfólk fyrirtækisins/stofnunarinnar. 

  

(1) Veita skal því athygli að HSE-hópurinn (Arbeidsmiljøutvalg) og ELH-hópurinn (Miljøgruppe) eru mismunandi einingar. Samkvæmt 

lögum er gerð krafa um HES-hóp ef það eru fleiri en 50 starfsmenn. Það er ekki skyldubundið að vera með ELH-hóp en ELH mælir með 

því hjá fyrirtækjum/stofnunum sem eru með fleiri starfsmenn en tiltekinn fjölda. Þetta getur verið einn og sami hópurinn til að tryggja 

skilvirka skipulagningu og aðlögun ELH inn í stjórnunarfyrirkomulag sem fyrir er. 

(2) Eco-Lighthouse vottunarhandbók 2016 — 3.2.4 um að tilnefna og skipa umhverfishóp/verkefnahóp 
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Ályktun framkvæmdastjórnarinnar 

Stjórninni ber lagaleg skylda til að sjá fyrir starfsfólki til að málsmeðferðarreglur í HSE virki rétt og hún verður — samkvæmt 

reglum ELH — einnig að tilnefna ELH-fulltrúa á svipaðan hátt og í umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Þess vegna skulu 

ábyrgðaraðilar fá aðgang að nauðsynlegum úrræðum til að starfa á tilhlýðilegan hátt. 

Einnig er farið fram á að fyrirtæki/stofnanir þjálfi starfsfólk sitt í hæfni m.t.t. HSE sem felur í sér að bæta umhverfisárangur og 

stuðla að þátttöku starfsfólks í að koma umhverfisstjórnunarkerfi í framkvæmd og í umhverfislegri starfsemi. 

Á grundvelli þessara þátta viðurkennir framkvæmdastjórnin að sá hluti ELH sem tengist „Stjórnskipulag, þjálfun og þátttaka 

starfsfólks:“ sé í samræmi við samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og geti því talist jafngildur. 

7. HLUTI 

Kröfur um skjalahald 

Samsvarandi krafa í umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

Samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfi ESB er gerð krafa um skjalahald varðandi umhverfisstefnu, markmið, aðgerðaáætlanir, 

umfang stjórnunarkerfisins og helstu þætti þess, s.s. skrár sem eru nauðsynlegar fyrir skilvirka áætlanagerð og eftirlit með 

ferlum sem tengjast verulegum umhverfisáhrifum. 

Liður A.4.4. í II. viðauka 

Mat á samsvarandi kröfum í ELH 

Skjalahald varðandi fyrirtæki/stofnun og innleiðingu EMS-málsmeðferðarreglna og markmiða verður að vera aðgengilegt. 

ELH er með á vefsíðu sinni ítarlega skrá yfir skyldubundin skjöl, sem krafist er vegna vottunar, ásamt öðrum eyðublöðum og 

gagnlegum tólum (verktøy) og atvinnugreinatengdum upplýsingum (1) fyrir vottun. Mörg viðeigandi skjöl eru geymd í vefgátt 

ELH (2) (Miljøfyrtårnportal). ELH ráðleggur einnig skjalavistunarkerfi fyrir skjölin. 

Í leiðbeiningum vottunaraðila/sannprófanda varðandi almenna atvinnugreinaviðmiðun 1944 er vottunaraðilinn/sannprófandinn 

beðinn að ganga úr skugga um að skjölin og HSE-kerfið séu geymd á auðveldan og kerfisbundinn hátt og að fyrirtækið viti 

hvernig það á að nálgast upplýsingar. Skjöl sem tengjast atvinnugreinaviðmiðunum eru geymd í umhverfisyfirlýsingunni 

(Miljøkartlegging) og í vefgátt ELH. Fyrirtækið getur valið að sýna vottunaraðila/sannprófanda þau á fundinum sjálfum en það 

er engin skylda að hlaða þeim upp í gáttina. Á vottunar- eða endurvottunarfundinum sér vottunaraðilinn/sannprófandinn hversu 

vel starfsfólkið þekkir kerfið. 

Ályktun framkvæmdastjórnarinnar 

Þessi hluti beinist að tiltækileika viðeigandi skjala. Þó að gildissvið kerfanna tveggja sé ekki nákvæmlega eins er hægt að líta 

svo á að skipulag upplýsinganna, sem ELH leggur til, og skipulag skjalavistunar teljist fullnægjandi. 

Á grundvelli þessara þátta viðurkennir framkvæmdastjórnin að sá hluti ELH sem tengist „Kröfur um upplýsingar“ sé í 

samræmi við samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og geti því talist jafngildur. 

Athugið: samkvæmt skilgreiningu er málsmeðferð varðandi skjalahald í ELH hönnuð til að uppfylla þarfir ELH-

stjórnunarkerfsins fyrir skjöl. Ef fyrirtæki/stofnun óskar eftir því að sækja um skráningu í umhverfisstjórnunarkerfi ESB skal 

aðlaga umfang málsmeðferðar varðandi skjalahald svo að það nái yfir allar kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB, þ.m.t. þær 

sem eru sem stendur ekki uppfylltar í ELH.  

  

(1) http://miljofyrtarn.no/nyeverktoy og (dæmi) http://www.miljofyrtarn.no/2015-11-18-23-56-21/avfall 

(2) https://rapportering.miljofyrtarn.no/Account/Login?ReturnUrl=%2F Hafið samband við ELH til að fá aðgang. 
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8. HLUTI 

Rekstrarstjórn 

Samsvarandi krafa í umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

Starfræksla sem tengist skilgreindum, mikilvægum umhverfisþáttum skal fara fram við tilteknar aðstæður. Til að tryggja þetta 

skal fyrirtæki/stofnun: 

1. koma upp, innleiða og viðhalda skjalfestum verklagsreglum til stýringar á ástandi þar sem skortur á verklagsreglum gæti 

leitt til þess að vikið yrði frá umhverfisstefnunni, markmiðum og takmörkum, 

2. fastsetja viðmið um starfsemina í verklagsreglurnar, 

3. koma upp, innleiða og viðhalda verklagsreglum varðandi þá þýðingarmiklu umhverfisþætti sem er búið að bera kennsl á og 

tengjast vörum og þjónustu sem fyrirtækið/stofnunin notar, og veita birgjum og undirverktökum upplýsingar um viðeigandi 

verklagsreglur og kröfur. 

Mat á samsvarandi kröfum í ELH 

1 og 2. Í ELH er gerð krafa um að fyrirtæki/stofnun komi á umhverfisstefnu og skilgreini sértæk markmið varðandi 

umhverfisárangur. Enn fremur er þess krafist að norsk fyrirtæki setji heildarmarkmið fyrir HSE samkvæmt 

reglugerðinni um innra eftirlit. Samkvæmt almennum atvinnugreinaviðmiðunum 1945 og 1947 í ELH er tilgreint að 

stjórnunarkerfi verði að innihalda skjalfestar verklagsreglur til að ná þessum markmiðum í tengslum við heilbrigði, 

umhverfi og öryggi, þ.m.t. áframhaldandi fylgni við atvinnugreinaviðmiðanir. Koma verður á málsmeðferðarreglum 

um meðhöndlun tilvika þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum (almenn atvinnugreinaviðmiðun 1950). Í öðrum 

ELH-viðmiðunum (1949) er fyrirtækjum gert skylt að gera (uppfært) áhættumat og gera drög að samsvarandi 

aðgerðaáætlun. 

Láta verður í té sértækar málsmeðferðarreglur fyrir tilteknar atvinnugreinar um meðhöndlun hættulegra vara sem eru 

alla jafna notaðar í þessari tilteknu atvinnugrein. (m.a. atvinnugreinasértækar viðmiðanir (SIC) 983 og 984 fyrir 

hreingerningaiðnaðinn, atvinnugreinasértækar viðmiðanir 1931, 1932 og 1933 fyrir viðgerðir á yfirbyggingum 

bifreiða og málningarverkstæði, atvinnugreinasértækar viðmiðanir 14 fyrir bílaviðgerðarverkstæði). 

