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Inngangur 

 Forsaga (sbr. undangengna kynningu) 

 Aðkoma UMÍS ehf. Environice 

 Aðstoð við þýðingu, staðfærslu og mótun umhv.kerfisins 

 Kynning 

 Aðstoð við áframhaldandi þróun 

 Hvað er UMÍS ehf. Environice? 

 Umhverfisráðgjafarfyrirtæki í Borgarnesi 

 3 starfsmenn 

 Áralöng þekking og reynsla af umhverfismálum ferðaþjón. 

 Sérþekking á vottunarkerfum í ferðaþjónustu og víðar 



Tengsl við gæðakerfið 

 Umhverfiskerfi Vakans er aðeins ætlað fyrirtækjum 

sem taka þátt í gæðakerfinu 

(= viðbót en ekki sjálfstætt kerfi) 

 Sérstök umsókn 

 Kostar ekkert aukalega 

 Sameiginleg úttekt 



Ferlið 

1. Fyrirtækið er þátttakandi í Vakanum, hefur samþykkt 

Siðareglur Vakans og fylgir þeim 

2. Ákvörðun um þátttöku í umhverfiskerfinu  

3. Útfylling gátlista 

4. Útfylling viðmiðablaðs 

5. Umsókn til Ferðamálastofu 

 Viðmiðablað og gátlisti fylgja með 

6. Úttekt  (hluti af gæðaúttekt Vakans) 

7. Ákvörðun um flokkun (brons, silfur eða gull) 

8. Árleg úttekt eftir það 

9. Viðmið endurskoðuð eftir 2013 



Gátlistinn 



Gátlistinn 
 Eyðublað sem fyrirtækið fyllir út 

 Tilgangur:  Greina hvar fyrirtækið er statt á leið sinni í 

átt að sjálfbærri ferðaþjónustu 

 8 flokkar (svið) 

1. Stefnumótun og starfshættir 

2. Innkaup og auðlindir 

3. Orka 

4. Úrgangur 

5. Náttúruvernd 

6. Samfélag 

7. Birgjar og markaður 

8. Upplýsingar til viðskiptavina 



Gátlistinn (dæmi) 

Þýðir að verkefni sé 
komið í gang. 

Þýðir að fyrirtækið 
telji þörf á að skoða 
málið. 

Gefur stig í flokkun-
inni. (Þarf a.m.k. 6 
aðgerðir samtals til 
að fá brons, þar af 
a.m.k.  
1 v/úrgang,  
1 v/orku og  
1 v/innkaup). 

E.t.v. hugmynd að 
verkefni 



Gátlistinn 

Aftast í gátlistanum er eyðublað fyrir aðgerðaáætlun. 
Þetta blað er hægt að nota sem grunn að áætlunum um 
næstu aðgerðir (þær brýnustu og þær sem einfaldast er 
að ráðast í) 



Viðmiðin 



Viðmiðin (lágmark) 

 Fyrirtækið fyllir út viðmiðablaðið þegar gátlistinn er 

tilbúinn 

Þessum spurningum þarf öllum að vera hægt að 

svara játandi til að eiga möguleika á bronsinu 

(= Lágmarkskröfur)! 



Viðmiðin (fyrir brons) 



Viðmiðin (fyrir silfur) 



Viðmiðin (fyrir gull) 



 VAKINN er: 

 umhverfisflokkunarkerfi, 

 ekki í samkeppni við vottunarkerfin, heldur fyrst og fremst 

 viðbót og 

 skref í átt að vottun 

 Fyrirtæki með ISO 14001, Svaninn, Evrópska umhverfis-

merkið (Blómið), Earth Check eða aðra sambærilega 

viðurkennda vottun fær sjálfkrafa gullmerki VAKANS að 

uppfylltum tilteknum lágmarksskilyrðum til viðbótar! 

 Fyrirtæki sem fengið hefur gullmerki VAKANS ætti ekki 

að þurfa að bæta miklu við til að ná vottun 

Vottun = GULL 

 Mikilvægt að greina þarna á milli 



 Tvær mismunandi leiðir 

 Umhverfisflokkun 

 Frjáls þátttaka (nema annað sé ákveðið) 

 Allir geta verið með (100% markaðarins) 

 1, 2, 3, 4, 5 .... stjörnur/lauf/rósir ..... 

 Sbr. stjörnukerfi hótela, orkumerkingar raftækja o.s.frv. 

 Efsti flokkur hugsanlega hliðstæða vottunar (sbr. Vakann)! 

Flokkun eða vottun 

 Umhverfisvottun 

 Frjáls þátttaka! 

 Aðeins fyrir þá bestu (10-50% markaðarins) 

 Annað hvort eða 

 Sbr. Svaninn, Umhverfismerki ESB, EarthCheck o.s.frv. 

 Mikilvægt að greina þarna á milli 



 Sem fyrr segir: 

 Ef fyrirtæki er með vottun frá ISO (14001), Svaninum, Earth 

Check eða öðrum viðurkenndum og sambærilegum aðilum 

þá er gullið tryggt að því tilskyldu að fyrirtækið uppfylli 

ákvæði 300-9, 300-13, 300-16 og 300-17 í VAKANUM. 

 300-9:  Yfirlýsing fyrirtækisins með áherslu á sjálfbæra 

ferðaþjónustu (sjá gátlista) sé til sýnis opinberlega þannig 

að gestir og aðrir geti komið ábendingum og athugasemdum 

á framfæri. 

 300-13:  Starfsfólk fylgir aðgerðaáætlun fyrirtækisins um 

sjálfbæra ferðaþjónustu og getur útskýrt hana. 

 300-16:  Fyrir liggja upplýsingar um framlög fyrirtækisins til 

a.m.k.: 

i. Eins verkefnis á sviði náttúruverndar. 

ii. Eins verkefnis á sviði samfélagsmála. 

 300-17:  Einstaklingur eða hópur innan fyrirtækisins bera 

formlega ábyrgð á framkvæmd aðgerðaáætlunarinnar og 

mögulegum úrbótum 

Vottun = GULL 



Vöktunarblöð 

 Umhverfiskerfi Vakans fylgja vöktunarblöð  

(Excel-skjöl) til að auðvelda mælingar 

 Fjögur blöð tiltæk 

 Notkun á heitu vatni 

 Rafmagnsnotkun 

 Sorpmagn (úrgangur til urðunar eða brennslu) 

 Eldsneytisnotkun ökutækja 



Dæmi um vöktunarblað 
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