3. Eftir vottun verður fyrirtækið að upplýsa viðskiptavini sína og birgja um umhverfislega starfsemi sína (almenn 

atvinnugreinaviðmiðun 5). Ákvarða verður viðeigandi umhverfisviðmiðanir fyrir öll umtalsverð innkaup (almenn 

atvinnugreinaviðmiðun 1954) og fyrirtækið verður að hafa áhrif á mikilvægustu birgja sína til að þeir gangist undir 

umhverfisvottun. Fyrirtækið verður að sama skapi að hafa áhrif á birgja sína til að þeir veiti upplýsingar um 

umhverfismerktar vörur frá þriðja aðila í vöruskrá sinni og um tölfræðilegar upplýsingar varðandi umhverfismerktar 

vörur sem þeir kaupa inn (almenn atvinnugreinaviðmiðun 1956). 

Ályktun framkvæmdastjórnarinnar 

Þessi hluti beinist að málsmeðferðarreglum sem eru fyrir hendi m.t.t. fullnægjandi rekstrarstjórnar. Hægt er að líta svo á að 

uppbygging málsmeðferðarreglna, sem ELH leggur til í samsetningu með norsku reglugerðinni um innra eftirlit, og tengd 

upplýsingastreymi teljist fullnægjandi. 

Á grundvelli þessara þátta viðurkennir framkvæmdastjórnin að sá hluti ELH sem tengist „Rekstrarstjórn“ sé í samræmi við 

samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og geti því talist jafngildur. 

9. HLUTI 

Viðbúnaður og viðbrögð við neyðarástandi 

Samsvarandi krafa í umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

1. Fyrirtækið/stofnunin skal koma upp, innleiða og viðhalda verklagsreglu(m) til að bera kennsl á mögulegt neyðarástand og 

slys og hvernig það/hún ætlar að bregðast við slíku ástandi. 

2. Fyrirtækið/stofnunin skal bregðast við raunverulegu neyðarástandi og slysum og hindra eða draga úr þeim 

umhverfisáhrifum sem verða samfara slíku ástandi. 

3. Fyrirtækið/stofnunin skal með reglulegu millibili fara yfir og, ef nauðsyn krefur, endurskoða viðbúnað sinn og viðbrögð við 

neyðarástandi. 

4. Fyrirtækið/stofnunin skal einnig prófa slíkar verklagsreglur með reglulegu millibili, sé það raunhæft. 

 (Liður A.4.7 í II. viðauka) 
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Mat á samsvarandi kröfum í ELH 

Með almennri atvinnugreinaviðmiðun 1949 eru settar reglur um þetta: „Fyrirtækið verður að leggja fram uppfært áhættumat, 

sem tekur til vinnuumhverfis og ytra umhverfis, og samsvarandi aðgerðaáætlun“. 

Í tilteknum atvinnugreinum, þar sem þetta ákvæði skiptir sérstaklega miklu máli, eru sérstök lög og reglur. Norsk fyrirtæki geta 

auðveldlega athugað hvaða löggjöf á við um þau með því að kanna reglur og reglusetningu á vefsíðu ríkisstjórnarinnar 

Regelhjelp (1) þar sem fyrirtækið setur inn einkvæmt fyrirtækisnúmer sitt og fær skrá yfir viðeigandi löggjöf. Hægt er að nálgast 

dæmi um viðeigandi lög og reglur, sem varða viðbúnað og viðbrögð við neyðarástandi hjá mismunandi atvinnugreinum, á 

vefsíðu almannavarna (DSB) (2). Hins vegar skal veita því athygli að ELH vottar alla jafna ekki stóriðju eða fyrirtæki með 

flóknar umhverfisáskoranir. 

Sértækar ELH- atvinnugreinaviðmiðanir innihalda einnig ákvæði um viðbúnað og viðbrögð jafnvel þótt í sumum tilvikum, s.s. 

bátasmíði, virðist þau takmarkast við skrár um hættuleg efni og ákvæði um námskeið í skyndihjálp. Að því er varðar fyrirtæki 

þar sem íðefni eða önnur efni eru notuð (s.s. þvottaþjónusta) er fjallað um þessi mál í sértæku atvinnugreinaviðmiðununum. 

Ályktun framkvæmdastjórnarinnar 

Samkvæmt norskum lögum eru settar strangar reglur um viðbúnað og viðbrögð við neyðarástandi (3). ELH bætir við þetta með 

almennum atvinnugreinaviðmiðunum og sértækum atvinnugreinaviðmiðunum ef við á. 

Við vottun, endurvottun og ferlið sem endar með árlegri rýni stjórnenda er farið yfir reglur um áhættuvitund, viðbúnað og 

viðbrögð og skilvirka beitingu þeirra ásamt endurskoðun á málsmeðferðarreglum. 

Á grundvelli þessara þátta viðurkennir framkvæmdastjórnin að sá hluti ELH sem tengist „Viðbúnaður og viðbrögð við 

neyðarástandi“ sé í samræmi við samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og geti því talist jafngildur. 

10. HLUTI 

Eftirlit, innri úttekt og aðgerðir til úrbóta 

Samsvarandi krafa í umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

1. Fyrirtæki/stofnun skal, sem hluti af umhverfisstjórnunarkerfi þess/hennar og í samræmi við markmið þess/hennar, koma á 

fót, innleiða og viðhalda verklagsreglu(m) til að kanna reglulega lykileiginleika í starfrækslu sinni sem geta haft veruleg 

umhverfisáhrif og grípa til aðgerða til úrbóta þegar þörf krefur. (Liður A.5.1. í II. viðauka) 

Fyrirtæki/stofnun skal inna af hendi innri úttekt með það að markmiði að meta stjórnunarkerfin sem eru fyrir hendi og 

ákvarða samræmi við stefnumál fyrirtækisins/stofnunarinnar og áætlun (þ.m.t. lagalegt samræmi) í samræmi við kröfurnar 

sem settar eru fram í c-lið 1. mgr. 4. gr., 9. gr. og í III. viðauka. Til þess hæfir úttektaraðilar skulu annast úttekt a.m.k. árlega 

og ljúka skal úttektarlotunni, sem nær til allrar starfsemi fyrirtækisins/stofnunarinnar, ekki sjaldnar en á þriggja ára fresti 

(eða fjögurra ára fresti fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki). 

2. Fyrirtækið/stofnunin skal koma upp, innleiða og viðhalda málsmeðferðarreglu(m) til að bera kennsl á, leiðrétta og rannsaka 

raunveruleg og möguleg tilvik þar sem um ósamræmi er að ræða og til að gera aðgerðir til úrbóta og forvarnaraðgerðir. 

Niðurstöður aðgerða til úrbóta og forvarnaraðgerða skulu skráðar og skilvirkni þeirra yfirfarin. (Liður A.5.3 í II. viðauka) 

3. Afrakstur innri úttektar skal vera skýrsla til stjórnarinnar um ályktanir og niðurstöður úttektarinnar. 

Lagagrundvöllur (4. gr. (b- og c-liður 1. mgr.), 6. gr. (a-liður 2. mgr.), 9. gr., liður A.5 í II. viðauka og III. viðauki) 

 

  

(1) http://www.regelhjelp.no/ 

(2) https://www.dsb.no/ tengill á lovdata (bruni, sprengiefni, hættuleg efni, o.s.frv. …): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-

20#KAPITTEL_2 

(3) https://www.dsb.no/ 
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Mat á samsvarandi kröfum í ELH 

1. Könnun á lykileiginleikum í starfrækslu og mat á samræmi EMS við stefnu og áætlun fyrirtækisins/stofnunarinnar með innri 

úttekt 

Byggt á almennri atvinnugreinaviðmiðun 6: „Stjórnendur verða að framkvæma árlega endurskoðun á HSE-kerfinu og 

málsmeðferðarreglum í Eco-Lighthouse til að meta hvort þau virki eins og fyrirhugað er“. Veita skal því athygli að þessi 

viðmiðun er merkt með § sem bendir til lagagrundvallar. 

Í leiðbeiningunum með almennri atvinnugreinaviðmiðun 6 stendur einnig: „Lagaheimildin fyrir viðmiðuninni eru reglugerðir 

sem varða kerfisbundnar aðgerðir tengdar heilbrigði, umhverfi og öryggi í fyrirtækjum (reglugerðir um innra eftirlit), liður 5.8. 

Fyrirtækið verður að vakta HSE-kerfið og árlega láta fara fram úttekt á kerfinu og innri úttekt til að tryggja að HSE-kerfið virki 

eins og fyrirhugað er. Málsmeðferðarreglur í Eco-Lighthouse fyrir ytra umhverfið verða að vera samþættar HSE-kerfinu og 

vera óaðskiljanlegur hluti af innri úttektinni. Stjórnin ber meginábyrgðina á HSE-kerfinu og á samþættum 

málsmeðferðarreglum í Eco-Lighthouse og verður að gera árlega úttekt á þeim til að tryggja að þær virki eins og fyrirhugað er. 

Það er breytilegt milli fyrirtækja hvernig stjórnirnar framkvæma þessa úttekt í reynd. Það mikilvægasta er að finna hagnýtar 

lausnir. (…) 

Ath.: Til viðbótar við athugun á viðmiðunum sem tengjast HSE er mikilvægt að ráðgjafinn/fyrirtækið athugi einnig HSE-kerfi 

fyrirtækisins í heild sinni. Ráðgjafinn/fyrirtækið verður að athuga hvort HSE-kerfið virkar vel í reynd og er vel skipulagt“. 

Árleg rýni stjórnenda og viðbótargögn og málsmeðferðarreglur, sem gerð er krafa um vegna ELH-vottunar, fara því saman við 

þá lagalegu skuldbindingu að framkvæma árlega úttekt á HSE-starfsemi fyrirtækisins/stofnunarinnar samkvæmt norsku 

reglugerðunum um innra eftirlit (ICR) (1). Með þessu samþætta úttektarferli verður fyrirtækið að athuga hvort HSE-kerfið 

virkar vel í reynd og er vel skipulagt. 

Þetta leiðir til samþættingar á umhverfismálsmeðferðarreglum ELH við fyrirliggjandi HSE-kerfi og styrkingar 

stjórnunarkerfisins í heild sinni, bæði að því er varðar vinnuumhverfi og ytra umhverfi. 

Úttektin/athuganirnar eru byggðar á sérstökum atvinnugreinatengdum gátlistum, sniðmátum og dæmum sem ELH Foundation 

lætur í té og endurspegla umhverfisáhættustig í mismunandi atvinnugreinum. Athugunin skal einnig innihalda úttekt á 

málsmeðferðarreglum Eco-Lighthouse og umhverfismarkmiðum samkvæmt eigin skilgreiningu, markmiðum og árangri eins og 

skilgreint er í árlegu loftslags- og umhverfisskýrslunni. 

Innri úttektaraðili getur, allt eftir stærð fyrirtækisins, athugað kerfið áður en árleg rýni stjórnenda fer fram eða á fundinum 

sjálfum ef um lítil fyrirtæki er að ræða. Í árlegri rýni stjórnenda er lagt mat á frávik og árangur, markmið og takmörk og ný 

fastsett. 

Til viðbótar við rýni stjórnenda inniheldur árlega loftslags- og umhverfisskýrslan viðbótarskjöl um umhverfismarkmið og 

árangur. Þar eru framangreind atriði metin, kannað hvort árangur hafi orðið og markmið hafi náðst og ný markmið sett varðandi 

umbætur á komandi ári. Stjórnin metur þetta á hverju ári við árlega rýni stjórnenda. 

2. Ósamræmi leiðrétt 

Markmiðið með HSE-úttektinni er að finna og skilgreina veikleika og annmarka og gera áætlun um lagfæringar. Sérhver 

annmarki leiðir af sér aðgerðaáætlun með það að markmiði að útrýma annmarkanum (innan tilskilins frests). 

  

(1) Útdráttur úr leiðbeiningum með norsku reglugerðunum um innra eftirlit (IRC) „Periodical review of health, environmental and safety 

activities“. Til viðbótar við reglulega eftirfylgni (t.d. öryggisúttektir, fundi starfsfólks o.s.frv.) verður fyrirtækið, a.m.k. einu sinni á ári, að 

framkvæma ítarlegri úttekt á HSE-starfseminni og meta hvort hún virkar í reynd. Fyrirtækið verður að vera með skriflegt verklag fyrir úttektina. 

Niðurstöðurnar úr úttektinni verða að vera auðveldlega aðgengilegar. Markmiðið er að finna og skilgreina veikleika og annmarka og lagfæra 

þá. Það er mikilvægt að finna orsakavaldana og tryggja að þeir endurtaki sig ekki. Eftir að endurskoðuninni er lokið verður að setja raunhæf 

markmið um umbætur til viðbótar við heildarmarkmiðið“. Útdráttur úr: www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77839 (pdf-útgáfa af 

leiðbeiningum og reglum um kerfisbundnar aðgerðir tengdar heilbrigði, umhverfi og öryggi (HES)). Allar reglurnar eru fáanlegar á 

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78950 og á ensku á: http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78622 
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Uppfylla þarf allar viðmiðanir áður en vottun eða endurvottun getur farið fram, einkum almennar og sértækar viðmiðanir sem 

eru teknar beint úr norsku löggjöfinni. Tekið er á tilvikum þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum (einnig með 

lagaákvæðum utan ELH) með almennri atvinnugreinaviðmiðun 1950 en samkvæmt henni ber fyrirtækjum skylda til að koma á 

málsmeðferðarreglum fyrir skýrslugjöf og meðhöndlun þessara tilvika þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum. 

Allt ósamræmi við viðmiðanir, sem kemur í ljós við vottun eða endurvottun, kemur til með að setja ELH-vottunina í bið. 

3. Skýrsla til stjórnarinnar um ályktanir og niðurstöður úttektarinnar 

Árleg HSE-skýrsla, með aðgerðaáætlun sem af henni leiðir, og árleg loftslags- og umhverfisskýrsla eru lagðar fyrir stjórnina við 

árlega rýni stjórnenda. 

Ályktun framkvæmdastjórnarinnar 

Athugunarfasinn samþættar ELH-málsmeðferðarreglurnar, fylgni við lagaskilyrði og kröfurnar í norsku reglugerðunum um 

innra eftirlit (ICR) (1). Niðurstöður athugunarinnar eru síðan yfirfarnar við rýni stjórnenda. Til að auðvelda ferlið er umfang 

athugana, sem eru gerðar, skilgreint með atvinnugreinatengdum gátlista sem ELH Foundation lætur í té. 

Sambland af þessu verklagi — HSE-úttekt, áhættugreining, athugun á ósamræmi og mildun á því — skapar í sameiningu innri 

úttekt sem leiðir til fylgiathugunar á HSE-þáttunum og ELH-kerfinu. Niðurstaðan fellur undir rýni stjórnenda. Við vottun og 

endurvottun skal umhverfisvottunaraðilinn einnig staðfesta að úttektin hafi verið framkvæmd eins og við á og að allir 

viðeigandi þættir hafi verið kannaðir og gerð grein fyrir þeim. 

Vegna þess að kerfin tvö eru mismunandi getur verið munur á því umfangi sem fellur undir úttektina þó að sambærilegum 

aðferðum sé beitt til að ná fram svipuðum markmiðum. Hægt er að nota málsmeðferðarreglurnar, sem eru fyrir hendi, þó að 

umfangið breytist (t.d. að bæta við tilteknum viðbótarumhverfisþáttum) ef fyrirtækið/stofnunin óskar eftir að færa sig yfir í 

umhverfisstjórnunarkerfi ESB. 

Umhverfisstjórinn ber ábyrgð á að taka saman skýrslu út frá mismunandi hlutum innri úttektarinnar og leggja hana fram vegna 

rýni stjórnenda og styðja þannig við umhverfiskerfið og mat á umhverfisárangri í ljósi umhverfisstefnu og -áætlunar. 

Á grundvelli þessara þátta lítur framkvæmdastjórnin svo á að sá hluti ELH sem tengist „Eftirlit, innri úttekt og aðgerðir til 

úrbóta“ sé í samræmi við samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og geti því talist jafngildur. 

Athugið: samkvæmt skilgreiningu eru úttektir, sem eru sem stendur fyrir hendi í ELH, hannaðar til að tryggja fylgiathugun á 

ELH-stjórnunarkerfinu. Ef fyrirtæki/stofnun óskar eftir því að sækja um skráningu í umhverfisstjórnunarkerfi ESB skal aðlaga 

umfang innri úttektar svo að hún nái yfir allar kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB, þ.m.t. þær sem eru sem stendur ekki 

uppfylltar í ELH. 

11. HLUTI 

Samskipti (innri og ytri) 

Samsvarandi krafa í umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

1. Fyrirtæki/stofnanir skulu, sem hluti af EMS, koma á innri og ytri samskiptaaðferðum. Fyrirtæki/stofnun skal geta sýnt fram 

á, með ytri samskiptaaðferðum, að opin skoðanaskipti eigi sér stað við almenning og aðra hlutaðeigandi aðila, þ.m.t. 

sveitarfélög og viðskiptavinir, með tilliti til umhverfisáhrifa af starfsemi fyrirtækisins/stofnunarinnar, vörum og þjónustu. 

2. Fyrirtæki/stofnanir skulu tryggja gagnsæi og veita umhverfisupplýsingar reglulega til ytri hagsmunaaðila á grundvelli 

krafnanna í IV. viðauka (skýrslugjöf um umhverfismál). 

Þessar upplýsingar innihalda m.a. eftirtalda þætti: umhverfisstefnu fyrirtækis/stofnunar, lýsingu á öllum mikilvægum 

umhverfisþáttum, lýsingu á umhverfismarkmiðum og takmörkum, skýrslu um vísa sem eru skilgreindir í viðaukanum, 

árangur í samanburði við lagaákvæði og tilvísun í gildandi lagaskilyrði. 

  

  

(1) http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78622 
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 Umhverfissannprófandi, sem er faggiltur eða með leyfi, skal fullgilda þessar upplýsingar á hverju ári (eða annað hvert ár 

fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki) 

 Ákvæði 4. gr. (d-liður 1. mgr.), 5. gr. (a-liður 2. mgr.), 6. gr. (b-liður 2. mgr.), liður B.5 í II. viðauka, IV. viðauki. 

Mat á samsvarandi kröfum í ELH 

1. Samskipti byggjast á árlegu loftslags- og umhverfisskýrslunni. 

Upphaflegri umhverfisrýni í ELH (Miljøkartlegging), þar sem skráin yfir viðmiðanir sem verður að fylgja er fastsett, er 

hlaðið inn í ELH-vefgáttina en ekki birt opinberlega. Hún á ekki að vera samskiptatól heldur matstól fyrir fyrirtækið/ 

stofnunina. Samkvæmt almennri atvinnugreinaviðmiðun 7 er einungis skylt að birta árlegu loftslags- og umhverfisskýrsluna 

og umhverfisstefnuna opinberlega. 

Árlega loftslags- og umhverfisskýrslan er stjórnunartæki fyrir umhverfislega starfsemi sem á að leggja fram eigi síðar en 

1. apríl ár hvert. Markmiðið er að fyrirtækið skrái á hverju ári umbætur á árangri sínum í umhverfisskýrslu. 

Skýrslan samanstendur af tveimur hlutum: skýrslu um umhverfisárangur fyrra árs og aðgerðaáætlun fyrir komandi ár. 

Hún er byggð á nokkrum vísum, s.s. eftirfarandi: 

fjöldi starfsmanna, fjarvera (veikindaleyfi), velta, græn innkaup og fjöldi umhverfismerktra vara sem eru keyptar inn til 

eigin nota, vottaðir birgjar, pappírsnotkun, heildarorkunotkun, yfirborðsflötur hitaðra svæða, orkuflokkun, hitunarflokkun 

(tegund hitunar sem er notuð) eldsneytisnotkun, eknir kílómetrar, tegund og fjöldi ökutækja, flugferðir, magn flokkaðs og 

óflokkaðs úrgangs ásamt öðrum umhverfisþáttum í tengslum við atvinnugreinaviðmiðanirnar sem valdar eru. Hluti þessara 

vísa er skilgreindur samhliða ákvörðun á atvinnugreinaviðmiðunum og er þess vegna breytilegur eftir athafnasviðinu. 

Þó svo að ELH sé ekki ætlað fyrir fyrirtæki/stofnanir í iðnaðargeiranum falla nokkrir kjarnavísar í umhverfisstjórnunarkerfi 

ESB undir skýrslugjöfina. Í árlegri loftslags- og umhverfisskýrslu frá matvælaheildsalanum „Arne Sjule“ var t.d. gerð grein 

fyrir vísum um orkunýtni, efnisnýtni í tengslum við innkaup, úrgangi og koltvísýringslosun við mat á eldsneytisnotkun og 

flugferðum. 

Þrátt fyrir það er ekki gerð grein fyrir öllum kjarnavísum, sem eru tilgreindir í IV. viðauka, og skýrslugjöf er ekki eins 

megindleg og krafist er í umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Þetta tengist á óyggjandi hátt kerfinu með fyrirframskilgreindu 

viðmiðununum sem er upprunnið í ELH-nálguninni með fyrirframskilgreindum vísum sem eru hannaðir til að passa við 

sérstök einkenni atvinnugreinarinnar. Í árlegri loftslags- og umhverfisskýrslu frá sama matvælaheildsala voru t.d. vísar um 

losun íðefna í andrúmsloft (t.d. NOx, PM), losun í vatn og líffræðilega fjölbreytni ekki fyrir hendi. Hins vegar skal veita því 

athygli að þó að safn vísa, sem krafist er í umhverfisstjórnunarkerfi ESB, sé stærra getur fyrirtæki/stofnun í 

umhverfisstjórnunarkerfi ESB einnig ákveðið að gera ekki grein fyrir nokkrum vísum ef það/hún getur rökstutt að þessir 

vísar skipti ekki máli fyrir mikilvæga og beina umhverfisþætti þess/hennar. 

Samkvæmt ELH er fjallað um mikilvæga viðbótarþætti í almennri atvinnugreinaviðmiðun 1963 („þess er krafist að 

fyrirtækið greini og fjalli um aðra umhverfisþætti“) og gera skal grein fyrir þessu í árlegu loftslags- og umhverfisskýrslunni. 

Fyrirtæki geta gengið lengra í skýrslugjöf sinni og bætt vísum við í árlegu loftslags- og umhverfisskýrsluna gegnum 

atvinnugreinasértæka vísa (Virksomhetsspesifikke sjekkpunkter). 

Aðgerðaáætlun fyrir komandi ár er hluti af skýrslunni sem er búin til samkvæmt leiðbeiningum í vefgáttinni. Í gáttinni 

verður að fylla í alla tilskilda reiti; aðrir eru merktir valkvæðir. Ef þar eru reitir sem eiga ekki við fyrirtækið eða sem ekki er 

hægt að svara verður að setja skýringu í athugasemdareitinn. 

Árangur í samanburði við lagaákvæði og tilvísun í gildandi lagaskilyrði er ekki formlega tekinn með í loftslags- og 

umhverfisskýrslunni. Tilvísanir í aðgerðir til úrbóta, sem gerðar eru vegna tilvika þar sem ekki er farið að tilskildum 

ákvæðum, mega koma fram í skýrslunni.  
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2. Starfsmaður fyrirtækis/stofnunar gerir drög að skýrslunni (umhverfisstjóri) (eins og í umhverfisstjórnunarkerfi ESB). 

Vottunaraðili/sannprófandi fer yfir hana við vottun og við endurvottun á þriggja ára fresti. 

Gefin er skýrsla þar að lútandi til starfsfólksins (almenn atvinnugreinaviðmiðun 1952) (á fundum og fyrir milligöngu innra 

netsins) og til stjórnarinnar (við árlega rýni stjórnenda). Endurskoðun á almennri atvinnugreinaviðmiðun 7 (1) (innleidd í 

maí 2017) jók gagnsæi kerfisins með því að skylda fyrirtæki til að birta skýrsluna fyrir almenning, viðskiptavini, birgja og 

samstarfsaðila. Birting verður að eiga sér stað við fyrstu vottun og á hverju ári eftir það. 

Birtingin verður að vera í samræmi við norskar reglur sem varða vernd gagna og lög um friðhelgi einkalífs sem þýðir að 

vísum á borð við veikindaleyfi og ársveltu er haldið eftir. 

Ályktun framkvæmdastjórnarinnar 

Árlega loftslags- og umhverfisskýrslan er grundvöllurinn að skýrslugjöf í ELH (innanhúss og til almennings). Hún veitir 

gagnsætt yfirlit yfir frammistöðu fyrirtækis/stofnunar með hliðsjón af skilgreindum vísum. Þessi skýrsla er, eins og allt ELH-

kerfið, byggð á aðferð þar sem skrár yfir viðmiðanir/vísa eru fyrirframskilgreindar innan atvinnugreinarinnar. Þessi aðferð er 

frábrugðin umhverfisstjórnunarkerfi ESB þar sem allir þættir eru skilgreindir og gerð grein fyrir þeim á grundvelli 

einstaklingsmiðaðrar greiningar. 

Mismunur er einnig fyrir hendi að því er varðar innihald skýrslnanna. Eins og í umhverfisstjórnunarkerfi ESB er í árlegu loftslags- 

og umhverfisskýrslu ELH lýsing á fyrirtækinu/stofnuninni og á umhverfisstjórnunarkerfi þess/hennar, umhverfisstefnu 

fyrirtækisins/stofnunarinnar sem og á því hvaða viðmiðunum hefur verið beitt ásamt stöðu vottorðs. Þó er mismunur fyrir hendi að 

því er varðar að geta um kjarnavísa sem gilda um öll fyrirtæki/stofnanir, skýrslugjafarskyldur með hliðsjón af lagaskilyrðum og 

frammistöðu fyrirtækisins/stofnunarinnar við að ná þessu. 

Árlega skýrslan er kynnt starfsfólki og hagsmunaaðilum í samræmi við almenna atvinnugreinaviðmiðun 1952. Kynna verður árlegu 

loftslags- og umhverfisskýrsluna fyrir öllu starfsfólki á fundum eða í gegnum innra netið. Fyrirtækinu er einnig skylt að birta 

skýrsluna fyrir almenning, viðskiptavini, birgja og samstarfsaðila. Birting verður að eiga sér stað við fyrstu vottun og á hverju ári 

eftir það. Með því að birta skýrsluna opinberlega verður hún ekki einungis aðgengileg fyrir starfsfólk heldur einnig fyrir 

utanaðkomandi aðila. 

Vottunaraðili skal votta ELH-skýrsluna við vottun og þriðja hvert ár (endurvottun). Samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfi ESB skal 

þriðji aðili, sem er vottunaraðili, fullgilda „umhverfisyfirlýsingu í umhverfisstjórnunarkerfi ESB“ á hverju ári eða annað hvert ár 

fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Veita skal því athygli að 98% af ELH-vottuðum fyrirtækjum myndu hagnast af þessari undanþágu 

ef þau væru skráð í umhverfisstjórnunarkerfi ESB. 

Með báðum skýrslugjafarkerfum er keppt að því markmiði að gefa sanngjarnt yfirlit yfir frammistöðu fyrirtækisins/stofnunarinnar 

með hliðsjón af vísum sem tengjast skilgreindum umhverfisþáttum. Bæði henta fyrir þá aðferðafræði sem liggur til grundvallar 

viðkomandi umhverfisstjórnunarkerfi. Þó á aðferðafræðilegur mismunur milli þessara kerfa einnig við um skýrslugjafarhlutana. 

Enn fremur er í umhverfisyfirlýsingunni í umhverfisstjórnunarkerfi ESB einnig gerð krafa um að utanaðkomandi sannprófandi 

staðfesti og fullgildi samræmi við lög á hverju ári eða annað hvert ár fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Vegna þessa mismunar er 

ekki hægt að líta svo á að þessi hluti sé í samræmi við allar kröfurnar í umhverfisstjórnunarkerfi ESB. 

Á grundvelli þessara þátta lítur framkvæmdastjórnin svo á að sá hluti af ELH sem tengist „Samskipti (innri og ytri)“ sé að 

hluta til í samræmi við samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB. 

Mögulegar ráðstafanir til að brúa bilið með kröfum í umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

Þó að ekki sé hægt að líta á þennan hluta af ELH sem jafngildan sýnir greiningin fram á mikið samræmi við margar 

samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Til að ná fram samræmi við allar samsvarandi kröfur ætti að koma 

eftirfarandi viðbótarþáttum til framkvæmda: 

— Loftslags- og umhverfisskýrslan, sem fyrirtæki/stofnanir í ELH birta, skulu innihalda alla þá þætti sem krafist er í IV. 

viðauka við reglugerðina um umhverfisstjórnunarkerfi ESB, einkum: 

— Lýsingu á mikilvægum umhverfisþáttum fyrirtækisins/stofnunarinnar sem byggist á verklagsreglum sem eru 

skilgreindar í I. viðauka við reglugerðina um umhverfisstjórnunarkerfi ESB  

  

(1) Almenn atvinnugreinaviðmiðun 7: „Við vottun í fyrsta sinn verður fyrirtækið að útbúa loftslags- og umhverfisskýrslu. Eftir vottun í fyrsta 

sinn verður að ljúka við árlegu loftslags- og umhverfisskýrsluna fyrir allt næstliðið almanaksár og senda hana í Eco-Lighthouse-gáttina eigi 

síðar en 1. apríl. Árleg loftslags- og umhverfisskýrsla skal gerð aðgengileg fyrir almenning, viðskiptavini, birgja og samstarfsaðila“. 
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— Kjarnavísa og sértæka vísa sem gerð er grein fyrir eins og við á 

— Tilvísun í gildandi lagaskilyrði sem tengjast umhverfinu og árangur með hliðsjón af þessum lagaskilyrðum 

— Vottunaraðili, sem er faggiltur eða með leyfi, skal fullgilda loftslags- og umhverfisskýrsluna á hverju ári eða annað hvert ár 

fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki Vottunaraðilinn skal ganga úr skugga um, með viðeigandi aðferð, að allir umhverfisþættir 

sem skipta máli, vísar og lagaskilyrði hafi verið greind og tekið á þeim 

12. HLUTI 

Rýni stjórnenda 

Samsvarandi krafa í umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

Yfirstjórnin skal gera úttekt á umhverfisstjórnunarkerfi fyrirtækis/stofnunar, byggt á innri úttektum, mati á fylgni við tilskilin 

ákvæði, samtali við hagsmunaaðila (þ.m.t. kvartanir), umhverfisárangri fyrirtækisins/stofnunarinnar að því er varðar markmið, 

aðgerðir til úrbóta og forvarnaraðgerðir og fyrri rýni stjórnenda til að tryggja áframhaldandi hentugleika þess, nægjanleika og 

skilvirkni. Í rýninni skal felast mat á tækifærum til umbóta og þörfinni á því að gera breytingar á umhverfisstjórnunarkerfinu, 

þ.m.t. á umhverfisstefnunni og umhverfismarkmiðum og takmörkum. (Liður A.6 í II. viðauka) 

Mat á samsvarandi kröfum í ELH 

Rýni stjórnenda fellur formlega undir almenna atvinnugreinaviðmiðun 6 og þar stendur: „stjórnendur verða að framkvæma 

árlega endurskoðun á HES-kerfinu og málsmeðferðarreglum í Eco-Lighthouse til að meta hvort þau virki eins og fyrirhugað 

er“. 

Upplýsingar frá ELH (1) sýna að þessi hluti byggir að stórum hluta á árlegri rýni stjórnenda samkvæmt ELH sem sameinar 

úttekt á HSE-kerfinu og málsmeðferðarreglur í ELH og inniheldur mat á umhverfisárangri eins og tilgreint er í árlegu loftslags- 

og umhverfisskýrslunni. 

Framkvæmdastjórinn og starfsmaðurinn sem ber ábyrgð á að koma Eco-Lighthouse í framkvæmd hittast árlega ásamt 

öryggisfulltrúa og fulltrúa heilsugæslu á vinnustöðum til að yfirfara og meta kerfið. 

Byggt á dæmi sem látið var í té nær árleg rýni stjórnenda á fyrirtæki/stofnun í ELH yfir eftirtalda þætti: 

— Tækifæri til að bæta kerfið Aðgerðaáætlunum er komið á og þær endurskoðaðar 

— Mat á brotum á lögum eða reglum sem koma í ljós á skýrslutímabilinu 

— Mat á umhverfisárangri eins og tilgreint er í árlegri loftslags- og umhverfisskýrslu 

— Að setja ný umhverfismarkmið og takmörk í aðgerðaáætluninni fyrir árlegu loftslags- og umhverfisskýrsluna. 

Ályktanir framkvæmdastjórnarinnar 

Helsta hugmyndin með rýni stjórnenda í ELH er mjög lík og í umhverfisstjórnunarkerfi ESB sökum þess að hún endurspeglar 

að miklu leyti ákvæði reglugerðarinnar um rýni stjórnenda. 

Á grundvelli þessara þátta viðurkennir framkvæmdastjórnin að sá hluti ELH sem tengist „Rýni stjórnenda“ sé í samræmi við 

samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og geti því talist jafngildur. 

Kröfur um faggildingu eða leyfisveitingu fyrir vottunaraðila 

Í eftirfarandi greiningu er lagt mat á kröfur um faggildingu eða leyfisveitingu sem gera þriðja aðila, úttektarmanni sem hefur til 

þess menntun og hæfi, kleift að sannprófa kerfin.  

  

(1) m.a. http://miljofyrtarn.no/nyeverktoy 
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Samsvarandi krafa í umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

1. Samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfi ESB er gerð krafa um að óháður sannprófandi, sem er faggiltur eða með leyfi, sannprófi 

lykilþætti stjórnunarkerfisins. Þættir sem falla undir sannprófun eru tilgreindir í 18. gr. reglugerðarinnar um 

umhverfisstjórnunarkerfi ESB. 

2. Fyrir skráningu — 5. mgr. 4. gr. — skal umhverfissannprófandi, sem er faggiltur eða með leyfi, sannprófa upphaflega 

umhverfisrýni, umhverfisstjórnunarkerfi og úttekt og framkvæmd og sami sannprófandi skal fullgilda umhverfisyfirlýsinguna. 

3. Til að endurnýja skráningu — 6. gr. — skal skráð fyrirtæki/stofnun a.m.k. þriðja hvert ár: 

a) láta sannprófa umhverfisstjórnunarkerfi sitt og -úttektaráætlun sína í heild og framkvæmd þeirra, 

b) útbúa umhverfisyfirlýsingu í samræmi við kröfurnar í IV. viðauka og fá hana fullgilta hjá umhverfissannprófanda, 

og, með fyrirvara um fyrri liði, skal skráð fyrirtæki/stofnun, á árunum sem líða á milli, útbúa uppfærða 

umhverfisyfirlýsingu í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í IV. viðauka og fá hana fullgilta hjá 

umhverfissannprófanda. 

Samkvæmt 7. gr. reglugerðarinnar er litlum fyrirtækjum/stofnunum veitt eftirfarandi undanþága: tímabilin, sem um getur 

hér að framan, skulu lengd úr þremur árum í fjögur ár og frá einu sinni á ári í á tveggja ára fresti að því tilskildu að tiltekin 

skilyrði séu uppfyllt. 

4. Sannprófandi, sem er faggiltur eða með leyfi, skal framkvæma sannprófun og fullgildingu við skilyrðin sem eru skilgreind í 25. 

og 26. gr. 

5. Umhverfissannprófendur skulu vera faggiltir eða með leyfi í samræmi við kröfurnar í 20. gr. reglugerðarinnar um 

umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Umhverfissannprófandinn skal einkum sýna viðeigandi sannanir um hæfni sína, þ.m.t. þekking, 

viðeigandi reynsla og viðeigandi tæknileg hæfni, sem tengist umfangi umbeðinnar faggildingar eða leyfis. 

Mat á samsvarandi kröfum í ELH 

1. Óháður sannprófandi: Í ELH er gerð krafa um að þriðji aðili, sem er vottunaraðili/sannprófandi, staðfesti að kerfinu hafi 

verið komið í framkvæmd. Þessi vottunaraðili/sannprófandi hefur hlotið þjálfun og samþykki hjá ELH Foundation og 

sveitarfélagið tilnefnir hann formlega. Vottunaraðilinn/sannprófandinn leggur í mati sínu áherslu á hvernig 

fyrirtækið/stofnunin fer að þeim almennu og sértæku atvinnugreinaviðmiðunum sem ráðgjafinn hefur valið í ELH-kerfinu. 

ELH stjórnar vinnu vottunaraðila/sannprófanda við hverja vottun (þriðja hvert ár). 

2. Ytra mat fyrir vottun: eftir eigin skýrslugjöf fyrirtækisins sér vottunaraðili/sannprófandi um ELH-vottun. ELH-vottun felur í 

sér athugun á að farið sé að fyrirframákveðnum viðmiðunum (almennum og atvinnugreinasértækum) sem felur einnig í sér 

athugun á því hvort fyrirtækið/stofnunin sé með uppfært yfirlit yfir lagaskilyrði sem það/hún fellur undir sem og kerfi til að 

meðhöndla tilvik þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum. Þau lagaskilyrði sem skipta mestu máli eru sett fram í ELH-

viðmiðunum sem eru athugaðar sérstaklega. Sannprófunarferlið samanstendur af þessum sökum í grundvallaratriðum af 

sannprófun gátlista, sem byggist á umhverfisyfirlýsingunni, með því að nota stöðluð veflæg tól og sérstakar leiðbeiningar 

með hverri viðmiðun (1). Eftir matið, sem vottunaraðilinn framkvæmir, kannar ELH Foundation hverja vottun fyrir sig og 

samþykkir hana fyrir útgáfu eða endurnýjun vottorðsins. 

3. Endurnýjun skráningar: þriðja hvert ár verður að endurnýja ELH-leyfið. 

Á undan endurvottun verður fyrirtækið/stofnunin að hafa endurskoðað viðmiðanirnar og kannað hvort það/hún uppfyllir enn 

gildar viðmiðanir. Gera verður skjöl um þetta ferli aðgengileg í vefgáttinni. 

Við endurvottun kannar vottunaraðilinn hvort árlegar loftslags- og umhverfisskýrslur hafa verið lagðar fram á hverju ári 

eins og krafist er. Ef það er ekki raunin verður að endurgera ósamfelldar ársskýrslur eins vel og unnt er og e.t.v. er hægt að 

gera slíkt afturvirkt. 

Endurvottunarferlið er nákvæmlega eins og vottunarferlið. Vottunaraðilinn/sannprófandinn skal leggja sérstaka áherslu á 

samfelldan (umhverfis)árangur. 

Það er engin ytri sannprófun á árunum í millitíðinni. Drög að árlegum loftslags- og umhverfisskýrslum inn á milli eru gerð 

innanhúss. Þar eð 98% af ELH-vottuðum fyrirtækjum eru lítil fyrirtæki og á grundvelli ákvæðanna í 7. gr. skal bera þetta 

tímabil saman við sannprófunina annað hvert ár samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfi ESB. 

  

(1) Sjá 7. hluta 
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4. Kröfur um sannprófun og fullgildingu: Sannprófun er framkvæmd eftir ferlið sem er skýrt nánar í 2. lið hér að framan. 

Vottunaraðilar hljóta almenna menntun og starfa innan víðs leyfisveitingarsviðs (ekki atvinnugreinasértæk leyfisveiting). 

Vottunaraðilar fyrir ELH skulu, á svipaðan hátt og vottunaraðilar fyrir umhverfisstjórnunarkerfi ESB, skilgreina á skýran 

hátt umfang vottunarinnar og sammælast um það við fyrirtækið/stofnunina (þá hluta af fyrirtækinu/stofnuninni sem falla 

undir vottunina), kanna skjöl, heimsækja fyrirtækið/stofnunina, taka viðtöl og gera skyndiskoðanir. Samkvæmt handbók 

fyrir ELH-vottunaraðila er vottunaraðila heimilt að reiða sig að hluta til á staðfestingu ráðgjafans sem útbjó vottunina (1). 

Vottunaraðilinn skal einnig vera fær um að skrá úttekt sína með hjálp minnispunkta og e.t.v. gátlista. 

Þegar vottunaraðili samþykkir fyrirtækið býr hann til lokasamþykkisbréf þar sem Miljøkartlegging er samþykkt ásamt 

skýrslu um sérhver tilvik, sem hafa komið í ljós, þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum og verið bætt úr. Hvort 

tveggja er geymt í vefgáttinni. Síðan kannar Eco-Lighthouse skjalahaldið og tryggir að verklagið sé í samræmi við reglur og 

leiðbeiningar. Þegar þessu er lokið gefur ELH út vottorð. 

Eco-Lighthouse Foundation tryggir samþykki, þjálfun og eftirlit með starfi vottunaraðila gegnum vefgátt sína og 

leiðbeiningar um framkvæmd vottunar eru skilgreindar í handbók ELH-vottunaraðila. Þetta tryggir sjálfstæði og 

fagmennsku sannprófandans á grundvelli krafna ELH um leyfisveitingu. 

Eins og getið var um í 2. lið hér að framan er ekki sérstakt árlegt fullgildingarferli í ELH. 

5. Kröfur um faggildingu eða leyfisveitingu: 

ELH kom á fót sjálfvirku leyfisveitingarkerfi fyrir úttektaraðila sína og vottunaraðila/sannprófendur. Vottunaraðilinn/ 

sannprófandinn hlýtur samþykki og þjálfun hjá ELH, sem annast vöktun hans, og hann starfar fyrir hönd sveitarfélagsins 

þar sem fyrirtækið/stofnunin er staðsett. ELH fylgist náið með starfi viðkomandi en viðkomandi hlýtur alla jafna ekki 

faggildingu samkvæmt stöðluðu og viðurkenndu faggildingarkerfi. ELH Foundation er vottuð samkvæmt ISO 9001 en 

uppfyllir ekki staðal til að annast vottun (ISO 17021). Því ætti að bera kröfurnar í ELH saman við kröfur um leyfisveitingu 

sem komið var á með 20. gr. reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi ESB. 

Sveitarfélagið tilnefnir vottunaraðila með leyfi. Þess vegna er vottun þriðja aðila viðhaldið þar eð hún er tenging við 

sveitarfélögin sem gegna virku hlutverki. Í þessu kerfi er komist hjá flækjum þannig að kostnaði er haldið niðri. Aðgangur 

að sannprófendum, sem eru tiltækir á staðnum, er lykilþáttur í velgengni ELH-kerfisins þannig að fyrirtæki (aðallega lítil og 

meðalstór), þar sem alvarlegir umhverfisþættir eru fáir, geta með þessum hætti fengið vottun á sanngjörnu verði. 

Kröfurnar, sem gerðar eru í ELH varðandi menntun og hæfi sannprófanda/vottunaraðila, beinast að eftirtöldum þáttum: 

— ELH-vottunaraðilar/-sannprófendur hljóta þjálfun til að hafa góða þekkingu á umhverfisstjórnunarkerfinu sem þeir 

votta (ELH) og viðmiðanakerfi þess 

— ELH-vottunaraðilar/-sannprófendur eru ekki faggiltir eftir atvinnugrein heldur samþykktir til þjálfunar á grundvelli 

almennrar menntunar og hæfni á sviði umhverfismála, HSE, gæðaeftirlits og/eða úttektar ELH byggir að miklu leyti á 

nákvæmni þeirra viðmiðana sem skal kanna Þessi nálgun miðar að því að halda kostnaði fyrir fyrirtækin niðri með því 

að fjölga vottunaraðilum og fækka ferðalögum 

— Á sambærilegan hátt er þekkingu á löggjöfinni skipt út fyrir tilvísun í sértækar atvinnugreinaviðmiðanir með sérstökum 

leiðbeiningum fyrir sannprófandann 

— Þekking á tæknilegum þáttum beinist að mikilvægustu umhverfismálefnunum (flutningar, orka, úrgangur o.s.frv.) Eco-

Lighthouse vottar fyrirtæki með takmörkuð umhverfisáhrif  

  

(1) Vottunarhandbók ELH — vottunarferlið: „Ekki er unnt að kanna allar viðmiðanir jafn ítarlega en viðmiðanir, sem eru merktar með „D“ 

(skjalahald), verður að skrá. Umhverfisrýni ætti að vekja traust og líta út fyrir að vera ítarleg og mynda þar með grundvöll þess sem á að 

kanna. Vottunaraðilinn ákveður hvaða aðstæður á að kanna ítarlega og hvaða viðmiðanir er hægt að staðfesta með skyndiskoðunum. Ef 

ráðgjafinn sem framkvæmir umhverfisrýnina veitir fullvissu fyrir því að atvinnugreinaviðmiðanir séu uppfylltar getur vottunaraðilinn að 

meginreglu til treyst á það, að því tilskildu að það séu engin merki um hið gagnstæða (umhverfisrýni slælega framkvæmd, óáreiðanlegar 

ályktanir, aðrar aðstæður)“. 
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Til að vottunaraðilar/sannprófendur geti leyst þessi verkefni af hendi gengur ELH úr skugga um að þeir séu með eftirfarandi 

menntun og hæfi (A) og þjálfun (B). 

A. Kröfur um menntun og hæfi vottunaraðila/sannprófenda: 

— Þekking á umhverfisatriðum (orka, flutningar, úrgangur, innkaup, losun) 

— Menntun og hæfi til að annast úttektir og/eða starfsreynsla 

— Viðeigandi starfsreynsla (í tengslum við umhverfið, HSE, ISO 14001, umhverfisstjórnunarkerfi ESB o.s.frv.) 

— Viðeigandi faglegur bakgrunnur (vísindi og umhverfismálefni, HSE, ISO 14001, umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

o.s.frv.) 

— Annar viðeigandi faglegur bakgrunnur eða starfsreynsla 

B. Þjálfun vottunaraðila/sannprófanda: 

Þegar vottunaraðili/sannprófandi hefur verið samþykktur til þjálfunar hlýtur hann einstaklingsbundna þjálfun hjá ELH. 

Þjálfun felur í sér eftirfarandi: 

— Kynning á Eco-Lighthouse Stutt saga, netkerfið og uppbygging fyrirtækisins/stofnunarinnar 

— Mismunandi hlutverk og ábyrgð: ráðgjafi, sannprófandi, samræmingaraðili sveitarfélagsins, stjórnun og sá aðili 

sem ber ábyrgð á Eco-Lighthouse hjá fyrirtækinu 

— Ef utanaðkomandi ráðgjafi er tiltækur: stutt kynning hans/hennar til að útskýra hagnýta þætti í ferlinu við að vinna 

að vottun til að auka skilning 

— Vefgátt Eco-Lighthouse, þ.m.t. umhverfisrýni, vottunarskýrsla 

— Árleg loftslags- og umhverfisskýrsla 

— Eco-Lighthouse vottunar- og endurvottunarferli 

— Úttektartækni 

Viðbótarráðstafanir sem á að innleiða 2017 eru: 

— Athugun 

— Tímabundið samþykki til að starfa 

— Athugun utanaðkomandi aðila á vottunaraðilum/sannprófendum 

ELH ætlar sér að auka samskiptin við faggildingaraðila í Noregi og uppfylla staðla þeirra og kröfur þó að ekki verði 

farið út í raunverulega faggildingu á vottunaraðilum/sannprófendum vegna verulegrar kostnaðaraukningar sem það 

myndi hafa í för með sér fyrir fyrirtæki sem óska eftir að fá ELH-vottun. 

Ályktun framkvæmdastjórnarinnar 

Mat á stjórnunarkerfi ELH staðfesti að hægt sé að sjá mun á aðferðum í umhverfisstjórnunarkerfi ESB og í ELH (byggt á 

viðmiðunum), umfangi (atvinnugreinar án flókinna umhverfisþátta) og markhópi (aðallega lítil og meðalstór fyrirtæki). Kröfur 

um faggildingu og leyfisveitingu endurspegla einnig þennan mismun og það sama gildir um nokkur sérstök einkenni ELH-

kerfisins, s.s. samstarf við sveitarfélög og vilji til að viðhalda lágum kostnaði við vottun. 

ELH-aðferðin felur í sér vottun frá þriðja aðila, sem er vottunaraðili, sem þjónar vel markmiðunum í áætluninni. 

Lykilmismunurinn, samanborið við sannprófun í umhverfisstjórnunarkerfi ESB, er eftirfarandi: 

— ELH-vottunarferlið beinist að því að meta hvort farið er að safni viðmiðana, sem mynda kjarna ELH-kerfisins, þ.m.t. fylgni 

við þau lagaskilyrði sem skipta mestu máli Slík skipulögð nálgun er ekki fyrir hendi í umhverfisstjórnunarkerfi ESB þar 

sem sannprófandinn þarf að meta hvort kröfurnar í reglugerðinni séu uppfylltar með réttum hætti í tilviki hvers 

fyrirtækis/stofnunar fyrir sig, þ.m.t. að greina viðeigandi umhverfisþætti og að lagaskilyrði séu uppfyllt 

— Hæfni ELH-vottunaraðila hverfist um mat á viðmiðunum Í umhverfisstjórnunarkerfi ESB hverfist hæfnin um breiðari 

þekkingu á umhverfisþáttum og um sértæka þekkingu á iðnaðargeiranum sem um ræðir 
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— ELH Foundation þjálfar og samþykkir ELH-sannprófendur og haft er eftirlit með starfsemi hvers þeirra um sig. 

Sannprófendur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB eru faggiltir eða með leyfi og stjórnsýsluaðilar, sem ríkisstjórnir tilnefna á 

grundvelli reglugerðarinnar um umhverfisstjórnunarkerfi ESB og/eða ISO 17021, hafa eftirlit með þeim. 

— Samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfi ESB er ytri athugun framkvæmd á hverju ári til að tryggja fullgildingu 

umhverfisyfirlýsingarinnar (annað hvert ár hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem eru mikill meirihluti ELH-vottaðra 

fyrirtækja/stofnana). ELH-vottun á sér stað þriðja hvert ár án millisannprófunar. 

ELH-kerfið, með sín fyrirframskilgreindu söfn viðmiðana, áherslu sína á lítil fyrirtæki (fá fyrirtæki með fleiri en 250 

starfsmenn, engin fyrirtæki í stóriðju) og vottunarkerfi sitt, sem ELH Foundation hefur eftirlit með og sveitarfélög annast 

rekstur á, veitir skilvirka og hagnýta nálgun fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem vilja meta og bæta starfsvenjur sínar í 

tengslum við heilbrigði, umhverfi og öryggi. 

Sökum þess að undirstaða kerfisins er byggð upp í kringum söfn viðmiðana er þess þó ekki krafist að vottunaraðili/sannprófandi 

í ELH sé til þess bær að greina aðra umhverfisþætti eða tilvik þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum sem eru ekki hluti af 

viðmiðununum. Ef sértæk atvinnugreinatengd þekking eða lagaleg þekking er ekki fyrir hendi getur það enn fremur komið í veg 

fyrir að hann framkvæmi sérstakar athuganir á staðnum eða staðfesti áreiðanleikann í sérstökum tæknigögnum sem eru með 

lagalega stöðu. Slík sérstök greining getur verið nauðsynleg til að meta þætti sem ganga lengra en atvinnugreinaviðmiðanir, 

einkum viðbótarþætti sem eru greindir í samræmi við almenna atvinnugreinaviðmiðun 1963 (1), og til að sannprófa samræmi 

við lög. 

Hægt er að draga þá ályktun út frá þessari greiningu að ELH innihaldi samfellt kerfi vottunar af hálfu vottunaraðila, sem er 

þriðji aðili, sem passar vel við uppbyggingu kerfisins og sérstök einkenni þess. Kröfur sem varða hæfni ELH-sannprófanda eru 

þó ekki alveg þær sömu og samsvarandi kröfur í reglugerðinni um umhverfisstjórnunarkerfi ESB. 

Á grundvelli þessara þátta lítur framkvæmdastjórnin svo á að sá hluti af ELH sem tengist „Kröfur um faggildingu eða 

leyfisveitingu“ sé að hluta til í samræmi við samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB. 

Ályktun 

ELH er vel skipulagt, nútímalegt og sanngjarnt kerfi sem veitir mörgum fyrirtækjum/stofnunum af mismunandi stærð og innan 

mismunandi atvinnugreina umhverfisvottun sem þriðji aðili gerir úttekt á. Það er byggt í kringum safn almennra og sértækra 

viðmiðana sem fyrirtæki/stofnun, sem fer fram á vottun, verður að uppfylla. Þessi uppbygging er ólík nálguninni í 

umhverfisstjórnunarkerfi ESB þar sem gerð er krafa um bráðabirgðagreiningu á mikilvægum umhverfisþáttum, sem eiga 

sérstaklega við um fyrirtækið/stofnunina, sem grundvöll sem styður við innleiðingu stjórnunarkerfis. 

Í báðum kerfum er einnig fjallað um mismunandi markmið. ELH beinist beint að litlum og meðalstórum fyrirtækjum en 

fyrirtæki/stofnanir af öllum stærðum geta innleitt umhverfisstjórnunarkerfi ESB, þ.m.t. stór fyrirtæki/stofnanir í 

iðnaðargeiranum. Að því er varðar stjórnunarhætti rekur ELH Foundation kerfið og skilgreinir kröfurnar í því. ELH Foundation 

starfar einnig sem leyfisveitingaraðili sem sér um að þjálfa og samþykkja vottunaraðila sem starfa í mismunandi 

sveitarfélögum. Stjórnunarhættir í umhverfisstjórnunarkerfi ESB byggjast á lagagerð (reglugerð ESB) með þátttöku aðila sem 

yfirvöld tilnefna og gerð er krafa um staðfestingu af hálfu sannprófanda sem er faggiltur eða með leyfi. 

Eins og lögð er áhersla á í öllu þessu skjali er keppt að svipuðu almennu markmiði með báðum kerfunum (umbætur á 

umhverfisárangri fyrirtækja/stofnana) með mismunandi aðferðum. Kröfurnar eru ekki nákvæmlega eins. Sumir hlutar ELH eru 

að hluta til í samræmi við samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB en viðurkennt er að aðrir hlutar séu í samræmi 

við þessar kröfur. Ekki er hægt að viðurkenna þá hluta af ELH, sem eru ekki að öllu leyti í samræmi við kröfurnar í 

umhverfisstjórnunarkerfi ESB, sem jafngilda. Þó geta fyrirtæki/stofnanir, sem miða að því að færa sig upp í 

umhverfisstjórnunarkerfi ESB, notað þetta skjal til að aðlaga þessa hluta áður en þau/þær sækja um skráningu í 

umhverfisstjórnunarkerfi ESB. 

Á grundvelli þessa mats viðurkennir framkvæmdastjórnin: 

— að eftirtaldir hlutar af Eco-Lighthouse séu í samræmi við samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB. Því er hægt 

að líta svo á að þessir hlutar teljist jafngildir samsvarandi kröfum í umhverfisstjórnunarkerfi ESB: 

— Skuldbinding og þátttaka yfirstjórnar 

  

(1) Almenn atvinnugreinaviðmiðun 1963: „Fyrirtækið verður að greina aðra umhverfisþætti sem skipta máli hjá fyrirtækinu og íhuga allar 

nauðsynlegar aðgerðir og/eða að fella þá inn í árlegu loftslags- og umhverfisskýrsluna og/eða vakta þá gegnum aðgerðaáætlunina.“ 
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— Umhverfisstefnu komið á 

— Markmiðum og umhverfisáætlun komið á til að tryggja stöðugt betri árangur 

— Stjórnskipulag, þjálfun og þátttaka starfsfólks 

— Kröfur um skjalahald 

— Rekstrarstjórn 

— Viðbúnaður og viðbrögð við neyðarástandi 

— Eftirlit, innri úttekt og aðgerðir til úrbóta 

— Rýni stjórnenda 

— að eftirtaldir hlutar af Eco-Lighthouse séu að hluta til í samræmi við samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB: 

— Umhverfisrýni komið á — bráðabirgðagreining 

— Samræmi við lög tryggt 

— Samskipti (innri og ytri) 

— að kröfurnar í Eco-Lighthouse varðandi faggildingu eða leyfisveitingu vottunaraðila séu að hluta til í samræmi við 

samsvarandi kröfur í umhverfisstjórnunarkerfi ESB 

 __________  


